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BAKGRUND 
 
Antalet aktörer som har till uppdrag att stötta en ung med funktionshinder är många och 
bilden blir därför väldigt komplext. Det skulle behövas en översyn av hur man bättre skulle 
kunna organisera och hitta en fungerade struktur för den här målgruppen.  
 
Inflödet till försäkringskassan och arbetsförmedlingen av unga med funktionshinder från 
gymnasieskolan har på senare tid ökat. Framför allt är det gruppen med neuropsykiatriska 
funktionshinder som växer. Dessutom kommer ålderskullarna i gymnasieskolan att vara 
relativt stora de närmsta åren.  
 
Elever med funktionshinder finns på riksgymnasiet (fysiska funktionshinder), särskolorna 
(psykiska och intellektuella funktionshinder) och de som studerar inom de nationella 
programmen. Elever med funktionshinder finns även inom friskolorna på gymnasienivå och 
på folkhögskolorna. Från särkskolan och riksgymnasiet finns en ganska klar bild över antal 
och funktionshinder. Däremot saknas den bilden bland övriga skolor i länet (totalt 35 stycken 
inkl. folkhögskolorna).  
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Det finns i Västerbottens län ett behov av att förbättra samverkan mellan skola och 
myndigheter för att underlätta funktionshindrades integration i arbetslivet.  
 
En viktig del i detta arbete är att genomföra en kartläggning av antalet individer med 
funktionshinder på gymnasienivå samt att utveckla en modell för samverkan mellan berörda 
myndigheter. Syftet med samverkan är dels att kontinuerligt uppdatera kunskapen om 
volymen ungdomar med funktionshinder och dels att utveckla ett metodiskt samarbete så att 
dessa ungdomar får ett arbete, fortsätter studera eller får annan meningsfull sysselsättning 
efter avslutad gymnasieskola.  
 
SYFTE 
 
Det långsiktiga syftet är att underlätta för unga med funktionshinder att finna, få och behålla 
ett arbete.  
 
Syftet med förstudien är att ta fram en beskrivning över en förbättrad samverkansmodell 
mellan skola och myndigheter för unga med funktionshinder, och att utreda en metod för en 
förbättrad samverkansmodell mellan skola och myndigheter.  
 
MÅL 
 
Resultatmål: 

o Att utveckla en metodisk samverkan mellan skolan, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen med flera, vilken är hållbar över tid.  

o Att få en bild över numerären unga med funktionshindrade nu och i framtiden.  
 
Effektmål: 

o Att öka möjligheterna för ungdomar med funktionshinder att finna, få och behålla ett 
arbete. 



o Att tydliggöra ansvarsfördelningen.  
 
ORGANISATION 
 
Finansiär och beställare föreslås samordningsförbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele vara, 
insatsen skall dock vara länstäckande. Förstudien sker i samverkan mellan arbetsförmedlingen 
rehab, försäkringskassan i Västerbotten och kommunförbundet Västerbotten. 
 
För styrning och stöd bildas en styrgrupp bestående av representanter från arbetsförmedlingen 
rehab, försäkringskassan, HSO, Kommunförbundet, habiliteringen och 
samordningsförbunden. 
 
Referensgrupper kommer att finnas tillgängliga i förstudien. Syftet är att dessa grupper ska 
vara bollplank till projektledaren. Exempel på referensgrupper kan vara; unga med 
funktionshinder, arbetsgivare, myndighetspersoner etc.  
 
Arbetsförmedlingen rehab kommer att var huvudman för förstudien och anställer 
projektledaren under perioden augusti- december 2007.  
 
GENOMFÖRANDE 
   
I förstudien skall en beskrivning över samverkan för målgruppen unga med funktionshinder 
tas fram. Den beskrivningen skall vara ett underlag för förslag på konkreta förbättringsförslag. 
Beskrivningen och förslagen tas fram via befintligt material och intervjuer. I uppdraget ligger 
även att göra ett antal fallbeskrivningar av unga med funktionshinders väg från skolan in i 
vuxenlivet.  
 
I förstudien skall en total kartläggning av samtliga gymnasieungdomar med funktionshinder i 
Västerbottens län göras över tre årskullar. I kartläggningsuppdraget ligger att hitta ett effektivt 
sätt att regelbundet återupprepa insatsen. För kartläggningen av volymen unga skall ett 
frågebatteri utvecklas och den projektanställde skall genomföra telefonintervjuer (eller 
personliga möten) med nyckelpersoner på gymnasieskolorna i länet.  
 
En kontaktperson kommer att utses i varje kommun, ansvarig för detta är skolchefen i 
respektive kommun.  
 
