
Bakgrund 
Många unga som avslutat sin skolgång från särskolan eller specialutformade 
program för personer med funktionsnedsättning övergår direkt till daglig 
verksamhet, trots att en förmodad arbetsförmåga finns.  
 
Utöver denna grupp finns enskilda individer som genomgått ordinarie 
undervisning och som trots särskilda stödinsatser bedömts inte stå till 
arbetsmarknadens förfogande.  
 
Detta har medfört att antalet deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS 
har ökat kraftigt de senaste åren, samtidigt som man kan anta att flera av 
dessa, särskilt ungdomar, istället skulle kunna stå till arbetsmarknadens 
förfogande. 



Under 2017 genomfördes på uppdrag av Utbildning och Arbetsmarknadsnämnden 
en utredning av Barn och utbildningsförvaltningen: 
”Rapport om förutsättningar samt kostnader för kartläggning och insatser för  
personer med varierande grad av funktionsnedsättning” 
 
Nämnden godkände den utredning som genomfördes och gav tillsammans med 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning uppdraget till tjänstemännen att 
genomföra en ansökan till Samordningsförbundet. 
 
 



Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gav den 18 oktober 2017, Barn- 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att:  
 
 Återkomma till nämnden med förslag till ett metodsökande projekt för 

att ytterligare utreda de individuella behoven hos ungdomar i 
målgruppen som just slutat gymnasiet, samt de personer under 30 år 
som redan finns i daglig verksamhet.  
 

 Återkomma till nämnden med förslag till hur skolan ska arbeta för att ge 
aktuella barn och ungdomar en tydligare arbetslivsinriktning i syfte att 
minska inflödet till daglig verksamhet och aktivitetsersättning.  

 
Projektansökan vänder sig till uppdragets första punkt. Den andra punkten 
kommer att behandlas av Västerås stads respektive skolverksamheter. 
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Jobbfokus 2.0 - Bakgrund 

 Jobbfokus 2.0 är initierat som ett metodsökande projekt. Projektet syftar till att  utreda de 
individuella behoven av stöd för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande hos målgruppen.  

 
 Målgruppen för projektet är ungdomar med funktionsnedsättning som avslutat sin skolgång från 

gymnasiet, samt de personer under 30 år som redan finns i daglig verksamhet, och/eller i andra 
insatser t.ex hos AF.  

 
 Uppdraget till ”Beställarverksamheten” och ”Social nämndernas förvaltning” om att göra ansökan 

hos ”Samordningsförbundet Västerås”, kommer från ”Utbildning och Arbetsmarknadsnämnden” 
samt ”Nämnden för personer med funktionsnedsättning”  
 

 Om ansökan beviljas av Samordningsförbundet Västerås, kommer uppdrag att ges från Barn och 
Utbildningsförvaltningen och Sociala nämndernas förvaltning, till ”AMA Arbetsmarknad” som blir 
projektägare. 

 

 



Syfte, målgrupp och mål i projektet 
Syfte 

Att genom särskilda kartläggningsmetoder, individuella utvecklings- och utbildningsinsatser samt andra 
kompetensstärkande och stödjande insatser hitta hållbara metoder för att ge fler unga ur målgruppen    
oavsett könstillhörighet, möjlighet till en anställning eller utbildning.  
 
Målgrupp  
Projektet omfattar 60 personer 19-29 år och vänder sig till:  

 Ungdomar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, som går ut särgymnasiet där arbetsförmågan  

       behöver klarläggas. 
 Unga vuxna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, som redan finns i daglig verksamhet och/eller               
i andra insatser t ex hos Arbetsförmedlingen.  

Mål  
 100 % av deltagarna är på rätt plats med en tydlig aktivitetsplanering.  
 Kan deltagaren stå till arbetsmarknadens förfogande skall sådan planering finnas.  
 Kan deltagaren inte stå till arbetsmarknadens förfogande skall  
      planeringen utgå från det.  



Organisation och samverkan 

Organisation:  
 Projektbeställare är Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med nämnden för 

personer med funktionsnedsättning inom Västerås stad.  
 Projektägare blir AMA Arbetsmarknad inom förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad.  
 I styrgruppen ingår projektägare, projektledare, AMA Arbetsmarknad, strateger från SNF och BUF, 

Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, HR-strateg. 
 Projektpersonal adjungeras.  
 Projektets bemanning består av två konsulenter och en projektledare.  

Samverkan:  
 Ett ökat behov av samverkan mellan de olika projekt intressenterna är påtagligt! 
 En gemensam och uthållig stödstruktur för den enskilde individen behövs samt att antalet individer 

med behov av rehabilitering/habilitering ökar.  
 En väl fungerande samverkan med individens fokus i fokus är avgörande för ett lyckat utfall.  

 

 



Tids- och aktivitetsplan 

Tidplan: 
 Total projekttid är 2018-09-01 – 2021-06-30.  
 Mobiliseringsfasen är två månader.  
 Deltagartid är 15 månader/individplats.  
 Tre grupper med 20 individplatser/grupp.  

 

Aktivitetsplan/fördjupad kartläggning: 
 Projektperioden inleds med en tremånadersperiod, för varje deltagare med en förberedande 

individuell orientering/planering på AMA Arbetsmarknad. 
 Därefter följer en praktikperiod på tre månader ute på en arbetsplats inom kommunens 

verksamheter (ex vård, kök, skola, lokalvård, fastighet….).  
 Efter den perioden erbjuds, om praktiken fungerat bra, deltagaren en anställning under 9 

månader, där en avtalsenlig lön utgår på halvtid.  
 Därefter sker planering och matchning utifrån individuella förutsättningar mot relevant forts. 



Uppföljning och utvärdering 

Projektet kommer att utvärderas enligt nedanstående punkter och kommer även 
följeforskas ur ett socioekonomiskt samhälls- och individperspektiv:  
 
 Dokumenterad urvalsprocess.  
 Antal personer, ålder och kön som erhållit anställning.  
 Dokumentera varje individs aktivitetsplan, ända fram till målet.  
 Följ upp varje avslutad del inom projektet; Samhällsorientering – Anställning/praktik – 

Yrkesutbildning.  
 Försörjning vid anställningens början – försörjning vid anställningens slut.  
 Kostnad för försörjningsstöd vid anställningens början, under pågående anställning och vid 

avslutad anställning.  
 Faktisk situation, arbete, studier och försörjning, AMA följer upp efter 6 månader och extern 

aktör följer upp 12 och 24 månader efter avslut.  

 



Projektets framtid efter avslut 
 
 En implementeringsplan kommer, om ansökan beviljas från Samordningsförbundet, att presenteras för 

nämnderna i september 2018 där beslut om antagande av planen föreslås ske. 
 

 Beslut om avsiktsförklaring till implementering föreslås tas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
nämnden för personer med funktionsnedsättning i april 2019. 

  
 Beslut om implementering fattas av de båda nämnderna i december 2020.  

 
 Västerås stad avser, om projektet visar bra resultat, att implementera det i ordinarie verksamhet fr.o.m. augusti 

2021. 
  
 Projektet omfattas efter eventuell implementering av den lokala överenskommelsen mellan Västerås stad och 

Arbetsförmedlingen med flera. 
 

 Övergripande syfte med implementering av projektet är att det ska integreras i en verksamhet som inte 
exkluderar någon människa som riskerar att hamna i utanförskapet.  

 


