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1. Inledning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gav den 22 februari 2017 barn- 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med berörda 
nämnder och relevanta externa organisationer, utreda förutsättningar samt 
kostnader för kartläggning och insatser för personer med varierande grad av 
funktionsnedsättningar.  

Den 24 maj 2017 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att 
återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen för ytterligare 
beredning. Uppdraget har efter återremissen uppgraderats till att även gälla 
ett antal frågeställningar ställda av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

 

I följande rapport redovisas dessa frågor med efterföljande, 
utredningsresultat, kommentarer och svar.  

Vem eller vilken funktion som svarat eller kommenterat anges i de flesta 
fall inte. Information till rapporten är inhämtad från: 

Chefer, rektorer, arbetsledare, handläggare, samordnare, utvecklingsledare, 
lärare, kuratorer, strateger inom både sociala nämndernas förvaltning och 
barn- och utbildningsförvaltningen, samt VHS (Västerås Handledande 
Samarbetsråd för funktionsfrågor), Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 
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2. Rapport, frågor och svar 
 

Det finns en stor grupp redan nu, i daglig verksamhet. En del ska vara där, en del 

kan och ska göra något annat. Hur hanteras detta?  

Enligt personal i kommunal verksamhet, så är inte antalet personer som skulle 

klara arbetsmarknaden, särskilt stort inom verksamheten.  

I de fall som personalen på Daglig verksamheten uppmärksammar detta, så 

kontaktas Arbetsförmedlingen. Man menar dock att det inte är alltid som AF ger 

adekvat stöd till denna målgrupp. AF däremot, menar att man ger stöd utifrån 

dom resurser man har och säger att när dom blir kontaktade av daglig 

verksamheten angående personer som skull kunna ta ett ”arbete”, så är det oftast 

privata aktörer inom LSS  t.ex Conexi eller Misa som kontaktar AF om detta. 

Det framkommer att verksamheterna behöver bli bättre, på att se om personerna 

kan gå vidare till annan verksamhet, men det finns inte så mycket tid för det. Man 

menar att målen i genomförandeplaner som verksamheten gör, måste 

tydliggöras. Man ifrågasätter också hur utvecklande dagligverksamheten är, och 

frågar sig om det bara är förvaring? 

Verksamheter som är stora har svårare att möta varje individ!  

Få utförare, svårt att starta upp ett alternativ till kommunala verksamheten.  

 

Här följer några frågor och svar: 

 Kan du svara på hur många individer som totalt finns placerade i 
daglig verksamhet och som är under 30 år? 
Svar : Enskilda under 30 år och som är beviljade daglig  verksamhet är 
totalt 368 personer. 

 

 Är det några bland dessa som enligt din uppfattning skulle kunna 
komma ut på ordinarie arbetsmarknad istället? I så fall hur många 
kan du uppskatta det till? 
 
Svar: Vi har i dagsläget 5 personer som är under anställning på den 
ordinära arbetsmarknaden och 1 som har gått ut i studier. Dessa har i 
dagsläget ett förlängt stöd via insats daglig verksamhet. Detta kan 
den enskilde vid behov beviljas under en sex månaders period, max 
två perioder, det vill säga maximalt under en 12 månader. Kvarstår 
anställningen därefter så avslutas insatsen Daglig verksamhet.  
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Vår uppskattning är att det skulle kunna vara aktuellt med ett 
betydligt större antal personer, ca ett trettiotal. Däremot är vår 
uppskattning inte förankrad i någon statistik.  

 

 Vet du hur man går tillväga när och om man upptäcker att någon 
individ faktiskt har möjlighet att gå till ordinarie arbetsmarknad 
istället för att vara i daglig verksamhet? 
 
Svar: Att aktivt arbeta för att enskilda med insatsen Daglig 
verksamhet regelbundet ska få möjlighet att prövas på den ordinarie 
arbetamarknaden ingår i det uppdrag som leverantörer för Daglig 
verksamhet i Västerås stad har.  
 
Det finns en upprättad rutin för tillvägagångssättet då den enskilde är 
aktuell för att prövas på den ordinära arbetsmarknaden. Det finns 
även en upparbetad samverkan med Arbetsförmedlingen, Daglig 
verksamhet Biståndsenheten funktionsnedsättning i detta ändamål.  
 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning stimulerar detta 
arbete genom att leverantörerna har möjlighet att få, så kallad 
målstyrd ersättning då den enskilde kommer ut i ett arbete på den 
ordinarie arbetsmarknaden eller i CSN berättigade studier.  
 

 

Hur stor är gruppen funktionsnedsatta? 

Arbetsförmedlingen har idag 612 ungdomar under 30 år med 

funktionsnedsättning och olika former av ersättningar. Några är i anställning med 

bidrag, andra finns i ungdomsgarantin och andra insatser som finns på AF. Det är 

endast 15 ungdomar som finns inskrivna på AF och uppbär aktivitetsersättning. 

Dessa 15 deltar i ett samarbete mellan AF och FK. Arbetsförmedlare och 

handläggare från Försäkringskassan arbetar gemensamt för att kartlägga 

möjligheter till arbete eller studier.  

Den stora gruppen på AF består av ungdomar som är inne i anställningar med 

stöd, som är inskrivna i ungdomsgarantin eller i andra program och insatser som 

finns på AF. 60 stycken av dem är öppet arbetslösa. Arbetsförmedlingen upplever 

ingen ökning och säger att siffran är ganska konstant sedan 2015. 

Inom dagligverksamheten finns idag 689 personer, varav 368 är under 30 år. 

I grundsärskolan finns idag 217 personer och i gymnasiesärskolan finns 122st, 

varav 43 st hos Lidmanska. 
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Det finns många som har fått aktivitetsersättning, men sitter hemma och gör 

ingenting. Hur ska vi komma åt dem?  