TIDSPLAN 
 
Förprojektering 
Aktivitet Fr.o.m. T.o.m. Ansvarig 
Förankring av projektidé (Fk, KF, HSO m.fl.). 2007-02 2007-05 Af rehab 
Styrgrupp bildas  2007-03 2007-04 Af rehab 
Framtagande av ansökan, frågebatteri etc. 2007-04 2007-04 Styrgrupp
Ansökan till beslut i samordningsförbundens styrelser 2007-05 2007-06  
Rekrytering av projektledare 2007-06 2007-08 Styrgrupp
 
Genomförande av förstudie 
Styrgruppsmöte (definition av målgrupp, frågebatteri 
etc.) 

2007-08-23  Styrgrupp

Framtagande av kommunikationsplan 2007-08 2007-08 Proj.led 



Genomförande av studieresa till Göteborg 2007-09-10 2007-09-11 Styrgrupp
Genomförande av förstudie  2007-08 2007-12 Proj.led 
- Genomföra kartläggning av tre årskurser   Proj.led 
- Framtagande av beskrivning av nuläge   Proj.led 
- Framtagande av fallbeskrivningar   Proj.led 
- Rådslag med referensgrupper   Proj.led 
- Framtagande av förbättringsförslag   Proj.led/ 

styrgrupp 
- Framtagande av handlingsplan för genomförande 
av förbättringar 

  Proj.led/ 
styrgrupp 

Presentation av resultat för beställare och 
intressenter (förstudien avslutas) 

2008-01  Proj.led/ 
styrgrupp 

 
FÖRVÄNTAT RESULTAT/FORTSÄTTNING 
 
Det förväntade resultatet av förstudien är: 
 

o En total kartläggning av tre gymnasieårskullar 
o En metodbeskrivning över kartläggningsarbetet med syfte att regelbundet återupprepa 

kartläggningen.  
o En nulägesbeskrivning över hur samverkan idag ser ut för unga med funktionshinder 

o Denna beskrivning innehåller ett antal fallbeskrivningar 
o Förslag till förbättringar 
o En väl förankrad handlingsplan (projektplan) för att genomföra förbättringar i 

Västerbottens län 
 
Den förväntade fortsättningen är att handlingsplanen genomförs. 
  
Bilaga 1. Budget 
 
Egen personal 2007 2008 Totalt 

Projektledare (4 mån heltid) 190 000 kr 190 000 kr 
(30 000*1,42*4)+(0,12*170 000)   
  

Externa tjänster  
Ersättning till referensgrupp 5000 kr 5000 kr 
  

Lokaler  
  
Övriga kostnader  

Studiebesök 35 000 kr 35 000 kr 
Informationsmaterial 10 000 kr 10 000 kr 
Seminarium med skolorna 10 000 kr 10 000 kr 
Slutseminarium 30 000 kr 30 000 kr 
  

Totalt 250 000 kr 30 000 kr 280 000 kr 
 
 
 



 
 
Samordningsförbunden föreslås dela på finansieringen enligt nedan: 
 
SF Umeå  50 % 140 000 kr
SF Skellefteå  30 % 84 000 kr
SF Lycksele  20 % 56 000 kr
 
Af rehab är projektägare och rekvirerar medlen i efterskott mot faktiskt redovisade kostnader 
från Samordningsförbundet Umeå. (SF Umeå fakturerar sen SF Lycksele och SF Skellefteå) 
 
 
Bilaga 2. Definition unga med funktionshinder 
 
I denna förstudie avser ”ung med funktionshinder” en person mellan 16-20 år som har ett mer 
omfattande funktionshinder som bedöms kan komma att medföra nedsatt arbetsförmåga, samt 
den som har eller bedöms att få sjukersättning eller aktivitetsersättning.  
 
För en mer specificerad definition kommer arbetsmarknadsverkets klassificering att användas 
enligt dokumentet ”Handläggarstöd om funktionshinder”. Dokumentet kan hämtas på 
arbetsmarknadsverkets intranät (VIS). 
 
Bilaga 3. Frågeställningar för förstudien 
 
Följande frågeställningar har projektets styrgrupp beslutat att förstudien skall utgå från. Dessa 
skall ses som en utgångspunkt som kommer att bredas och fördjupas.  
 

o Hinder i samverkan (exempelvis klassificeringar, vokabulär, perspektiv m.m.) 
o Hur förbereder skolan målgruppen för arbetslivet 
o Hur många unga med funktionshinder finns det inom gymnasieskolan. Fördelat enligt 

ålder, boendeort, kön och diagnos 
o Hur sker den samverkan idag 

 
 
 


