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BAKGRUND 
 
Antalet aktörer som har till uppdrag att stötta en ung med funktionshinder är många och 
bilden blir därför väldigt komplex. Det skulle behövas en översyn av hur man bättre skulle 
kunna organisera och hitta en fungerande struktur för den här målgruppen. 
 
Inflödet till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen av unga med funktionshinder från 
gymnasieskolan har på senare tid ökat. Framförallt är det gruppen med neuropsykiatriska 
funktionshinder som växer. Dessutom kommer årskullarna i gymnasieskolan att vara relativt 
stora de närmaste åren. 
 
Elever med funktionshinder finns på Riksgymnasiet för rörelsehindrade, särskolorna 
(psykiska och intellektuella funktionshinder) och de som studerar inom de nationella 
programmen. Elever med funktionshinder finns även inom friskolor på gymnasienivå och på 
folkhögskolor. Från särskolan och Riksgymnasiet för rörelsehindrade finns en ganska klar 
bild över antal och funktionshinder. Däremot saknas den bilden bland övriga skolor i länet 
(totalt 35 stycken inklusive 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 att 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 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 

 Att utveckla en metodisk samverkan mellan skola, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen med flera, vilken är hållbar över tid. 

 Att få en bild över numerären unga med funktionshinder nu och i framtiden. 
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Effektmål 

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

 Att tydliggöra ansvarsfördelningen 
 
 
ORGANISATION 
 
Finansiär och beställare är Samordningsförbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Insatsen 
skall dock vara länstäckande. Förstudien har skett i samverkan mellan Arbetsförmedlingen 
Rehabilitering till arbete, Försäkringskassan i Västerbottens län och Regionförbundet i 
Västerbottens län. 
 
För styrning och stöd bildades en styrgrupp bestående av representanter från 
Arbetsförmedlingen Rehabilitering till arbete, Försäkringskassan, Regionförbundet i 
Västerbottens län, habiliteringen i Västerbottens län samt samordningsförbunden. 
 
Arbetsförmedlingen Rehabilitering till arbete har varit huvudman för förstudien och har 
anställt projektledare under perioden september 2007 – mars 2008. 
 
 
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 fyra årskullar. I kartläggningsuppdraget ligger att hitta ett 
effektivt sätt att regelbundet återupprepa insatsen. För kartläggningen av volymen unga med 
funktionshinder skall ett frågebatteri utvecklas och den projektanställde skall genomföra 
telefonintervjuer (eller personliga möten) med nyckelpersoner på gymnasieskolorna i länet. 
 
En kontaktperson utses i varje kommun, ansvarig för detta är skolchefen i respektive 
kommun. 
 
Målgruppen för förstudien – unga med funktionshinder definierades som: 
I denna förstudie avser ”ung med funktionshinder” en person mellan 16 – 21 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. 
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METOD 
 
Skolchefen i respektive kommun kontaktades per telefon och informerades om studien. Denne 
i sin tur vidtalade den/de personer som bäst ansågs kunna besvara frågorna alternativt gav 
skolchef namn på informant/er som projektledaren själv kontaktade. Brev med information 
om förstudien samt elevinventeringsblankett skickades ut till berörda via e-post. 
 
Projektledningen valde ut Arbetsförmedlingskontor dels efter invånarantal och dels så att ett 
mindre kontor i inlandet fanns representerat. Arbetsförmedlingschef vid de utvalda kontoren 
vidtalade de personer som ansågs kunna besvara frågeställningarna. 
Samordnare för unga med funktionshinder var självskriven som informant. 
 
Landstingets representant i styrgruppen utsåg informanter som representerade Riksgymnasiet 
för rörelsehindrade, Råd o Stöd samt barn- och ungdomshabiliteringen. 
 
Försäkringskassans representant i styrgruppen utsåg personer på Försäkringskassan som 
arbetar med insatser för målgruppen. 
 
Intervjuerna, som genomfördes vid personligt besök antingen på Arbetsförmedlingen eller hos 
informant, bandades. Varje intervju tog 45 minuter – 1 timme. En intervju med 
arbetsförmedlare genomfördes per telefon. 
 
Intervjuerna och elevinventeringen utgick från de frågeställningar som framlagts i 
projektansökan till förstudien: 

 Hinder i samverkan. 
 Hur förbereder skolan målgruppen för arbetslivet? 
 Hur många unga med funktionshinder finns det inom gymnasieskolan, fördelat enligt 

ålder, boendeort, kön och diagnos? 
 Hur sker samverkan idag? 

 
INFORMANTER 
 
Kommunala skolor 
 
 Elevinventering Intervju 
Skolsköterska 3 1 
Studievägledare 6 14 
Rektor 5 6 
Skolchef 1 1 
Kurator 2 1 
Annat (spec.ped, samordnare särskola)  4 3 
 
Elevinventeringen besvarades ibland av den/de personer som intervjuades och ibland av 
annan/andra personer. Flera yrkeskategorier kan tillsammans ha medverkat vid både 
elevinventering och intervju. 
 
Intervjuer med företrädare för kommunala skolor genomförda i samtliga kommuner i AC-län. 
Även företrädare för skolverksamhet i kommuner utan egen gymnasieskola har intervjuats. 
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Friskolor 
 
Uppgifter om friskolor har tagits fram via Skellefteå och Umeå kommuns hemsidor. Enligt 
detta finns det i Umeå kommun 8 stycken och i Skellefteå 2 stycken. Rektor, 
utbildningsledare eller motsvarande har, när svar erhållits, varit informanter. Även 
skolsköterska medverkade från John Bauergymnasiet i Umeå. 
 
Umeå  
Alla i Umeå utom NTI-gymnasiet (e-post + tel.meddelande) samt Thoren Business School har 
besvarat förfrågningar (telefon och e-post). Waldorfgymnasiet, Munkeröds 
Utbildningscentrum samt KFUM lärlingsutbildning har inga elever inom målgruppen för 
studien. Umeå Internationella gymnasium, Minervagymnasiet samt John Bauergymnasiet har 
lämnat uppgifter. 
 
