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Västerås kraftsamlar för att stärka  
den sociala hållbarheten 

”Vi ska bidra till att fler kan försörja  
sig själva, att öka inkluderingen och  
den sociala miljön mellan grupper  
och individer i Västerås.” 



Problem 

Tusentals personer med nedsatt arbetsförmåga har svårt att hitta tillbaka till arbetslivet i 
Västerås. 



Problem 





Gemensam satsning – olika roller 

Individen   Gruppen          Företaget 

Platsen & nätverket 

Individen   Gruppen          Företaget 



Vad vill vi uppnå? 



Take Off-metoden 



Take Off-metoden 







Tack för idag! 
Carin Torstensson 

Projektledare | Telefon: 021-39 11 38  |  E-post: carin.torstensson@vasteras.se 

Ylva Wretås 
Projektägare  |  Telefon: 021-39 13 48  |  E-post: ylva.wretas@vasteras.se 



Resursjobb 



Servicepartner / 2017-09-25 

Uppdrag Resursjobb 
Kommunstyrelsen har gett Stadsledningskontoret i uppdrag ta fram en modell 

för att ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och erbjuda olika 

typer av s k Resursjobb.  

 

Stadsledningskontoret har i sin tur gett Hannah Lidström, utredare på 

Servicepartner, i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en stadsövergripande 

resursjobbsmodell ska utformas.  

 

Syftet med resursjobbsmodellen är att möjliggöra för fler personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden att få ett arbete samt att förenkla för stadens 

förvaltningar att ta emot dessa individer i resursjobb. Preliminärt mål är att på 

sikt kunna anställa ungefär 500 personer i resursjobb.  

 

 



Servicepartner / 2017-09-25 

Nuläge gällande arbetsmarknadspolitiska 
anställningar (resursjobb) i Västerås stad 

Västerås stads förvaltningar och bolag arbetar till stor del var för sig 

med att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden olika 

typer av arbetsmarknadspolitiska anställningar. 

 

 

 

 

 



Västerås stad 

Förvaltning Antal anställningar 

Barn- och utbildningsförvaltningen 33 

Förvaltningen för stöd fritid och entreprenad 222* 

Kultur- Idrott och Fritidsförvaltningen 12 

Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen 2 

Servicepartner 4 

Skultuna kommundelsförvaltning 2 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 1 

Vård och Omsorg 18 

Totalsumma 294 

*Här är sammanlagt 214 personer med anställning på AMA inkluderade (Trygghetsanställning, 
Utbildningskontrakt, OSA, Trainee och Extratjänster)  

 



Servicepartner / 2017-09-25 

Uppdrag Resursjobb  

Uppdraget innebär bl a att:  

• Ta reda på hur nuläget ser ut gällande mottagning av olika 
arbetsmarknadspolitiska anställningar (resursjobb)  

• Genomföra olika analyser av vad ett införande av resursjobbsmodell och en 
utökning av antalet resursjobbare kommer att innebära för Västerås stad (bl a 
riskanalys)  

• Ta fram processer för mottagning 

• Ta fram plan för finansiering 



Servicepartner / 2017-09-25 

Resursjobbsmodellen ska bl a innehålla: 

• Beskrivning av vilka målgrupper som är berättigade till resursjobben 

• Organisation och processer för mottagning av resursjobbare 

• Finansiering 

• Plan för framtagande av resursjobbsplatser på olika förvaltningar 

• Beskrivning av handledarrollen och kompetensutveckling för handledare 

• Ett tydligt erbjudande till de personer som får resursjobben 

 

 





Mottagningsprocess Resursjobb 

1. Kartläggning av 
JVC/SKE/AMA/

AF/FK

2. Praktisk 
arbetsprövning 

på AMA

4. Anställning som resurs- 
trainee på AMA, 

placering på förvaltning

6. Anställning som resurs-
jobbare på Servicepartner, 

placering på förvaltning

AMA anpassat arbete, Daglig verksamhet, Annan verksamhet

Ej redo för 
resursjobb

Ej redo för
resurstrainee

Matchning mot ordinarie arbetsmarknad

Redo för ordinarie 
arbete

Fungerar 
ej 

Fungerar 
ej

Redo för ordinarie 
arbete

3. Redo för 
resurstrainee? 

Individuell uppföljning av 
AMA/JVC/AF

5. Redo för 
resursjobb? 

Individuell uppföljning av 
AMA/JVC/AF

Fungerar 
ej

Ej behov av 
resursjobb

Individ 
utanför 
arbets-

marknad

Individ i 
resursjobb



Vänortsbyte 31.5- 3.6 
Lahti 

Ålesund 

Randers 

Akureyri 



Vänortsbyte 31 maj-3 juni 
Program  

  

Onsdag 31 maj  

Övergripande samverkan mellan kommunerna och de lokala föreningarna för personer med 
funktionsnedsättning – hur ser samverkan ut? Hur är samverkan organiserad? 