Detta är i första hand en fråga för Arbetsförmedling och Försäkringskassan. 
AF hänvisar frågan till FK eftersom det är deras primära uppdrag att ha koll 
på den gruppen. 

Aktivitetsersättning kan beviljas av Försäkringskassan från juli det år man 
fyller 19 år och längst till och med månaden innan man fyller 30 år, beslut 
kan omfatta en period om ett till tre år. Till sin ansökan behöver kunden 
lämna medicinskt underlag i form av ett läkarutlåtande om hälsotillstånd 
för att Försäkringskassan ska kunna ta ställning till rätten till 
aktivitetsersättning.  

Försäkringskassan ska stödja individer med aktivitetsersättning till egen 

försörjning. Ett regeringsuppdrag finns, som delas av Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen, och metod för detta omfattar gemensam kartläggning och 

förstärkt samarbete. Det finns dokumentation för hur detta samarbete ska ske. 

Innan start kan ske i förstärkt samarbete så är det sannolikt att flertalet individer 

behöver en omfattande dos av motivering i kombination med riktad aktivitet för 

att komma i rutiner, få struktur och våga gå utanför dörren och träffa andra 

människor i direkta sammanhang.  

En del tillfrågade konstaterar att det är många som inte kommer ut på 

arbetsmarknaden, det borde därför kartläggas, anpassas och följas upp mer redan 

i skolan.  

Dock hittar ”Arenan” en del 16‐20‐åringar i sitt KAA‐arbete (Kommunala 
aktivitetsansvaret). 

Den problembild som Arenan upplever kring elever som har behov av särskola 

men som väljer att skriva ut sig från särskolan och fortsätta studera på IM‐

program, är att de har samma behov som tidigare men på IM programmen finns 

inte möjlighet att tillgodose dem.  

Särskolan har en verksamhet anpassad för målgruppen som är i behov av särskola 

och en elevpeng följer med eleven som är högre än för elever på ett nationellt 

program eller IM program.  

När en elev som har behov av särskola ”hoppar av” sina studier och blir aktuellt 

för KAA har denne generellt sätt ett mer omfattande behov av stöd än vad den 

ordinarie verksamheten har kapacitet för. 

Samverkan är då en viktig faktor för att nå framgång för denna målgrupp, det är 

önskvärt att det finns en gemensam rutin för staden. 
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Arenan har en utsedd kontaktperson mot SYV på Grund SÄR.  Arenan har inte rätt 

att placera en elev från SÄR, utan det är mottagande och avlämnande rektor som 

fattar beslut om den ”nya” skolformen är det bästa alternativet för eleven.  

 

Utdrag ur Arenans handlingsplan, som anger att allt arbete med ungdomar sker 

på individuell bas 

Arenan inventerar utifrån betygssystemet vilka elever som inte når behörighet till 

nationellt program vid höstterminen i åk 9. I Arenans uppdrag ingår att kartlägga 

vilka elever som inte uppnått behörighetskraven till ett nationellt program vid 

höstbetyget samt träffa elever i förebyggande syfte. Utöver detta ingår det att 

säkerställa att elever, föräldrar och personal har vetskap om vad det innebär att 

gå ett introduktionsprogram samt erbjuda kartläggningssamtal[1] för att utifrån 

elevens förutsättningar, behov och önskemål erbjuda lämpligt 

introduktionsprogram. Till dessa samtal är vårdnadshavare och berörd personal 

på grundskolan inbjuden att delta. Eleven får fylla i en intresseanmälan med sina 

val till önskat introduktionsprogram. 

En ny granskning av betygssystemet görs av Arenan i juni‐juli då slutbetygen för 

eleverna är satta och gymnasieantagningen är klar med sitt antagningsförfarande. 

Kvarstående obehöriga elever erbjuds via hemskickat antagningsbesked, placering 

på introduktionsprogram. De elever som tackar ja till sin placering får ett 

slutgiltigt antagningsbesked med information om skolstart. I det fall eleven inte 

svarar eller tackar nej tas personlig kontakt i syfte att säkerställa att eleven inte 

ofrivilligt står utan skolplacering och att göra vidare planering. Alla obehöriga 

elever i åk 9 på alla grundskolor inom Västerås stad erbjuds ett individuellt samtal 

med studie‐och yrkesvägledare eller socionom från Arenan.  

Detta arbete sker i samverkan med rektorer, studie‐och yrkesvägledare samt 

elevhälsoteamen på skolan. Arenan säkerställer även att de ungdomar som har 

varit skolplacerade i annan kommun har en planering och detta sker i samverkan 

med personal från socialtjänsten.  

Kartläggning samt placering på introduktionsprogram av nyinflyttade ungdomar 

sker kontinuerligt under hela året. Alla grundskolor och gymnasieskolor inom 

staden har en egen kontaktperson på Arenan för att underlätta samarbetet.  

Arenan genomför sitt arbete med Kommunala AktivitetsAnsvaret  på individuell 

bas, och gör följaktligen ingen åtskillnad i sitt arbete. 
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Det finns dem som går i gymnasiet, individuella program t ex eller särgymnasiet. 

Hur förebygger vi att de inte hamnar med aktivitetsersättning . Hur gör vi så att 

jobb eller fortsatta studier är förstahandsalternativet 

De ungdomar som går individuella program följs upp enligt Arenans 

ansvarsområde, precis som alla andra ungdomar som är placerade i individuella 

program. Här finns Aktivitetsplaner för varje individ, som skolan bygger sin 

studieplanering runt. Dessa aktivitetsplaner har alltid ett långsiktigt perspektiv, 

och siktar på tiden efter gymnasiet. 

 

Intervjuer med skolpersonal på olika nivåer och platser: observera att följande 

text t.om sid 13 är skolornas beskrivning 

De flesta individuella programmen finns på Lidmanska gymnasiet. Till Lidmanska 

kommer elever från träningsskola. De har ganska stora svårigheter, kan ev läsa 

några ord och skriva sitt namn. Flera elever har också tilläggshandikapp såsom 

rörelsehinder eller autism. I deras fall är oftast daglig verksamhet enda 

alternativet. Får man ut någon elev i arbete så har man lyckats mycket väl.  