Skellefteå 
Thoren Business School har inte svarat på elevinventering. John Bauergymnasiet har lämnat 
uppgifter. 
En friskola har intervjuats på Arbetsförmedlingen i övrigt har uppgifter inhämtats per telefon. 
 
Folkhögskolor 
I länet finns 7 folkhögskolor. Samtliga kontaktades per telefon och/eller per e-post  
På Solviks folkhögskola genomfördes en intervju med biträdande rektor som även lämnat 
elevinventering.  
För Medlefors folkhögskola lämnade studievägledare uppgifter om elever, för Edelviks 
folkhögskola studierektor, för Dalkarlså folkhögskola rektor.  
Strömbäck folkhögskola har inte lämnat uppgifter. Vindels och Storumans folkhögskola 
uppgav att de inte hade några elever tillhörande målgruppen. 
 
 
Myndigheter 
 
Myndighet Antal 

intervjuer 
Informanter  

Arbetsförmedlingen 7 Arbetsförmedlare, arbetsterapeut, samordnare unga med funktionshinder 

Försäkringskassan 1 Handläggare Aktivitetsstöd, handläggare Aktivitetsplan 

Västerbottens läns 
landsting, 
habilitering 

2 Kurator Riksgymnasiet för rörelsehindrad, kurator Råd och stöd, kurator barn- och 
ungdomshabilitering 

Total 9  
 
 
Försäkringskassan 
Handläggare sjuk- och aktivitetsersättning samt aktivitetssamordnare intervjuades. 
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Västerbottens läns landsting 
Kurator för Riksgymnasiet för rörelsehindrade samt samordnare och verksamhetsutvecklare 
för Råd och Stöd intervjuades vid ett tillfälle. En andra intervju gjordes med kuratorer inom 
barn- och ungdomshabiliteringen. 
 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlare i Lycksele (1) samt arbetsterapeut (1), arbetsförmedlare i Umeå (3), 
arbetsförmedlare i Skellefteå (4) samt samordnare för unga med funktionshinder var 
uppgiftslämnare. 
 
Totalt genomfördes 32 intervjuer vid personligt besök och 1 per telefon. 
 
 

 
RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
ELEVINVENTERING 
 
Samtliga skolor/kommuner har lämnat uppgifter. I sammanställningen redovisas uppgifter 
från Storuman separat eftersom de inkommit sent. Av folkhögskolorna i länet har Strömbäck 
inte lämnat uppgifter. Av friskolorna är det tre stycken som inte lämnat uppgifter. 
 
Totalt har 577 elever i länet angetts ha funktionshinder som antas medföra nedsatt 
arbetsförmåga. Av de rapporterade eleverna går 28 på folkhögskola och 23 i friskola. 
Dessutom tillkommer 33 elever rapporterade från Storuman. Elever med angiven diagnos läs- 
och skrivsvårigheter har inte ansetts tillhöra målgruppen och har därför uteslutits ur materialet 
liksom de med angiven diagnos socialt. De med diagnos dyslexi ingår i målgruppen. 
 
Andel elever i gymnasieskolan med funktionshinder 
Enligt skolverkets statistik för läsåret 2006/2007 gick 10 957 elever mantalsskrivna i länet 
gymnasiet. I denna förstudie rapporterades 577 elever ha ett diagnostiserat funktionshinder. 
Det innebär att mellan 5,2 % - 5,7 % av eleverna har ett (eller flera) diagnostiserade 
funktionshinder. Avvikelsen för Lycksele beror på att uppgifter för Storuman saknas. 
 
Tabell 1: Andelen elever i gymnasieskolan med diagnostiserat funktionshinder 

Arbetsmarknadsområde Andel elever med funktionshinder  
Lycksele1 3,4 % 
Skellefteå 5,7 % 
Umeå  5,2 % 
Vilhelmina 5,6 % 
 
 
 
 
                                                 
1 Elever från Storuman ej medräknade 
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Andelen gymnasieelever per arbetsmarknadsområde och andelen elever med 
funktionshinder 
Tabell 2 vänstra kolumnen visar varje arbetsmarknadsområdes del av elever i gymnasieskolan 
totalt i länet. Sorsele tillhör Arvidsjaurs arbetsmarknadsområde efter 2008-01-01. Sorsele 
kommun har redovisat att man har 4 elever med funktionshinder. I högra kolumnen i tabell 2 
Redovisas varje arbetsmarknadsområdes andel av elever med funktionshinder. I stort sett 
sammanfaller andelen elever totalt med andelen med funktionshinder med ett undantag. För 
Lycksele arbetsmarknadsområde beror skillnaderna troligtvis på att Storumans uppgifter inte 
är inräknade.  
 
 

Tabell 2: Andelen gymnasieelever i länet folkbokförda i kommun inom respektive 
arbetsmarknadsområde samt andelen med rapporterade funktionshinder. 

 Andel elever i 
gymnasieskolan 

Andel elever i gymnasieskolan med 
funktionshinder 

Lycksele Ao 9,3 % 5 %
Skellefteå Ao 31,2 % 33 %
Umeå Ao 53,7 % 52 %
Vilhelmina AO 5,8 % 6 %
Ao utanför länet  4 %
Totalt länet 100 % 100 %
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Figur 1: Andelen gymnasieelever med funktionshinder i Västerbottens län fördelat på 
arbetsmarknadsområde. 
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Elever med funktionshinder i respektive arbetsmarknadsområde uppdelat på kön 
Figur 2 visar att andelen män överväger markant bland elever med funktionshinder. Detta 
gäller för samtliga arbetsmarknadsområden. Lycksele och Umeå avviker något med 41 % 
respektive 43 % kvinnor vilket är högre än genomsnittet i materialet. Observera att för 
Lycksele arbetsmarknadsområde har inte Storumans elever räknats in. Dessa redovisas 
separat. Vilhelmina å andra sidan har en låg andel kvinnor 26 %.  
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Figur 2: Antal elever med funktionshinder fördelat efter kön och arbetsmarknadsområde 