 

De olika vänorterna informerar om hur det är organiserat i deras hemstad.  

Information om RaceRunning 
En rad studiebesök och presentationer och föreläsningar under dagen 

Karlsgatan 2, Draothea, Anundshög,  
 

Studiebesök 

Ett boende för personer med funktionsnedsättning 

Ett besök på en intilliggande Daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning 

  

  
 



    Torsdag och Fredag 

• De olika nordiska vänorterna informerar kring aktuella projekt och  
liknande, med särskilt fokus på Arbetsmarknadsfrågor 
•  Studiebesök på Klippan och MISA 
• Presentation av planerna på ett nytt badhus, Lögarängsbadet, där 
bland annat stort fokus ligger på behoven hos personer med  
funktionsnedsättning 
 
De olika nordiska vänorterna fortsätter informera kring aktuella projekt med 
särskilt fokus på Arbetsmarknadsfrågor 
 
Sen åkte de hem 



Lögarängsbadet 
Exempel på tillgänglighet  
 

• • HKP-platser för personer som har särskilt tillstånd och 
 avsedda för personer med funktionsnedsättning. 

• • Särskilda p-platser för el-mopeder. 

• • Taktila ledstråk som kontrasterar i ljushet mot omgivande 
 ytor finns utomhus till  entré och inomhus från entré till kassa. 

• • Färgsättning överallt i kontrasterande ljushet. 

• • Kassadisken är utformad med en lägre del som i höjd passar 
 barn och personer i rullstol. 

• • Hörselslingor vid kassa/reception/servering, läktare samt 
 sammanträdesrum. 

• • Ett antal tillgängliga HWC’n finns i anläggningen. 

 

 



fortsättning 

• Ett av de tre omklädningsrummen fungerar för personer med 
särskilda behov. Där finns separata hytter med egen dusch. 
Fungerar även om den enskilde har ledsagare/anhörig med 
annat kön.  En av hytterna har brits och taklyft. 

• Höj- och sänkbar botten i undervisningsbassängen respektive 
hopp-/multi-bassängen. 

• Lyftplan till samtliga bassänger + en portabel lyft. 

• Två hissar, en i entréhallen och en från omklädning och en till 
friskvårdslokaler 

• Möjlighet för rullstolsburna att komma in på balkong plan 3 
och se på verksamheten och tävlingar 

• Skyltning och information.  

 



Plats för ledarhund i entréhallen 
vår senaste förbättring med anledning av dialoger 



VTA – varig tilrettelagt arbeid 

• Ålesund 

• Tilbud til personer som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget 
uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. 

• Deltakerne i VTA er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven.  

• Arbeidet skal bidra til å utvikle den enkelte deltaker ressurser 
gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere til vanlig jobb ved å 
produsere varer og tjenester. 



Samarbeid med VGS 

• +13 er kjøp av tjenester utenom skoletid for personer med en 
utviklingshemning i videregående skole.  

• Kontakten med disse to skolene er viktig for å få til gode overganger 
for de som skal starte hos oss og avtale om praksisperiode for elever i 
et opplæringsløp.  



Aktivitets- og habiliteringscenter 

• For voksne mennesker fra 20-70 år 

• Forskellige funktionsnedsættelser til eks. 
– Udviklingshæmmede 

– Senere hjærneskadede 

- Døvblinde 
- Folk på autismeområdet 
- Folk med uhæmmet opførsel 

 



 

 Akureyri 

Samarbejde mellem kommunen og 

lokale foreninge 

 

 



• Medlemer fra 3 lokale foreninger, 1 fra 
velfærdsrådet og 1 fra Socialafdelingen 

• Modtager sager til kommentering men  

kan også tage sager til behandling på eget 
initiativ. 