De nationella programmen finns på Carlforsska, Edströmska, Hahrska, Lidmanska, 

Rudbeckianska, Tranellska, Widénska, Västerås Waldorfskola. Det är olika hur det 

fungerar på de olika skolorna. På en del av skolorna har särskoleeleverna 

undervisning integrerat med andra elever på skolan, på andra har de enskild 

undervisning. Det är rektorn för respektive program som har ansvaret för de olika 

programmen. Idag har de flesta skolor egna kuratorer och idrottslärare, tidigare 

åkte Lidmanskas kurator och idrottslärare runt. Tidigare fanns yrkesvalslärare, 

idag ska ordinarie lärare sköta den uppgiften. Eleven kan söka pengar från AF för 

arbetsplatsbiträde när de gör praktik via skolan.  

Lidmanska har jobbat med ett projekt för APL. De genomförde utbildning för 

handledare på arbetsplatser och för lärare. Tog fram en broschyr. Syftet var att få 

fler elever att fullfölja sin APL. Här finns mer att göra. Hur ska APL utformas? Ska 

man ha fasta arbetsplatser? Ska eleverna vara ute på APL i grupp? Behovet av 

stöd är stort. Arbetsplatsen behöver information om elevens stödbehov. Ev 

behövs mer personal för att kunna jobba mer individuellt med APL. De skulle vilja 

jobba mer med detta.  

Man menar också att det är svårt att hitta lämpliga arbetsplatser och handledare. 

Det är ett stort jobb att sitta och ringa runt och jaga platser. Kan kommunen göra 

något? Tex vid upphandlingar kräva att den som vinner ska ta emot elever? 
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Lidmanskas elever har oftast praktik på daglig verksamhet ”då det är dit de ska 

efter skolan”.  

De på nationella program har oftast praktik på öppna arbetsmarknaden. Först om 

man prövat det flera gånger och det inte fungerar kan de ha praktik inom daglig 

verksamhet. De eleverna bör ej börja med praktik inom daglig verksamhet om det 

inte finns speciella skäl. Det är lärarna i samråd med föräldrarna som gör 

bedömningen om eleven ska till daglig verksamhet efter särgymnasiet.  

I februari under elevens sista (4:e) år bjuder skolan (Lidmanska) in elever och 

föräldrar till ett infomöte dit daglig verksamhet, Försäkringskassan, 

yrkesvalslärarna kommer och informerar om vad som händer efter skolan. Nästa 

gång ska de bjuda med AF också. Sista året åker eleverna på studiebesök på 

folkhögskolor. Sjövik, Fellingsbro, Bollnäs.  

Tredje året kommer AF till skolan och träffar eleverna. De skrivs in på AF och får 

hjälp att söka bidrag för arbetsplatsbiträde under sin praktik. På våren under sista 

året har eleven samtal med AF, de kan då skriva in sig på AF som arbetssökande. 

Samarbetet med AF är bra.  

De ser ej aktivitetsersättningen som hinder för att gå i jobb. Eleverna har förlängt 

barnbidrag till och med det år de fyller 19. Då kan de söka om aktivitetsersättning 

under förlängd skolgång, då behövs ej läkarintyg, enbart intyg att de går 

särgymnasium. Under sista året söker de aktivitetsersättning from att skolan 

slutar, då behövs läkarintyg. Kuratorn hjälper till med detta.  

Skolan ska intervjua/kartlägga eleverna i åk 1 inför APL. Ett frågeformulär om 

styrkor, svagheter, intressen mm. Där ingår även några frågor till föräldrarna. 

Detta samlas i ett dokument som utvärderas varje år. Används för matchning mot 

arbetsplats inför APL.  

De som går nationella program bedöms inte passa på daglig verksamhet. Om de 

kommer dit är beslutet väl underbyggt. En del passar inte heller på öppna 

arbetsmarknaden, det är en svår grupp. Det finns ofta finns även sociala 

bekymmer inom familjen.  

Det kan också vara så att många kommer till daglig verksamhet efter några år, 

som 25‐30 åringar när man varit runt i olika åtgärder tex inom AF och ofta farit 

illa? 
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APL (arbetsplatsförlagt lärande) 

För de nationella programmen har läroplanen gjorts om. Idag heter det inte 

praktik utan APL. APL ska vara kopplat till någon kurs man läser så att man kan 

träna på vissa moment.  Det är väldigt kursfixerat i skolan idag , och detta har 

gjort det svårare att hitta praktikplatser för denna målgrupp.  

Det ser olika ut på de olika skolorna i Västerås när man lägger APL. Carlforska har 

det i 1, 2, 4, Edströmska och Hahrska i 3‐4. Det finns för och nackdelar med båda.  

Tidigare när gymnasiesärskolan låg på samma ställe kunde skolan söka pengar 

från Arbetsförmedlingen (AF) för arbetsplatsbiträde under APL tiden. Man fick ca 

300 000 kr och kunde då ha anställd personal som bara jobbade med praktik, 

uppföljning mm. 

Idag har det blivit krångligare att söka så det är färre som söker, det är bara 

Carlforska som söker idag. (och ev Lidmanska). Idag måste man vara inskriven på 

AF, det har blivit omständligare. 

Idag är det lärarna som ska göra uppföljningarna av APL. Ett problem har varit, 

vilket har blivit bättre, att de bara har följt upp kunskapsdelen. AF har efterfrågat 

hur personen fungerar avseende tider, närvaro, kommunikation mm.   

Det är mkt tuffare att hitta praktikplatser på arbetsmarknaden idag. En del 

friskolor betalar för praktikplatser, det leder till en konkurrens den kommunala 

skolan inte kan bemöta. Det är konkurrens om platserna mellan olika skolor och 

inom skolans egna program. Ordinarie program har också svårt att hitta platser. 