 
 
Elever inskrivna i särskola  
I länet finns 275 elever inskrivna i särskola i länet och det utgör nästan hälften av de 
rapporterade eleverna totalt (48 %). Enligt statistik från Skolverket för läsåret 2006/07 fanns 
det 235 elever inskrivna i särskolan i Västerbottens län. Eleverna i länet fördelas i stort sett på 
samma sätt som för riket beträffande andel i yrkesutbildning – 64 %, yrkesträning cirka 20 % 
och verksamhetsträning cirka 15 %.  
Könsfördelningen i länet visar en något större andel kvinnor än landet, 43 % för länet och 41 
% för riket. 60 % av särskoleeleverna i länet återfinns i Umeå arbetsmarknadsområde, 29 % i 
Skellefteå, 4 % i Vilhelmina och 6 % i Lycksele. Se figur 3. 
 
Alla elever i gymnasiesärskolan kommer inte att vara aktuella för ett inträde på 
arbetsmarknaden på grund av funktionshindrets svårighetsgrad. 
 



 11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Lycksele Ske-å Umeå Vilhelmina Ao utanför länet

Arbetsmarknadsområde

Kvinnor
Män
Total andel kvinnor och män

 
Figur 3: Elever i gymnasiesärskolan fördelat på kön och arbetsmarknadsområden 

 
 
Skolslut för elever med funktionshinder  
För en del elever har man inte kunnat ange skolslut. Det gäller främst för elever rapporterade 
från Umeå ungdomscentrum. För vissa elever råder tveksamhet när man ska gå ut skolan. Det 
kan vara aktuellt med ett år till. Dessa har rapporterats med juni och två årtal. Skellefteå visar 
på en ökning från juni 2008 från 37 elever till 62 år 2009 och ökningen håller i sig 2010 för 
att sedan sjunka. För Umeås del ses även en ökning men eftersom det är så många elever där 
skolslutet är okänt är det vanskligt att dra slutsatser. För Lyckseles del ses en ökning 2010 där 
antalet avgångselever fördubblats jämfört med året innan. Observera att Storumans siffror inte 
är inräknade! För detaljer se figur 4. 
 
Sifferuppgifterna för år 2011 måste ställas i relation till att ytterligare elever kan tillkomma. 
Elever som påbörjar sin gymnasieutbildning hösten 2008 avslutar en treårig skolgång år 
2011. Vilka dessa elever är har vi ingen kännedom om idag och följaktligen känner man inte 
till hur många av dessa elever som har något/några funktionshinder.  



 12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

juni -08 juni -08/09 juni -09 juni -09/10 juni -10 juni -10/11 juni -11 okänt

Lycksele
Ske-å
Umeå
Vilhelmina
Ao utanför länet

 
Figur 4: Totala antalet avgångselever med funktionshinder fördelat på skolslut och 
arbetsmarknadsområde 

 
 
Skolslut för elever inskrivna i gymnasiesärskolan 
 Dessa elever finns även med i totalredovisningen men eftersom antalet elever i 
gymnasiesärskolan utgör nästan hälften av elever med funktionshinder redovisas de separat. 
Umeå och Skellefteå arbetsmarknadsområde uppvisar en ökning av antalet avgångselever. 
Siffrorna för år 2011 ligger lägre än för åren innan men det är vanskligt att dra slutsatser om 
det faktiska antalet. För detaljer se figur 5. 
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Figur 5: Totala antalet avgångselever med funktionshinder inskrivna i gymnasiesärskolan fördelat 
skolslut och arbetsmarknadsområde 

 
 
 
 
Typ av funktionshinder  
Ett stort antal diagnoser har angetts i materialet. Det medför att man får få individer fördelade 
på ett stort antal diagnoser. Vidare har vissa uppgiftslämnare valt att ange enbart typ av 
funktionshinder till exempel; fysiskt, medicinskt, neuropsykiatriskt, socialt. Av dessa skäl har 
materialet delats in i nedanstående grupper: Arbetsförmedlingens klassifikation av 
funktionsnedsättningar har använts för kategorisering2.  
 
  antal 
Grupp1 hjärt- och kärlsjukdom, hörselnedsättning, synnedsättning, 

rörelsehinder, medicinska nedsättningar, astma/allergi 
53 

Grupp 2 psykiatriska funktionshinder, socialmedicinskt funktionshinder 33 
Grupp 3 Intellektuellt funktionshinder (inskriven i särskola med eller utan 

diagnos på utvecklingsstörning eller inskriven i särskola med 
neuropsykiatrisk diagnos, eller med diagnos utvecklingsstörning) 

286 

Grupp 4 specifika inlärningssvårigheter (ex. dyslexi, ADHD, Asperger, här 
har även 3 elever med någon form av hjärnskada/tumör inräknats) 

180 

Grupp 5 diagnos oprecis och ej inskriven i särskola samt övriga som inte 
hörde hemma i någon av de övriga grupperna  

25 

 

 
                                                 
2 se; http://prod.vis.ams.se/Article.aspx?c=16707&a=43001 Handläggarstöd om funktionshinder 
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Begränsningarna i dataprecision medför att siffrorna ska tas med en nypa salt. Den slutsats 
man kan dra är att ungefär hälften av eleverna utgörs av elever inskrivna i särskola eller med 
diagnos utvecklingsstörning men ej inskriven i särskola. En annan stor grupp, cirka 30 %, 
utgörs av elever med specifika inlärningssvårigheter som ADHD, Asperger, dyslexi med 
mera. Här är övervägande andelen män (73,5 %). Noterbart är att i Umeå 
arbetsmarknadsområde utgör männen 65 %. Lycksele har inte någon elev i grupp 4 (specifika 
inlärningssvårigheter) men däremot förhållandevis många i grupp 5. Återigen Storumans 
siffror inte inräknade utan redovisas separat. Vid en titt på inlämnade uppgifter framgår att 
man för de elever som inte är inskrivna i särskola och där diagnos inte angetts (enbart att 
diagnos finns, totalt 8 elever) har räknats in i grupp 5. Troligen skulle de hamna i grupp 4 om 
diagnos angetts.  
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Figur 6: Andel redovisade funktionshinder för varje arbetsmarknadsområde. 