• Et aktivt råd – mødes ofte 

• Nyhed – endnu ikke en fast del af 
behandlingsprocesser 



 

 
INTRO 

ARBETSKARRIÄREN BÖRJAR I SKOLAN 

 
 



Dia 5 

SJÄLVUPPSKATTNING 

SJÄLVUPPSKATTNING: 

POSITIV, NEGATIV ELLER NEUTRAL 

ATTITYD TILL SIG SJÄLV OCH   

EGNA FÄRDIGHETER 

 

INDIVIDUELL UTVÄRDERING: 

POSITIV OCH DESKRIPTIV BEDÖMNING  

SOM STÖDJER INLÄRNING 

 

RIKTAS MOT PRESTATIONER,  INTE MOT PERSON 



Lahti 

I år har Lahtis kommun nästan helt gett upp klassfördelning, när det gäller 

specialundervisning. Primärt stöds eleven i egen undervisningsgrupp eller 

skola, ifall han behöver stöd med lärande och skolgång.  

Inom den grundläggande utbildningen i Lahtis är den primära tanken, att det 

stöd eleven behöver, anordnas i den lokala skolan inom hans 

elevintagningsområde som bestäms av hans bostadsområde. Om det inte är 

möjligt, anordnas eleven en studiemöjlighet i en grupp för elever i behov av 

särskilt stöd i en annan skola inom skoldistriktet. 

I utbildningsgruppen för särskilt stöd kan eleverna från samma årskurs plugga ihop 

eller gruppen kan bestå av elever från olika årskurser. Grupperna för speciellt stöd 

samarbetar med grupper för allmän utbildning 

 

 



                   Paradigmeskifte 

• RANDERS 

• I 2010`erne sker der en del reformer omkring førtidspension, unge 
og overførselsindkomster, hvilket betyder, at alle kommer under 
lovgivningen fra arbejdsmarkedet (Lov om aktiv beskæftigelse). Var 
tidligere under Socialloven.  

• Ændrer sig fra at være borgerens ret til at være statens krav til 
borgeren. 

• Flere får mulighed for at realisere deres potentiale i et aktivt 
arbejdsliv og være en del af fællesskabet. 

• Aktiveringsydelse oveni grundbeløb og flexjob 



Er der grænser for hvem der kan komme ud 
på arbejdsmarkedet 

• I 2011 havde vi i Danmark 15.969 der fik tilkendt førtidspension,  
• En lovændring i 2013 fik antallet af nye førtidspensionister til at 

falde markant, men fra 2015 – 2016 er tallet steget igen. Årsagen er 
tilsyneladende, at færre under 40 skulle tildeles ydelsen, og i stedet 
skulle der sættes ind med såkaldte ressourceforløb. Altså med 
henblik på at komme ud på arbejdsmarkedet!  

• Tallet var i 2015 – 6914 men med en markant stigning på 700 i 2016 
hvor 7601 fik tilkendt førtidspension. Årsagen hertil skal 
sandsynligvis ses i erkendelsen af at mange ikke er egnet til at være 
på det ordinære arbejdsmarked. 
 



Dags dato tal anno 2017------- 

• 780.000 personer i den erhvervsaktive alder har et selvvurderet 
handicap. 

• Godt halvdelen af dem er i arbejde, mens andelen for personer uden 
handicap er 8 ud af 10! 

• Beskæftigelsesgraden for personer med handicap er stagneret! 

• Uddannelse er vejen til beskæftigelse! 

• Det gælder alle samfunds grupper, men har en særlig betydning for 
personer med handicap får job eller ej. 



Misas grundidé… 

Vår grundidé är att alla 
människor kan delta i 
samhället och arbetslivet 
med rätt stöd.  
 
Verksamheten bygger på 
att personens egna idéer, 
intressen och resurser tas 
tillvara. 



Hur arbetar vi? 

KARTLÄGGNING  
 

 

PRAKTIK   
 

 

ARBETE/ARBETSVERKSAMHET   

•Metod: Supported Employment 
 
•Misas trestegsmodell – ”så arbetar vi” 





Tillgänglighetsbarometern 2017 

  20160323 

Bakgrund 

Till grund för Humanas Tillgänglighetsbarometer 2017 ligger en enkät 
som skickats ut till landets 290 kommuner. 235 kommuner besvarade 
enkäten och ger en svarsfrekvens om 80 procent. Det är åttonde året i 
rad som undersökningen genomförs. Rankingen indikerar att kommuner 
arbetar strukturerat och målmedvetet med tillgänglighetsfrågor.  

 

Utifrån denna enkät ligger Västerås stad i år på en åttonde plats, före 
oss ligger bland annat Halmstad, Gävle och Knivsta(vi är bäst i länet). 