Det är ett stort problem eftersom praktik fyller många syften, till exempel att, 

många av eleverna ”avslöjas” när de kommer ut på praktik, de klarar inte att 

arbeta.  

Ganska många avhopp från APL. Idag ska lärare ha hand om uppföljning mm 

under APL. Hur orkar de med det samt att undervisa? Jobbigt för AF då de 

kommer att behöva ha kontakt med väldigt många lärare nu när det är flera 

skolor. Läraren ska även ha överlämningen till AF och daglig verksamhet.  

 

Utlokalisering av gymnasiesärskolan 

Splittringen av gymnasiesärskolan är inte enbart positiv. Tidigare kunde 

personalen stötta varandra och gå in för varandra på ett annat sätt.  Idag kan det 

komma elever som borde vara på Lidmanska men som söker ett nationellt 

program. Några av dessa skulle behöva assistent men det finns ej att tillgå.  
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På Rudbeck är särskoleeleverna inte integrerade. Har egen lokal i källaren, äter ej 

med de andra eleverna. De är ej inkluderade. Flera av dem går till daglig 

verksamhet trots att flera skulle klara arbete.  

Många behöver ha någon med sig när de tex går till AF. Ej alla skolor som gör det. 

Då gymnasiesär låg på ett ställe gjordes det. Då fanns även kurator och 

skolsköterska på plats. Det är mer tungrott nu menar man, och för de elever som 

läser integrerat så funkar det ”så där” vissa kurser fungerar men inte hela kurser 

utan mera ”moment” detta gäller framför allt inom yrkeskurser. 

 

Övriga tankar och funderingar från skolan 

Carlforska hade 11 elever i våras, 3 gick till daglig verksamhet. Finns mkt social 

problematik kring eleverna. Tror det har ökat från nationella program till daglig 

verksamhet. 

Antalet elever på särskolan följer storleken på årskullarna. Har ingen känsla av att 

föräldrar väljer daglig verksamhet till barnen pga att de vill få 

aktivitetsersättningen.  

Ett mellansteg mellan skolan och vad man ska göra sen vore bra. Typ ett 

fungerande Jobbfokus (tidigare verksamhet inom AMA Arbetsmarknad)  

Daglig verksamhet skulle behöva omorganiseras. Är stelbent idag. Det finns 

konsulenter där som ska jobba mot att få ut personer på öppna arbetsmarknaden. 

Hur fungerar det? 

Skolorna gör bra bedömningar kring om eleven bör gå till daglig verksamhet, gör 

ej felbedömningar. De flesta som går till daglig verksamhet är väl prövade. Det 

finns personer som varit på 12 praktikplatser, ingen har funkat, sen går man till 

daglig verksamhet.  

Idag finns det bara daglig verksamhet att slussa till om man inte klarar ett arbete 

på öppna arbetsmarknaden.  

Är nog FK som har koll på hemmasittare med aktivitetsersättning.  

Hahrskas mål med särskolan är att eleverna ska bli anställningsbara.  

Under skoltiden är ett problem att man inte kan strypa aktivitetsersättningen, 

oavsett om eleven är i skolan eller uteblir.  

Det är lätt att bränna platser hos arbetsgivarna. IMyrk bränner många platser 

vilket påverkar särskolans elever. IMind och Språkintro är svåra.  

På Edströmska är särskoleeleverna sällan med övriga elever. Finns övriga elever 

som inte vill att de ska vara med. På Harhska har integreringen funkat bra. 
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Från Lidmanska gymnasiet går nästan ingen ut i arbete pga för stora svårigheter. 

Där finns en praktiksamordnare på 25%. Stor personalomsättning på Lidmanska 

sen splittringen.  

I mitten av åk 4 sker kontakt med AF. Ibland är skolan med, ej alltid. 

Psykologutredning kan tas med då. Går igenom vad eleven har gjort, hur det 

funkar. Ibland fler möten med AF, på höst och vår i 4:an. AF gjorde djup 

kartläggning. 

Därefter möte med blivande handläggare på AF. Då är AF‐handläggare, elev, skola, 

förälder med. Om allt funkar bra för eleven kan den få Sius‐konsulent direkt. Om 

personen behöver mer tid blir det arbetsträning via AF.  

Aktivitetsersättningen upphör då skolan slutar. Om in på AF kan man på 

aktivitetsstöd. Eleven får själva söka aktivitetsersättning med hjälp av föräldrar. 

Kan ha daglig verksamhet utan aktivitetsersättning. Nackdel med att skriva in sig 

på AF är att man ev ej får pengar. Kan dock inte se att det är en orsak till att man 

söker daglig verksamhet.  

Vad anser biståndshandläggare? Det är den som beslutar om personen ska ha rätt 

till daglig verksamhet enligt LSS. Skolan kan tycka, den enskilde eller företrädare 

ansöker, biståndshandläggare beslutar. Daglig verksamhet kan beviljas den som 

inte studerar eller arbetar och som ingår i personkretsen enligt LSS § 1, dvs har en 

utvecklingsstörning eller diagnos inom autismspektrat. 

Har det gjorts någon utvärdering av utplaceringen av gymnasiesär? 

Lärvux kan vara ett alternativ efter särgymnasiet. Där kan man läsa med 

aktivitetsersättning. Lärlingsutbildning via Lärvux, individanpassad, 

aktivitetsersättning.  Att daglig verksamhet än mer jobbar med att jobba ut 

personer i arbete. Att de kan ge fortsatt stöd till den arbetsgivare som anställer. 

Använda sina individuella placeringar. Daglig verksamhets individuella placering 

borde utökas och jobba mer mot att personerna går över i jobb. Nåt stöd inom 

kommunen borde finnas kvar som arbetsgivarna kan kontakta vid behov. Fasta 

platser i kommunen för denna målgrupp, gärna inom de områden som 

utbildningarna bedrivs inom.  

