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Vi erbjuder daglig verksamhet enligt LSS, Lagen o stöd och service 
till vissa funktionshindrade
 

Verksamhet Beskrivning 

Gruppverksamhet INDA  
I vår gruppverksamhet på Adolfsbergsvägen 4 driver vi ett lager där 
vi gör arbeten till andra företag. Huvudarbetsuppgifterna består av 
sortering, etikettering, montering och paketering. Det finns även 
möjlighet till arbetsuppgifter inom kök och städ. Arbetet på lagret 
liknar ett vanligt arbete, men du får arbeta i din egen takt och får 
anpassningar efter dina förutsättningar. Det finns möjlighet att 
arbeta både i grupp och enskilt. 
Öppettider kl. 08.00 - 16.00. Lokalerna har god tillgänglighet med 
buss och cykel samt fri parkering.  

Extern grupp 
Cafégrupp på gymnasieskola i Örebro. INDA driver ett café 
centralt i Örebro där vi har handledare från INDA på plats. 
Arbetsuppgifter är att göra smörgåsar, plocka fram varor, ta hand 
om disk, ta emot beställningar, baka, serva kunder och stå i kassa 
mm.  
 
Ny extern grupp planeras att starta under 2023.  
 

Extern individuell plats 
INDA erbjuder placering på en extern arbetsplats hos 
företag/verksamhet utanför INDA. De individuella externa 
platserna matchas och anpassas utifrån dina behov. När du är på en 
individuell extern plats får du handledning från arbetsplatsen du är 
på. Arbetskonsulent från INDA kommer och besöker dig och 
arbetsplatsen för uppföljning utifrån överenskommelse. INDA 
erbjuder extern plats för max fem deltagare.    

Om företaget 
INDA har funnits sedan 2010 och har sin bakgrund i SATSA-projektet som drevs från 2008 via 
Samordningsförbundet i Örebro och Örebro kommun. Förutom daglig verksamhet erbjuder INDA 
även andra tjänster för att stödja personer till arbete via Arbetsförmedlingen. Värdeord för INDA är 
kompetens, kvalitét, engagemang, affärsmässighet och respekt. Dessa värdeord genomsyrar hela 
verksamheten och är viktiga för ledningen och personalen i det dagliga arbetet. 

Inriktning 
INDA erbjuder daglig verksamhet inom grupp i den egna verksamheten, extern grupp eller 
individuell extern plats.  
 
INDAs upplägg innebär en möjlighet att vara en del av en arbetsgrupp, utvecklas inom arbetet i 
gruppen och få en rikare social vardag. Det kan vara en stegvis utveckling mot arbete och 
anställning. Men det är du som bestämmer målet och våra handledare som hjälper dig att ta dig dit.   

 



Frågor? Kontakta Servicecenter 019-21 10 00. 
 
 

 

Profilering 
Inom INDA finns fördjupad kompetens och erfarenhet inom neuropsykiatriska funktionsvariationer 
och psykisk ohälsa. Vi har personal med språkkompetens inom teckenspråk, arabiska, somaliska, 
engelska och franska. 
 
INDA arbetar utifrån ett anpassat arbetssätt som bygger på tydliggörande pedagogik och metoden 
Supported employment (en metod för att ge stöd till personer med funktionsvariation till arbete).  
 
Vårt arbetssätt lägger stor vikt på förhållningssätt, tydlighet, struktur, bemötande och individuell 
anpassning vilket skapar trygghet och förtroende.  
 

Kvalitetsarbete 
Inom INDA arbetar vi utifrån ett kvalitetsledningssystem som är uppbyggt enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd. Kvalitetsledningssystemet innehåller rutiner och andra dokument för 
att kvalitetssäkra vårt arbete. I verksamheten arbetar vi ständigt med förbättring och utveckling. Vi 
vill att våra deltagare ska känna delaktighet och vara medbestämmande. Varje deltagare har en 
genomförandeplan som ligger till grund för planering och aktiviteter på INDA. 
 
Varje vecka har vi veckomöte där både deltagare och anställda deltar med syfte att gå igenom 
planeringen för veckans arbetsuppgifter. Deltagarråd genomförs fyra gånger per år då deltagare 
bjuds in att närvara, syftet med deltagarrådet är att tillvarata deltagares intressen och öka inflytandet i 
verksamheten. Förutom deltagarråd och veckomöte har vi även en förslagslåda där deltagare kan 
lägga synpunkter och klagomål. En gång per år genomförs en enkät för att utvärdera deltagarnas 
uppfattning om verksamheten. 
 
Inom INDA lyssnar vi på varandra, låter alla komma till tals, respekterar varandra och vi utvecklar 
verksamheten tillsammans! 
 
Ring oss gärna om du har några frågor och välkommen på studiebesök!  
 
 
Företagsnamn   Föreståndare: Anna Bylin 
INDA Utveckling AB   Tel: 0707-88 44 40 
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro  E-post: anna.bylin@inda.nu 
Driftform Privat  
Hemsida: www.inda.nu     Biträdande föreståndare: Erik Söderkvist  
    Tel. 0703-14 99 88  
Telefontider kl. 08-17   E-post: erik.soderkvist@inda.nu 
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