 
Tabell 3: Antal personer med funktionshinder i respektive grupp och för varje arbetsmarknadsområde 

 
 Lycksele 

AO3 
Skellefteå 
AO 

Umeå AO Vilhelmina 
AO 

Övriga Totalt 

Grupp 1 1 17 22 4 9 53 
Grupp 2 1 11 16 1 4 33 
Grupp 3 17 80 170 12 7 286 
Grupp 4  76 81 18 5 180 
Grupp 5 7 7 11  25 
Totalt 26 191 300 35 25 577 
                                                 
3 Elever från Storuman ej medräknade 
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Storuman 
Från Storuman rapporterades 33 elever med diagnostiserat funktionshinder. Elever med 
angiven diagnos ”socialt” har inte bedömts tillhöra målgruppen för förstudien liksom en elev 
med läs- och skrivsvårigheter (10 elever). Av de rapporterade eleverna (33 stycken tillhörande 
målgruppen) är 2 mantalsskrivna i kommun utanför länet och 5 i annan kommun i länet. 
Uppgift om kön saknas. 
 
Antalet elever med rapporterade funktionshinder avviker från övriga länet (5,2 % - 5,7 %). 
Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2006/2007 gick 263 elever mantalsskrivna i Storumans 
kommun i gymnasieskolan. Det innebär att ca 10 % av eleverna mantalsskrivna i Storuman 
har ett eller flera funktionshinder. (Rapporterade elever som är skrivna i annan kommun har 
inte medräknats däremot har elever med funktionshinder från Storuman som fullgör sin 
gymnasieutbildning utanför kommunen medräknats.)   
 
Skolslut för eleverna har inte angetts. Utgångspunkt i databearbetningen har varit att eleverna 
avslutar sin skolgång efter tre läsår. Antalet avgångselever med funktionshinder är 11 stycken 
varje år (2008 – 2010). 
 
Även typ av funktionshinder skiljer sig från övriga länet. För länet utgör gruppen med 
intellektuella funktionshinder nästan hälften av antalet rapporterade elever. För Storumans del 
är det gruppen med specifika inlärningssvårigheter (grupp 4) som är den största gruppen, mer 
än hälften. I figur 7 framgår vilken typ av funktionshinder eleverna rapporteras ha. I grupp 1 
är 3 stycken av eleverna mantalsskrivna i annan kommun än Storuman, i grupp 4 är antalet 4.   
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Figur 7: Antal elever med; Grupp 1 hjärt- och kärlsjukdom, hörsel-, synnedsättning, rörelsehinder, 
medicinska nedsättningar, astma/allergi, Grupp 2 psykiatriska -, socialmedicinska funktionshinder, 
Grupp 4 specifika inlärningssvårigheter (ex. dyslexi, ADHD, Aspergers syndrom) 
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Diskussion 
Elevinventeringen har besvarats av olika yrkesföreträdare. Dessa kan ha olika syn på 
funktionshinder; vad det är och vad det kan få för konsekvenser. Detta kan ha gett utslag i 
vilka elever man rapporterat. Sekretessbestämmelser har tolkats olika och det har medfört att 
diagnoser varit oprecisa. Trots detta kan man ändå konstatera att den största gruppen av elever 
med funktionshinder utgörs av de med intellektuella funktionshinder och de med specifika 
inlärningssvårigheter. I inventeringen har man inte tagit reda på hur många elever det finns 
som har svårigheter i skolan men saknar diagnos. En del av dessa kommer säkerligen att ha 
behov av samordnade insatser från flera myndigheter efter avslutad skolgång. 
 
Ett av resultatmålen i förstudien är att få en bild av numerären unga med funktionshinder nu 
och i framtiden. Bilden över hur det ser ut nu får anses vara uppnådd. Beträffande 
återkommande inventeringar så bör nedanstående beaktas: 
     
Begreppet funktionshinder  
När projektledaren träffat eller haft telefonkontakt med uppgiftslämnarna framkom att man 
ser på begreppet funktionshinder på olika sätt. En del ser utvecklingsstörning/särskola som 
funktionshinder, andra definierar funktionshinder som rullstolsburen, ytterligare andra 
betraktar läs- och skrivsvårigheter som ett funktionshinder. Informanterna har då instruerats 
att ta med elever enligt definitionen för målgruppen samt har getts exempel på många 
tänkbara funktionshinder. Inför fortsatta inventeringsinsatser måste begreppet preciseras och 
exemplifieras.  
 
Diagnos 
Flera av uppgiftslämnarna har haft stora tveksamheter om att ange diagnos med hänvisning 
till sekretess. För att undvika att enskilda elever (teoretiskt sett) skulle kunna identifieras så 
angavs medicinskt, neuropsykiatriskt funktionshinder eller utvecklingsstörning. Andra såg 
inte sekretess som ett hinder för att ange diagnos. Uppgiftslämnarna hade inte alltid tillgång 
till uppgifter om diagnos eftersom dessa finns hos skolhälsovården utan förlitade sig till 
elevs/förälders egna uppgifter. Inför kommande inventeringar borde frågan om vad som gäller 
sekretess klargöras eftersom man tolkar bestämmelserna olika.  
 
Boendeort 
För att undvika möjlig identifiering har kommun där eleven är mantalsskriven angetts, ej ort. 
Detta ska beaktas fortsättningsvis. 
 