Skulle daglig verksamhet, AMA, och gymnasiesärskolan kunna samverka? 

Ungdomar kan ha sin aktivitetsersättning och samtidigt ha en 

arbetsmarknadsinsats som är individuell? 

Det framhålls också från skolan att det finns samordnade team inom 

gymnasieskolan som består av rektorer och specialistkompetenser. Där 

samordnas inflödet vid val till gymnasiesärskolan, samordning av praktikplatser, 
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koppling till ex AF och övergång till arbetslivet, hela vägen mässan, samordning av 

individuella val med mera. 

VHS anser att det finns för lite vidareutbildning för målgruppen och undrar om vi 

kan ordna något i Västerås för målgruppen.  Folkhögskolor finns, men inte så 

mycket mer. Mera praktik och inte bara praktisera på daglig verksamhet. 

 

Varför ökar gruppen i daglig verksamhet?  

 

 
 

Diagrammet visar antalet människor i de respektive verksamheterna över 
de senaste nio åren.  

56 % av det totala antalet människor i ”Daglig verksamhet” är människor 
över 30 år, och eftersom  aktivitetsersättningen upphör när man fyller 30, 
försörjs dessa via sjukersättning (varaktig) eller försörjningsstöd. Denna 
siffra gäller för samtliga åren som redovisas, med viss variation. 

Åldersfördelning inom ”Daglig verksamhet” i %. 

19‐29 år ca 44% 

30‐39 år ca 23% 

40‐49 år ca 17% 

50‐59 år ca 12% 

60‐64 år ca 3% 

65‐          ca 1%  
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Detta innebär att statistiken för deltagare inom daglig verksamhet som är 
under 30 år och därmed uppbär aktivitetsersättning, ser ut som nedan: 

 

 

 
 

 

Orsaker till ökningen i daglig verksamhet kan vara att fler får diagnoser som 

innebär att de kvalar in i personkretsen enligt LSS. 

Färre lämnar daglig verksamhet, det är mer av en livstidsanställning.  

En faktor som man inte kan bortse ifrån är att befolkningen ökar. 

Inställning redan från tidig ålder att det är daglig  verksamhet som är enda 

alternativet. 

För att beviljas insatsen daglig verksamhet, krävs ingen behovsbedömning så som 

det krävs för de andra insatserna enligt LSS. Kriteriet för att beviljas daglig 

verksamhet är utöver personkretstillhörighet, endast att den enskilde inte 

studerar eller förvärvsarbetar.  

 

Det måste finnas med studier i den omfattning man klarar av för att 

komplettera sina betyg 

Det kan ske t ex hos folkhögskolan eller vuxenutbildningens specialpedagogiska 

grupp eller reguljär vuxenutbildning för den som klarar det. 

Enligt VHS kan elever läsa efter olika kursplaner på grundskolan men detta sker 

knappt. Grundsärskolan kan läsa en del ämnen från Grundskolan och 

Träningsskolan kan läsa efter Grundsärskolan.   
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Möjlighet till studier finns även inom Vuxenutbildning och bland annat den 

”Specialpedagogiska gruppen” som idag finns på Eductus, och från årsskiftet på 

Frimanska. Gruppen är för neuropsykiatriskt funktionshindrade (typ grav asperger 

eller adhd) med en normalbegåvning dvs ej för personer med utvecklingsstörning 

eller förvärvad hjärnskada som ju är på Lärvux.  

Det finns givetvis många elever med denna sortens problematik även i vanlig 

undervisning och Vuxenutbildningscentrum har som rutin att man måste ha testat 

”vanlig” undervisning först (många klarar ju vanlig undervisning pga att upplägget 

i Vux är annorlunda än gymnasiet) för att kunna kvalificera sig för 

specialpedagogiska gruppen. Det finns i dagsläget 14 platser. Eleverna kommer via 

studievägledare antingen från annan undervisning i vux eller via vägledningen där 

man ser att en person har multiproblematik bakom sig och på så sätt kan gå direkt 

in. Man skulle säkert kunna fylla lika många platser till, men antalet platser är en 

avvägning kopplad mot ekonomin. 

             

Hur stoppa inflödet till ”daglig verksamhet”. Perspektivet gymnasieskola, både 

särgymnasiet, nationella program och individuella program,  skall finnas med 

Praktikplatserna i skolan, kan inte bara anordnas inom Daglig Verksamheten. 

Arenan har i år, initierat  samverkan med grund o gymnasiesär, om en gemensam 

rutinbeskrivning för att inte tappa bort eleverna. Syftet är att säkra att jobb 

och/eller fortsatta studier är förstahandsalternativet. Detta bör också fungera 

preventivt för onödiga placeringar på Daglig verksamheten. 

 

 En del kan gå vidare på en gång. En del kan behöva stöttning ännu längre. 

Viktigt att ingen lämnas eller kommer tillbaka där man var förut, hur säkerställs 

det?  

Det går inte att garantera. Det handlar för målgrupper inom Nämnden för 

funktionsnedsatta om en varaktig funktionsnedsättning som ofta medför en 

nedsatt förmåga att hantera förändringar i tillvaron, samt förändringar som 

påverkar den fysiska, psykiska eller existensiella hälsan. 

 

Alla måste hjälpa till att ta emot personer med funktionsnedsättningar. Fler 

måste öppna upp för praktikanter, lönebidragsanställning och individuella 

platser men för detta krävs handledare. Ingen erbjuds praktik på 

särgrundskolan. Detta bedöms som viktigt. 

Samordningsförbundet har en egen verksamhet ”Samordningsteam” som tagits 

fram i samarbete med AMA Arbetsmarknad. Hit ”remitteras” många individer 

med olika former av funktionsnedsättningar, främst från Försäkringskassan och 
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psykiatrin, men även från kommunens arbetsmarknadsverksamhet. 