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- 
och familjeomsorg. Humana är ett av flera assistansföretag, och att det 
bör inte läggas för stor vikt till enkäten. Men det är klart  att den ger 
fingervisning. 

 

Läs mer på www.humana.se 



Årets Tillgänglighetsbarometer innehåller tre nya frågor  

1. Skolan, samordnad individuell plan(SIP) och digital 
tillgänglighet. Den förstnämnda avser skolans bemötande av 
elever med förvärvad hjärnskada. Resultaten visar att tre av 
fem kommuner saknar beslut på eller någon skriftlig plan för 
hur de ska ta emot eleverna.  

2. Nya riktlinjerna för individuell plan som ska samordna 
socialtjänsten och hälsovården. 

3. Tillgänglighetanpassning av offentliga myndigheters 
webbplatser.  

  



Områden som vi ligger bra till 

- Att vi har under de senaste fyra åren genomfört 
 inventeringar av både privata och offentliga lokaler i 
 kommunen. 

- Att arbetet kring funktionsnedsättning är strukturerat, 

  – ett program och handlingsplan (följs upp varje år). 

- Att Västerås erbjuder sommarjobb för ungdomar med 
 funktionsnedsättning. 

- Att tillgänglighetskrav ställs på kulturverksamhet. 

- Att Västerås vid flera tillfällen genomfört brukarrevisioner. 

- Att Västerås har ett regelverk kring tillgängliga uteserveringar, 
 och att uteserveringars tillgänglighet kontrolleras. 

- Att badhus och idrottsanläggningar har god tillgänglighet. 

 



Utvecklingsområden 

- Åstadkomma ett offensivare informations- och 
 utbildningsarbete  gentemot privata fastighetsägare. Under ca 
 1,5 år har Stadsbyggnadsförvaltningens tillgänglighetsarbete 
 varit lite haltande. (återfinns idag i HP 2017-2018) 

- Att tillgänglighet är ett område som behöver återfinnas i 
 Översiktsplanen (är på gång). 

- Att fler kommunala badplatser görs bättre ur 
 tillgänglighetssynpunkt (återfinns idag i HP 2017-2018) 

-   Att det upprättas en skriftlig plan på hur skolorna ska agera 
 när de tar emot elever med förvärvad hjärnskada. 
 (information till BUF har lämnats) 

-  Uppföljning kring dessa punkter dessa kommer att redovisas i 
handlingsplansrapporten för 2017. 

 



Valdeltagande bland personer 
med funktionsnedsättning 



Servicepartner / 2017-09-26 

Uppdraget i program för personer med 
funktionsnedsättning 2017-2018 
 

Öka andelen röstande gällande målgruppen 



Servicepartner / 2017-09-26 



Servicepartner / 2017-09-26 



Servicepartner / 2017-09-26 



Servicepartner / 2017-09-26 

Vi behöver hjälp 

Utifrån era perspektiv, hur skall vi göra för att öka valdeltagandet 
för personer med funktionsnedsättningar? 

 

Vilka kanaler och kontakter kan hjälpa oss? 

 

Förslag på åtgärder? 
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Förtidsröstningslokaler 

Vallokaler 

Förvaltare och gode män 

Budröstning 

Ambulerande bud 



Servicepartner / 2017-09-26 

"Kategori" Behov 

Rörelsehinder (stol, rollator,etc) 
Ramp, tillgänglig ingång, elektrisk dörröppnare, breda dörrar, 
ingen tröskel. 

Synskadade Kan behöva hjälp och de kan få hjälp av röstmottagarna.  

SÄBO, enskilda boenden, hemtjänst, 
hemsjukvård Förtidsrösning, ambulerande bud, information som är riktad 

Allergier 

Ambulerande förtidsröstning på allergimottagningen på 
sjukhuset. Information till besökande/kunder på 
allergimottagningen att möjligheten att rösta där kommer att 
finnas.  

Psycho-sociala "variationer" 

Skapa enkel information om hur det går till att rösta, vad som 
händer i röstningslokalen och vilka förväntningar de som kommer 
till röstningslokal ska ha. Ha förtidsröstning på psykiatriboende.  

Svag språkkunskap 
Information på olika språk men också försök till att förmedla 
praktisk information om hur val går till i Sverige via olika kanaler.  



Samverkansöverenskommelse 
Nuvarande överenskommelse 2014-2018 

Trädde ikraft 2014-01-01 
Undertecknades 2014-12-21(rev)  

av Anders Teljebäck, Västerås stad och Margareta Hallner, VHS 
Uppföljningsmöte 2015-03-12 
Uppföljningsmöte 2016-03-14 

Rev. februari 2017 
  

Ny överenskommelse 2018-2022 
 Ikraftträdande 2018-01-01 

Undertecknas av kommande majoritet (efter valet 2018) 
Ändringar, tillägg? 