Samverkan med annan myndighet 
Det beror på vem som lämnat elevuppgifter om man känner till om samverkan sker. En 
skolsköterska eller annan som inte jobbar direkt med eleven är inte alltid införsatt i insatser 
för den enskilde eleven. Dessa uppgifter har inte sammanställts i figur eller tabell utan har 
använts tillsammans med intervjuerna för att få en bild av hur samverkan sker. För en 
tredjedel av eleverna fanns uppgift om samverkan. 
 
Man bör också ställa följande frågor inför återkommande inventeringar: 

• Vad ska dessa användas till – varför? 
• Hur hanteras/nyttjas uppgifterna? 
• Vem ska rapportera? 
• Vem tar mot uppgifterna? 
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• Vilka uppgifter ska rapporteras/är relevanta att få med? Kön, födelseår, skola, 
beräknat skolslut m.m. 

• Sekretess – vad gäller? 
• Hur förankra i respektive verksamhet och vem är ansvarig?  

 
 
SAMVERKAN  
 
Intervjuerna utgick från förstudiens frågeställningar gällande; hur sker samverkan mellan 
skola och andra myndigheter, vilka hinder ser man i denna samverkan samt hur förbereder 
skolan eleverna för arbetslivet. Ibland kom intervjuerna att anta karaktären av ett samtal där 
informant/er själva hade frågor. Många olika yrkeskategorier intervjuades och med det följde 
att man även hade olika perspektiv på frågeställningarna. Kommunerna skiljer sig 
befolkningsmässigt och även gällande tillgång till egen gymnasieskola. Lokala varianter finns 
med samverkan med gymnasieskola utanför kommunen där eleverna studerar i 
hemkommunen vissa dagar. Dessa faktorer medförde att en del av intervjuerna kom att få 
fokus på frågor som inte direkt berör förstudien.  
I skolornas beskrivning hänvisas ofta till Arbetsförmedlingens samordnare för unga med 
funktionshinder (UF-samordnare). Uppgiften är att fungerar som en länk mellan skola och 
arbetsförmedling. UF-samordnaren kan erbjuda information och vägledning för ungdomar 
med funktionshinder från 16 år, medverka till feriearbete, förbereda inskrivning på 
Arbetsförmedlingen, informera elever, föräldrar och skola om Arbetsförmedlingens olika stöd 
till personer med funktionshinder. UF-samordnaren jobbar över hela länet. UF-samordnarens 
roll kan schematiskt beskrivas: 
 

 
Figur 8: Schematisk beskrivning av UF-samordnarens roll gentemot skola och Arbetsförmedling 

 
Skolans beskrivning 
 
Gymnasieskolan 
 
I kommuner utan egen gymnasieskola eller där eleverna kan gå delar av sin utbildning i 
hemkommunen har man inte angett att man samverkar med annan myndighet i samband med 
skolslut. Dessa eventuella kontakter sköts av mottagande skola. Man anser sig ha god 
överblick och koll på de elever det gäller.  
 
Kommuner med egen gymnasieskola har någon form av samverkan med annan myndighet i 
samband med skolslut. Det är då UF-samordnaren för unga med funktionshinder man hör av 
sig till. Nedskrivna rutiner saknas för flertalet liksom klart uttalat vem som ansvarar. I en del 
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kommuner är det studie- och yrkesvägledarna som svarar för kontakterna med annan 
myndighet och i andra kommuner är det specialpedagogerna.  
 

”skapa tydliga rutiner är ju A och O alltså för att man ska veta vem som ska göra vad och få det 
att flyta på. Man bör nog ha en handlingsplan rent på länsnivå” 

 
Vad som är skolans ansvar i samband med skolslut tycker man är oklart (utom för elever i 
särskolan). I vissa kommuner tycker man att det saknas riktlinjer för elever utan diagnos men 
med svårigheter, medan det för elever som har någon diagnos är självklart med samverkan 
med arbetsförmedlingens UF-samordnare. Man upplever att det finns handlingsväg för dessa 
elever med diagnos. Det finns nätverk och kontaktvägar även om etablerad organisation för 
detta saknas. 
 
Schematiskt kan samverkan beskrivas: Skolan kontaktar UF-samordnaren, som verkar över 
hela Västerbottens län, för en första kontakt. Samordnaren träffar skola, elev och eventuellt 
förälder. Beroende på hur det ser ut för eleven kan UF-samordnaren erbjuda vägledning 
utöver det skolan gör, föreslå att andra myndigheter inbjuds till träff runt eleven, se till att 
information om eleven samlas för att utgöra underlag4 för inskrivning på Arbetsförmedlingen 
samt medverka till att en planering görs för eleven. UF-samordnaren kan även förbereda 
mottagande Arbetsförmedling på vilken/vilka elever som kommer och vilka behov de kan ha 
av insatser.  
 
Förberedelse för arbetslivet 
Hur har då eleverna förberetts för arbetslivet? För kommuner med elever utanför 
hemkommunen (helt eller delvis) så är det en uppgift för mottagande skola och man har inte 
kunnat beskriva hur det ser ut. Andra kommuner har inga speciella insatser riktade mot elever 
med funktionshinder. I vissa kommuner arbetar studie- och yrkesvägledare individuellt med 
elever med funktionshinder med fokus på kommande arbetsliv. Specialpedagog arbetar med 
självbild som förberedelse. Man pratar mycket utifrån styrkor och tillkortakommanden, vad 
man är bra på, att lära känna sina egna gränser med mera. För elever på individuella 
programmet kan praktik utgöra en del av gymnasiestudierna och här anser man att just praktik 
är ett bra sätt att förbereda för ett kommande arbetsliv. 
 
Gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet för rörelsehindrade 
 
För gymnasiesärskolorna i länet finns rutiner för samverkan med andra myndigheter inför 
skolslut. Samtliga gymnasieskolor i länet liksom Riksgymnasiet för rörelsehindrade 
har strukturer för samverkan även om det ser olika ut. Det är, till skillnad från i 
gymnasieskolan, självklart att man har och tar (enligt Lpf94)5 ansvar för eleverna i samband 
med avslutad skolgång. En av studie- och yrkesvägledarna uttrycker att det ligger i tjänsten att 

 
”se till att elev kommer i arbete eller aktivitet……rektor ansvarar men jag utför” 
 

Studie- och yrkesvägledarna har kontakt med UF-samordnaren. Kontakt initieras från både 
skolorna och UF-samordnaren. Denne erbjuder, tillsammans med någon av 
Arbetsförmedlingens specialister på intellektuella funktionshinder, vägledning i 
gymnasiesärskolans årskurs 3.  
 
                                                 
4 läkarutlåtande eller annan utredning, praktikbedömningar, skolans omdöme, UF-samordnarens egen 
kartläggning 
5 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 
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En del av gymnasiesärskolorna har återkommande inslag under elevens skoltid där olika 
myndigheter finns med. Ett exempel; vid skolstart presenteras samordnaren för unga med 
funktionshinder vid en träff för elever, föräldrar, skolpersonal. I årskurs 3 erbjuds elever 
(gymnasiesärskolan nationella program) vägledningsinsatser från Arbetsförmedlingen. Inför 
skolslut inbjuds till träff där UF-samordnaren, Försäkringskassan, kommunens dagliga 
verksamhet samt LSS-handläggare6 informerar om vad respektive kan hjälpa till med. Skolan 
initierar och planerar utom för vägledningsinsatsen som planeras av Arbetsförmedlingen. Vid 
en annan gymnasiesärskola har man en informationsträff för föräldrar och elever i årskurs 3 
där Försäkringskassan, LSS-handläggare7 från kommunen samt UF-samordnaren deltar. I 
årskurs 4 tar skolan initiativ och bjuder in till träff med enskild elev, dennes föräldrar, UF-
samordnaren samt skolpersonal. Vid denna träff görs en planering för och med eleven. 
Ytterligare ett sätt att samverka är att skolans studie- och yrkesvalslärare kallar till en 
förberedande utskrivningskonferens i december. Här deltar lokala arbetsförmedlingen, 
habiliteringen, Råd och stöd, LSS-handläggare8, representant för daglig verksamhet samt 
skolpersonal. Även andra sätt att samverka förekommer. 
 
Samverkan med UF-samordnare sker under hela skoltiden. Skolan tar då kontakt för att 
exempelvis få råd och tips på hur man kan tänka kring en elev.  
 
Försäkringskassan har man inte så mycket kontakt med och därmed inte heller rutiner för 
samverkan. Kontakterna med Försäkringskassan sköts, i vissa skolor, av habiliteringen. Detta 
gäller i synnerhet för Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Insatserna från Försäkringskassan 
handlar främst om att informera om socialförsäkring inför skolslut, främst aktivitetsersättning, 
samt andra stöd till personer med funktionshinder. 
 
Habiliteringen och skolan har kontinuerlig kontakt. I en gymnasiesärskola är det 
habiliteringen som ansvarar för träffar som handlar om vad som händer efter skolan. Det 
handlar om information. Skolan har inte fråntagit sig sitt ansvar utan samverkar med 
Arbetsförmedling och kommun.  
 
Skolorna samverkar med kommunerna så att boende, daglig verksamhet samt andra insatser 
enligt LSS9 initieras och planeras innan skolslut. Även habiliteringen är involverad i denna 
planering. Habiliteringen för Riksgymnasiet för rörelsehindrade är de som ansvarar för dessa 
kontakter. 
 
Schematiskt kan samverkan mellan gymnasiesärskolan, Riksgymnasiet för rörelsehindrade 
och andra myndigheter beskrivas enligt nedanstående figur. Figuren sammanfattar hur 
skolorna ser på hur de samverkar. 
 
                                                 
6 Se bilaga 1 
7 Se ovan  
8 Se bilaga 1 
9 Se bilaga 1 
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Figur 9: Gymnasiesärskolans och Riksgymnasiet för rörelsehindrades beskrivning av 
samverkan med andra myndigheter för elever med funktionshinder inför skolslut. 
 
Det finns ett nätverk för gymnasiesärskolorna i länet som träffas regelbundet. Rektorer, 
studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingens samordnare för unga med funktionshinder 
och specialister på intellektuella funktionshinder, är de som ingår. Här diskuteras bland annat 
frågor som rör samverkan och hur man tillsammans kan stötta eleverna inför vuxenlivet – 
arbete eller annan sysselsättning. Nätverket utgör ett forum som anges som mycket värdefullt. 
 

”det nätverk vi har för våra särskoleungdomar är fantastiskt” 
 
 
Förberedelse för arbetslivet 
Beträffande förberedelser för arbetslivet så har gymnasiesärskolan praktikperioder både i 
årskurs 3 och 4 och detta ger eleverna möjlighet att testa olika jobb samt få erfarenheter om 
arbetslivets krav. Riksgymnasiets elever har inte samma möjlighet till praktik. Det beror på 
vilket program man går.  
 
I flertalet skolor pratar man om funktionshindret och vilka konsekvenser det kan få. Det 
kopplas ihop med praktiken ibland. Vägledningsinsatsen från Arbetsförmedlingen i årskurs 3 
handlar bland annat om kopplingen mellan egna förmågor och vilka krav som ställs i ett 
arbete. 
                                                                                                                                                                               
                                                                                           
I Vännäs kommun har man från hösten 2007 anställt en samordnare som specifikt jobbar med 
att skapa kontakter med myndigheter, arbetsgivare, följa upp praktik och föra över till 
Arbetsförmedlingen, via UF-samordnaren, vid skolslut.  
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Skolans syn på samverkan med andra myndigheter 
 
Arbetsförmedlingen10,11 
 
De flesta anger att man har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen lokalt. Lätt att kontakta 
och göra avstämningar, gäller generellt. Arbetsförmedlingens interna information fungerar 
inte alltid. Alla handläggare känner inte till bestämmelser/möjligheter för personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Man menar att alla på 
Arbetsförmedlingen inte känner till att UF-samordnare finns och även att det finns tillgång till 
andra specialister internt. 
 