Verksamheten är individinriktad och ger goda resultat i form av att många 

individer med främst psykiska diagnoser kan rehabiliteras till ordinarie 

arbetsmarknad istället för daglig verksamhet som för en del skulle vara 

alternativet. 

 

Hur förstärka SYV och APL så att det leder till fortsatta jobb eller studier (kan 

vara inom vuxenutbildningen) så individer inte hänvisas till daglig verksamhet 

eller inaktivitet och blir hemmasittare med aktivitetsersättning? 

Anpassning och kartläggning redan i skolan. Ny teknik bör används i större 

utsträckning än vad som görs idag, och hjälpmedel behövs i skola och DV.   

Skolan har ansvar för att arbeta mer med metoder för handledning som stöd  i 

skolarbete och praktik. 

 

Överlämning efter gymnasiet, vem tar ansvar för detta? 

Idag sker samverkan där flera aktörer är inblandade, t.ex skola, arbetsförmedling, 

försäkringskassa, koordinator för daglig verksamhet inom SNF, den enskilde 

individen och hans/hennes vårdnadshavare/företrädare. 

Varje elev ska få en kartläggning och en individuell plan, hur går vi vidare. 

Vi behöver flera som tar emot personer med funktionsvariationer i alla 

verksamheter och speciellt inom förvaltningar och bolag. Men också skolor 

förskolor.  

 

Vad händer när aktivitetsersättningen tar slut en dag? (Alltså försörjningsstöd, 

sjukpenning, kostnader för samhället) 

Den enskilde individen kan beviljas en varaktig ersättning från Försäkringskassan, 

eller så blir det ingen fortsättning inom socialförsäkringssystemet? Där är det 

försörjningsstöd som är alternativet. Om den enskilde har en anställning så ser 

förutsättningarna helt annorlunda ut. 

För elever som gått i särskolan är det vanligt att man får varaktig sjukersättning.  

 

Valmöjlighet måste finnas, många klarar nog inte att både ha praktik och plugga 

En del kanske ska koncentrera sig på bara studier eller bara praktik, en del på bara 

arbete. Det måste helt och hållet vara individuella planeringar utifrån varje 

individs intresse och möjlighet. 
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Vad behöver vi göra för att skruva i de befintliga strukturer som redan finns för 

att få till en förändring 

Tydliga målsättningar redan från grundskola och gymnasiet om att klara ett 

arbete. Staden behöver kunna erbjuda en varaktig arbetshandledning. Det finns 

flera metoder att utgå ifrån i det stödet. Andra myndigheters ansvar för 

målgruppen, såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, vad gör de? Hur 

arbetar de med målgruppen? Kan vi samverka bättre? 

 

3. Diskussion/analys 
Att daglig verksamheten har ökat i antalet människor har varit känt en lång 
tid. Redan i februari 2016 kom ett uppdrag från kommunstyrelsen (dnr 
2015/950‐KS‐042, § 329) att ge nämnden för personer med 
funktionsnedsättning och utbildnings – och arbetsmarknadsnämnden i 
uppdrag att ta upp överläggningar med Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen med anledning av volymutvecklingen för daglig 
verksamhet enligt LSS. 

Detta uppdrag har sitt ursprung från att sociala nämndernas förvaltning hösten 

2015 inbjöd såväl Försäkringskassa som Arbetsförmedling till en dialog. 

Förvaltningen beskrev den upplevda situationen med att många unga människor 

med någon form av diagnos och/eller funktionsnedsättning hänvisas till nämnden 

för personer med funktionsnedsättning verksamheter för en meningsfull 

sysselsättning.  (Hänvisning till rapport DNR:2016/72‐NF754 lämnad till KS 2016‐

03‐21) 

 

Arbetsförmedlingen menar att de ger det stöd de har resurser till för att ge 

personer med nedsatt arbetsförmåga stöd till anställning.  

Psykiatrin inom region Västmanland har en hög belastning av gruppen unga vuxna 

med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk problematik. Dessa personer 

upplever ofta utanförskap med en bristfällig skolgång både på högstadiet och 

gymnasiet med oavslutade studier. 

Försäkringskassan beskriver en liknande problematik, i form av att många unga 

personer i åldern 19‐30 år beviljas aktivitetsersättning.  

Regelbundna träffar mellan olika myndigheter,  pågick under hösten 2015 för att 
hitta samverkansformer för personer, främst unga vuxna upp till 30 år. En 
gemensam projektansökan för ESF medel inleddes, men kunde inte fullföljas då 
samverksanparten Samordningsförbundet inte kunde stödja projektidén då 
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ansökan förutsatte att samordningsförbunden i länet (Västra Mälardalen, Norra 
Västmanland samt Västerås) gick in med resurser.  

Projektet skulle syfta till att stödja unga vuxna med aktivitetsersättning som var 
utan sysselsättning att komma ut i arbetslivet genom praktik och eller studier. I 
projektidén ingick även arbetsstödjare för att utgöra ett stöd till deltagare och 
arbetsgivare som ställde sig till förfogande för projektet. En avgörande faktor för 
att arbetsgivare ska anställa personer med funktionsnedsättning är att de kan få 
stöd och handledning i olika situationer som kan uppstå, och som kan kräva 
särskild kompetens för att stötta arbestgivaren och den anställde.  (Supported 
employment) 

I samband med att elever slutar gymnasiesärskolan skall planering ske i 
samverkan runt varje elev. De parter som samverkar för att varje elev ska komma 
vidare till rätt verksamhet/ huvudman är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
lärare eller studie och yrkesvägledare från gymnasieskolan samt koordinator för 
daglig verksamhet från Biståndsenheten funktionsnedsättning inom Sociala 
nämndernas förvaltning.  

Den enskilda eleven får vägledning och information om vilka alternativ som finns 
för dem efter avslutad skolgång. Koordinatorn från Sociala nämndernas 
förvaltning bidrar med viktigt information till eleven och övriga samarbetspartners 
om vad till exempel daglig verksamhet kan erbjuda, och kan bedöma om det blir 
det bästa alternativet för eleven.  