Enkät, uppföljningsmöte? 
 



 

 

 

    2017-09-29 

 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF, i 
Västerås  

bjuder in till 

 

Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning i 
Västmanland 

- Liv och hälsa ung särskolan - 
 

Tisdagen den 17 oktober 2017  kl 13:00-15:00 

 
Rum A391 i Stadshuset, Västerås 
 

Tidigare forskning visar att hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning är 
sämre jämfört med barn och unga utan funktionsnedsättning. Barn och unga med 
funktionsnedsättning har tidigare varit underrepresenterad i 
befolkningsundersökningar. Det påverkar att det finns lite kunskap om hur 
målgruppen mår samt svårigheter för beslutsfattare att veta om insatser är effektiva 
eller inte.  
Region Västmanland har i samverkan med länets kommuner och skolor under flera år 
genomfört den ordinarie undersökningen Liv och hälsa ung. Under våren 2017 
genomfördes för första gången Liv och hälsa ung särskolan för årskurser 7-9 vid 
grundsärskolan och 1-4 vid gymnasiesärskolan.  
 
Irma Nordin, folkhälsoplanerare och Bo Simonsson, utredare, Region Västmanland. 
 
Ev frågor till Pelle Forsberg tel: 021-39 26 39, e-post: 
pelle.forsberg@vasteras.se         
 
 
OBS! Var vänlig undvik starka dofter, t ex parfym och rakvatten! 
 
 
Välkommen! 
 
 

mailto:pelle.forsberg@vasteras.se


Sociala nämndernas förvaltning / 2017-08-22 

Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 

 
28 september 2017 



Sociala nämndernas förvaltning / 2017-08-22 

Hur följs verksamheter upp? 

 

• Oanmälda besök 

• Samtal med verksamhetschef och personal 

• Egenkontroller 

• Klagomål och avvikelser/Lex Sarah 

• MAS-bedömning 

• Verksamhetsuppföljning, skriftligt och muntligt 

• Brukarrevision 

 

 

 

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2017-08-22 

Hur involveras de enskilda i uppföljningen? 
 
• SNF följer upp på avtals -och verksamhetsnivå 

 

• Enkäter till enskilda för att mäta hur verksamheten når 
uppsatta mål 

 

• Biståndsenheten följer upp enskilda 

 

 

 

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2017-08-22 

6 Kvalitetsområden 

• Bemötande och förhållningssätt 

• Självbestämmande och integritet 

• Delaktighet, information och kommunikation 

• Kost och hälsa 

• Kultur och fritid 

• Samverkan 



Sociala nämndernas förvaltning / 2017-08-22 

Krav i senaste avtal 

1. Beskriv hur ni planerar för att stödja den enskilde genom 
professionellt bemötande och förhållningssätt. 

2. Beskriv i vilken omfattning ni planerar att arbeta med detta. 

3. Beskriv vilka förväntade resultat det leder till. 

4. Beskriv hur ni utvärderar och förbättrar arbetet i bemötande och 
förhållningssätt. 



Sociala nämndernas förvaltning / 2017-08-22 

Förutsättningar för att kunna följa upp 

 

• Synpunkter på en specifik situation framförs direkt till 
enhetschef 

• Klagomål och synpunkter till koordinator som begär in 
redovisning av åtgärder för att rätta till brister från utförare 

• Återkommande klagomål och synpunkter leder till 
uppföljning av verksamheten 

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2017-08-22 

Daglig verksamhet under sommaren 
Daglig verksamhet har sedan tidigare haft möjlighet att stänga 2 
veckor på sommaren. 

Nämnden beslutade 2015 att från och med 2016 utöka 
möjligheten till att stänga 4 veckor under sommaren. 
Ur kontraktsvillkor:  

• Verksamheten har möjlighet att stänga för semester högst fyra veckor under 
sommaren, och två dagar per år för studie/planeringsdagar för personalen. Vid 
planering inför längre stängning ska hänsyn tas till den enskildes behov av 
verksamheten. Detta ska ske i samverkan med den enskilde, anhörig/legal 
företrädare och övriga samarbetsparter 

• Deltagare i daglig verksamhet har rätt till fem veckors semester, deltagaren väljer 
själv vilka veckor denna förläggs. 
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