Från särskolan saknar man de utredningar som arbetsförmedlingens specialister på 
intellektuella funktionshinder gjorde medan eleven fortfarande gick i skolan. De görs nu först 
efter avslutad skolgång och när man är inskriven på Arbetsförmedlingen. 
  
Mer kontakt och information ut mot arbetsgivare från Arbetsförmedlingen t.ex. vad gäller 
vilket stöd de kan få när de tar emot på praktik eller anställer en person med funktionshinder 
behövs. 
 
Det upplevs som lite ogästvänligt när man kommer in på Arbetsförmedlingen men bra när 
man väl är där, bemötande med mera. Någon tycker att det känns otryggt och inte 
välkomnande, stort och ogästvänligt väntrum. Af tar tillvara kännedom/information om 
eleven som skolan har. Men det är viktigt att sköta detta varsamt och att det kommer till rätt 
person eftersom en del kan vara av känslig natur. Önskvärt att elev får ett papper i handen 
som stöd för vad man pratat om och planerat, ett slags kvitto och kontrakt. Man tycker att det 
är problematiskt att den före detta eleven i vissa fall måste träffa flera olika handläggare. Ett 
önskemål är att den som tar emot och är med vid inskrivning på Arbetsförmedlingen också 
fortsättningsvis kommer att vara den som träffar personen i fråga. På vissa 
arbetsförmedlingskontor vill man inte skriva in personen före avslutad skolgång och man 
undrar då vem som ser till att det sker. På andra ställen kan inskrivningen vara avklarad före 
skolslut men eleven måste kontakta/besöka Arbetsförmedlingen direkt efter avslutad skolgång 
och vem ser till/ansvarar för att detta görs? 
 
I Umeå arbetsmarknadsområde har flera uppgiftslämnare varit kritiska mot handläggningen, 
gäller framför allt våren 2007. Det har dröjt lång tid innan Arbetsförmedlingen agerat och i 
vissa fall har skolan redan haft praktikplats ordnad (med eventuell anställning) men 
Arbetsförmedlingen har inte utsett handläggare som fattat erforderliga beslut. 
 
Det är bra att det finns en kontaktperson från Arbetsförmedlingen och att det är en och samma 
person. Det är nödvändigt att ha en person som är ”spindeln i nätet”. Arbetsförmedlingens 
samordnarfunktion för unga med funktionshinder anser man är mycket viktig. Det är en 
person som förberett papper, intyg m.m., träffat och känner till eleven innan skolan slutar och 
före inskrivning på Arbetsförmedlingen. Så här uttrycker sig en av informanterna om 
samordningsfunktionen: 
 

”jättebehövlig, bävar inför omorganisation…” 
 

En annan informant säger: 
                                                 
10 Se bilaga 2 ”Arbetsförmedlingens uppdrag för ungdomar med funktionshinder” 
11 Se bilaga 6 ”Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan för stöd till återgång i arbete.” 
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”alla dom här funktionerna ligga på en samordnare som samverkar alltså som plockar ihop alla 
samverkande personer runt eleven, habben, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen att den 
personen ser till att ett möte blir av för dom här….” 
 
 

UF-samordnaren är en person som vet vad som krävs på arbetsmarknaden – vad eleven har 
och vad som behöver kompletteras och som en kontakt till handläggare. Samordnaren kan 
vägleda mer konkret än skolan. 

 
”kan inte punktera den drömmen så länge dom läser. Jag kan säga , jo det kan vara möjligt eller 
det kan vara mindre möjligt eller det kan vara, så här kan man också  göra och jag känner någon 
som har ett sån´t här jobb. Och dom här rättigheterna har du” 
 
 

 
Försäkringskassan12,13 
 
Skolorna har inte någon regelmässig kontakt med Försäkringskassan. Det förekommer att 
Försäkringskassan kontaktar skolan för att höra om eleven går i skola eller ej. I någon skola 
önskar man att UF-samordnaren samordnar kontakterna med Försäkringskassan. Andra pekar 
på att det är svårt att veta vem man ska vända sig till på Försäkringskassan om man har frågor. 
Ett exempel på hur man ser på kontakt med Försäkringskassan är: 
 

”ligger på annan nivå än syo-funktionen” 
 

Ytterligare en kommentar om samverkan med Försäkringskassan som gäller önskemål om 
mer samverkan innan beslut fattas, där man menar att skolan har kännedom om individen: 
 

”i många fall kan en sådan aktivitetsersättning bli en ren passivitetsersättning som vi sett” 
 
Särskolan vill samverka med Försäkringskassan men tycker att det är svårt att veta vem man 
ska vända sig till på Försäkringskassan. Någon har angett att lokal 
försäkringskassehandläggare inte gett korrekt information. Önskemål finns om att det ska 
finnas någon på Försäkringskassan som är kontaktperson ut mot skolan. Habiliteringen sköter 
i vissa skolor kontakterna med Försäkringskassan. I en kommun tycker man att kontakterna 
fungerar bra men har farhågor om hur det blir efter omorganisation. Kritik finns mot att 
Försäkringskassan inte alltid kommer till gymnasiesärskolans nätverksträffar trots inbjudan. 
 