Det är viktigt att inte vara för snabb med att utesluta insatser från andra, t ex 
Arbetsförmedlingen. 

Ett samarbete med utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, AMA och 
Socialkontor ekonomi inom Sociala nämndernas förvaltning påbörjades under 
2015. Målet var att hitta andra vägar till arbete/studier för personer med 
funktionsnedsättning som kommer till nämndens för personer med 
funktionsnedsättning verksamheter. Ett exempel kan vara AMAs verksamheter för 
de som har en högre arbetsförmåga än vad som krävs inom daglig verksamhet 
LSS.  

Verksamheten inom AMA står närmare arbetsmarknaden, och de enskildas 

möjligheter att gå vidare till en anställning eller studier är betydligt större än inom 

daglig verksamhet LSS eller verksamheter för sysselsättning inom socialpsykiatrin 

F‐kassan tog senare ett initiativ till en projektansökan hos Samordningsförbundet 

Västerås kallat Optimus. Projektansökan godkändes och finansierades av SF. 

Deltagande parter var förutom FK, också Arbetsförmedling, Region Västmanland 

och Västerås stad. Dessa bildade också projektets styrgrupp och som tillägg har en 

extern analytiker utsetts av styrgruppen.  

Det beslutades att använda projekt Optimus, som förstudie till vad som behöver 

göras för målgruppen, och därigenom täcka in behovet av input från externa 

organisationer.  Strateg på barn‐ och utbildningsförvaltningen har även informerat 
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VHS på ordinarie sammankomster och de har varit mycket positiva till 

kommunens engagemang kring funktionsnedsatta. 

 

Syftet med projekt Optimus var: 

Att genom intervjuer utforska behovsgruppens egna tankar och idéer om vad som 

är bra och till hjälp i det stöd som ges  

 Att genom intervjuer utforska behovsgruppens egna tankar och idéer om 
vad som kan utvecklas och göras annorlunda för att stödet ska bidra till 
utveckling framåt  

 Att utforska gränsytan mot övriga aktörer runt individerna och vad som 
bidrar och kan utvecklas vidare  

 Att hitta bästa möjliga samverkansmodell som ger varje person ett 
optimalt fortsatt stöd  

 Att undersöka vilka insatser som kan leda till snabbare vägar ut i 
samhället med varaktigt resultat  

 Att på kommunnivå utforska förekommande framgångsfaktorer för unga 
med  

aktivitetsersättning  

 Att föreslå en modell/metod som kan implementeras och utveckla arbete 
och resultat med behovsgruppen  

 

Detta syfte bedömdes vara en utmärkt grund för att användas som förstudie för 

det projekt förvaltningarna bedömde skulle behövas för att ge en ökad kunskap, 

förståelse samt en gemensam syn på människor med funktionsvariationer. Därför 

avvaktades resultatet av Optimus. 

 

En av slutsatserna som Optimus redovisar är: 

Vad bör/kan utvecklas och/eller göras annorlunda för att nå bättre utfall för 

individer med aktivitetsersättning? Frågans inriktning handlar om hur olika 

organiseringar, insatser och stöd kan utvecklas för att än bättre svara upp mot de 

behov som föreligger på individnivå. Inom det lösningsfokuserade 

förhållningssättet är utgångspunkten att ”every case is different” – vilket betyder 

att situationer, sammanhang och förutsättningar är individuella och ser olika ut.  

En tanke som uppstått i arbetet med detta uppdrag är det uttalade behovet av 

individuella lösningar, vilket är rådande utmaning för de samhällssystem som 

individerna i behovsgruppen möter. Oavsett hur den individuella 

rehabiliteringsplanen ser ut, så framstår det personliga bemötandet som ytterst 

betydelsefullt för den individuella processen framåt.  
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Enligt t ex Bordin (1994) eller Müssener (2009) är det personliga mötet och den 

professionelles förmåga att skapa en allians med deltagaren helt avgörande för 

utvecklingsprocessen framåt.  

För en framgångsrik återföring av hemmasittarna/personerna med 

aktivitetsersättning till någon form av yrkesliv bör metodik som Supported 

employment eller liknande användas. Det är i det personliga mötet som den 

professionelle stärker individens tilltro till sig själv och sammanhanget genom 

förhållningssätt/metodik som ex. lösningsfokus). Det kan handla om att: 

 

 Motivera deltagare och väcka hopp om att förändring är möjligt  

 Bistå i sökande efter möjliga arbetsplatser på orten 

 Ta kontakt med anhöriga för att stötta deltagare att omförhandla hem‐
situationen för att möjliggöra rehabilitering  

 Analys av kvalifikationskraven för anställning  

 Analys deltagares arbetsförmåga, kompetens och färdigheter.  

 Matchning mellan praktik/arbete/chef och deltagare  
 

 

Utifrån Optimus resultat och de intervjuer som genomförts i samband med detta 

uppdrag, så finns det goda skäl att utveckla den organisering och de insatser som 

omger individer i aktivitetsersättning, samt ungdomar som annars riskerar att 

komma in i ett beroende av aktivitetsersättning.  

Det finns en uttalad oro hos berörda myndigheter i Västerås, om den ökning av 

antal individer man ser inom behovsgruppen där en majoritet har någon form av 

psykiatrisk problematik. I ljuset av reell ökning av antalet individer med 

rehabiliteringsbehov ska också ses ett ökat behov av myndighetssamverkan och 

effektivisering av olika stöd och insatser runt varje individ. 

Med utgångspunkt i rapporten Optimus, samt tidigare erfarenheter med 

målgrupperna bedömer barn‐ och utbildningsförvaltningen att det finns goda 

möjligheter att genom strukturerade insatser nå målsättningen. Detta bör ske i 

samverkan med andra förvaltningar och förankring med stadsledningskontoret 

(för att få ett kommunövergripande perspektiv) samt med berörda externa 

organisationer, för att nå en gemensam syn på behovsgruppen samt goda resultat 

för individerna i målgruppen. 
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Kostnader för kartläggning och insatser för personer med varierande grad av 

funktionsnedsättning? 

Insatser för dessa personer bör inledas redan i grundskolan, här behöver 

kartläggning av de individuella behoven stärkas. Det är nödvändigt att redan här 

börja prata arbete med individen och gruppen runt denne, det bör vara primärt.  

Att planera för ”daglig verksamhet” bör ske först när man konstaterat i samverkan 

mellan skola, individ och familjen, att ett arbete på öppna arbetsmarknaden är 

uteslutet.  

Studie‐ och yrkesvägledning kan vara den funktion på grundskolan som på ett 

salutogent sätt, samverkar med individens familj och övriga nätverk för att nå 

detta.  

Individens handlings/aktivitetsplanering måste vara individuell, realistisk, 

långsiktig och sikta mot livet efter skolan.  

Handlings/aktivitetsplaneringen ska föregås av noggrann kartläggning utifrån vad 

individen har för intresse, möjligheter och förmåga att utföra ett arbete eller att 

fortsätta studier i kombination med jobb/skola och måste göras för varje individ. 

Planen skall vara ett levande dokument som också följer individens utveckling. 

Viktigt är också att relationen mellan individen och den som ska vara behjälplig i 

planeringen blir tydlig. Planen måste därför långsiktig följas upp av samma person 

så långt det är möjligt. När det inte längre är möjligt ska de ske en personlig 

”överlämning till ny ansvarig person som noggrant skall informeras om 

aktivitetsplaneringen tillsammans med individen. 

Det kan också behövas en verksamhet efter skoltiden som kan prova, träna och 

matcha ungdomarna mot ett arbete, för de ungdomar som kan vara ”osäkra” om 

de ska söka sig till arbetsmarknaden eller till daglig verksamheten. Det kan ju 

också vara så att det i denna verksamhet visar sig att det inte fungerar för 

ungdomen i en anställning. 

Kostnader för detta är svåra att ange, men det kan vara så att det måste stärkas 

upp på studie och yrkesvägledarsidan redan i grundskolan, för att få hållbar 

långsiktighet i planeringen för varje individ.  

Uppskattade kostnader (väldigt svårt att säga) men låt oss säga att vi skulle 

anställa ytterligare 3 studie och yrkesvägledare på heltid, för att säkerställa 

inriktning mot arbete i första hand redan i grundskolan: 

3 st Studie och yrkesvägledare med en månadslön på 30.000kr. 

30000x1,40x1,12x3=1.512.000kr/år 

En verksamhet efter gymnasietiden som kartlägger och matchar ungdomar mot 

passande arbete kostar ca 4,5miljoner/år. 
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En grov uppskattning av kostnader för att öka antalet människor som hamnar rätt 

utifrån sin funktionsnedsättning och kanske går ut i arbete istället för daglig 

verksamhet, skulle utifrån ovanstående beräkning vara ca 7 miljoner kr per år. 

Troligen landar kostnaden för detta nånstans på dessa siffror, men samtidigt 

minskar sannolikt kostnaden för ”daglig verksamhet”, och i förlängningen också 

kostnader för försörjningsstödet, så det skulle kunna handla om en omprioritering 

av befintliga pengar, mellan nämnder. 

 

4. Slutsatser 
 

För att få en förändring när det gäller inflödet till Daglig verksamhet  så bör en 

tydlig målsättning finnas redan från grundskola och gymnasiet om att eleven ska 

klara ett arbete.  

Vi behöver i högre grad, kunna erbjuda en varaktig arbetshandledning och 

studiehandledning.  

För detta behöver skolan erbjuda en tydlig organisation med studie och 

yrkesvägledare som tar sin roll med dessa individer på allvar. Varje individs behov, 

möjligheter och vilja måste vara styrande för en individuell långsiktig planering. 

Handledning måste finnas på varje praktik/arbetsplats.  

Det behövs också en verksamhet som kan ta vid efter gymnasieskolan för dom 

ungdomar som ytterligare behöver prövas för arbetsmarknaden. 

Kommunen jobbar idag med att få fram så kallade resursjobb. Detta handlar om 

att staden skall skapa arbeten för hundratals människor med olika 

funktionsnedsättningar. Dessa jobb skall vara av skiftande karaktär där en del är 

anpassade för att individen ska kunna ha sitt jobb där. Andra ska vara mer av 

arbetstränande karaktär, för individer som har siktet inställt på den privata 

marknaden, i yrken som kommunen inte kan erbjuda. 

För att tillgodose det breda spektrat av olika funktionsnedsättningar,  behövs en 

tydlig och bra multikompentent struktur för kartläggning av individens behov och 

möjligheter. 

Vi kan idag hitta dessa strukturer inom t.ex ”Samordningsteam” på Malma gård. 

Slutligen framhålls vikten av att elever i särskolan bör ha en APL på en arbetsplats 

även om det är svårt att få fram såna platser. APL inom daglig verksamheten ska 

ju vara ett sistahandsalternativ och då för de som har svårigheter av den 

omfattning att det är mycket svårt att vara på en ”ordinär” arbetsplats. Det 

framgår av intervjuer att det är brist på resurser för att jobba med APL, därför bör 

detta betecknas som ett utvecklingsområde för skolan. 
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Vi kan alltså skönja tre utvecklingsområden inom kommunen, för att minska 

tillströmningen till daglig verksamhet och aktivitetsersättning. Dessa är: 

 Handledning och målsättning inom grundskola och gymnasiet. 

 Uppsamlingsverksamhet och ytterligare utredning/vägledning efter 
gymnasiet. 

 Utveckling och samarbete mellan AMA‐Arbetsmarknad och Daglig 
verksamhet. 
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