Habiliteringen14  
 
För de elever som har insatser från habiliteringen tycker man att det fungerar bra. Man är nöjd 
med kontakterna som i de flesta fall initieras av habiliteringen. För elever som går i skola 
utanför hemkommunen har habiliteringen kontakt med mottagande skola. Det är inte alla 
elever med funktionshinder som har kontakt med habiliteringen och detta tycker man är synd. 
Elever som utretts och diagnostiserats sent i grundskolan eller samband med övergång till 
gymnasieskola, upplever man, har svårt att ta till sig och utnyttja de insatser som 
habiliteringen erbjuder. Råd och Stöd kan eleven söka i samband med skolslut och därför har 
                                                 
12 Se bilaga 3 ”Funktionshindrade ungdomar - försäkringskassans uppdrag specifikt för gruppen” 
 
13 Se bilaga 6 ”Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan för stöd till återgång i arbete”. 
14 Se bilaga 4 ”Landstingets ansvarsområde för ungdomar med funktionshinder vad gäller förberedelse för 
arbete. 
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skolorna inte något rutinmässigt samarbete med dessa även om representant ibland kan delta i 
träff/ar i samband med avslutad skolgång. En del uttrycker vissa farhågor gällande insatserna 
från Råd och Stöd; har eleven sökt, blev insatserna beviljade och från när börjar de i så fall 
gälla. 
 
Riksgymnasiet för rörelsehindrade har ett habiliteringsteam knutet till eleverna. Mycket av 
samverkan sker, i samförstånd med skolan, ut mot Försäkringskassa och kommuner. 
 
Gymnasiesärskolorna har ett ständigt pågående samarbete med habiliteringen. Det är 
ömsesidigt vem som kontaktar vem. Gemensam planering av träffar förekommer. Skolorna är 
genomgående positiva till samarbetet och tycker att det fungerar bra. En skola anser dock att 
habiliteringens uppgift handlar om fritiden och de lägger sig i skolans arbete. Man påpekar att 
det kan bli glapp i övergången mellan habilitering och insatser från Råd och stöd. 
 
Övriga  
 
Övergången från grundskola till gymnasiet kan medföra att viktig information om eleven inte 
förs över till mottagande skola. Det är viktigt att denna information ges till personal som 
arbetar med eleven. Även information mellan mottagande skola och hemkommun är viktig. 
Utifrån intervjuerna ges en något splittrad bild. I en del kommuner arbetar man aktivt med 
kontakter med elev och mottagande skola kontinuerligt under gymnasietiden medan man på 
andra ställen inväntar rapport från mottagande skola. Någon av informanterna tyckte att det 
var problematiskt vem man ska vända sig till i hemkommunen.  
 
Gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet för rörelsehindrade ansvarar för kontakter med 
hemkommunen och ansvarar för att det finns en planering för varje elev i samband med 
skolslut.  
 
Elever som hoppat av sin gymnasieutbildning får man som regel rapport om men det 
förekommer att eleven bara dyker upp i hemkommunen och då handlar det om avhopp där 
mottagande skola inte själva känner till att eleven slutat. 
 
Man frågar sig vem som har ansvaret för inkluderade elever; är det studie- och 
yrkesvägledaren i gymnasieskolan eller motsvarande i gymnasiesärskolan. Flera av dessa 
elever har inte insatser från habiliteringen och de vet inte alltid om vilka rättigheter de har. 
Elever med ADHD diagnos utan motorikproblem får inte insatser från habiliteringen och vem 
har då ansvaret? Man upplever att dessa personer bollas mellan olika myndigheter efter 
avslutad skolgång. 
 
Skolorna har goda kontakter intern inom kommunen och då främst mot antingen LSS-
handläggare15 och socialtjänsten. Det är inte ovanligt att någon från socialtjänsten deltar vid 
elevvårdskonferenser. 
Kontakter med BUP har ibland angetts vara lite problematiska. Man har svårt att få tag på 
relevant person och det kan dröja länge innan man får svar. Sekretessen har även åberopats 
från BUP:s sida. 
 
                                                 
15 Se bilaga 1 
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Gymnasiesärskolorna anger att man har ett gott samarbete med kommunerna både vad gäller 
daglig verksamhet och boende samt övriga insatser enligt LSS16. Så här tycker man om 
handikappavdelningen i kommunen: 
 

”här i Skellefteå bara guld värd. Har ett jättebra samarbete” 
 
Däremot varierar åsikterna om kommunernas dagliga verksamhet. Flera skolor i 
Umeåregionen anser att den dagliga verksamheten inte är dimensionerad efter behoven, inte 
erbjuder tillräckligt varierad utbud, inte tillgodoser individuella behov. Andra menar att den 
dagliga verksamheten är bra. Praktik under skoltid går som regel bra att få inom daglig 
verksamhet men undantag finns. Man använder detta som ett sätt att låta eleven prova på olika 
verksamheter för att vid skolslut dels veta vad men vill göra och dels som en inskolning. 
 
 
Hinder och svårigheter i samverkan 
 
Sekretess angående elevs diagnos/funktionshinder har angetts som en försvårande 
omständighet. De som arbetar nära eleven känner inte alltid till dennes eventuella svårigheter 
och behov av stöd. Skolhälsovården har ibland angetts som de som inte vill/kan ge 
information. De flesta föräldrar är positiva till att de som jobbar med eleven vet så mycket 
som möjligt så att rätt hjälp och stöd kan ges. Det finns dock föräldrar som inte vill att barnets 
diagnos ska vara känd. Någon av de intervjuade anser att man använder hänvisning till 
sekretessen utan att ha tänkt på hur informationen faktiskt gagnar eleven. Samma person 
menar att man genom att ha ett samarbete mellan olika myndigheter, som var och en kommer 
i kontakt med och har sekretess, faktiskt kan diskutera individärenden. Samma person påpekar 
att åtgärdsprogram för enskild elev inte är sekretessbelagda. Ett annat sätt att komma runt 
frågan om vad som kan informeras om, är att inhämta samtycke från elev eller förälder. 
 
Skolans uppdrag för elever med funktionshinder som inte går i gymnasiesärskolan uppges 
vara oklart. Vidare anser man att det kan vara många inblandade kring en elev men vem är det 
som egentligen har ansvaret. 
 
Samverkan tar tid och energi. Resurser för detta måste finnas. 
 
Personalbyten, omorganisation samt okunskap om vad respektive myndighet har för uppdrag 
– kan bidra med gör det svårt att kunna samverka.  
Arbetsförmedlingens interna information fungerar inte alltid. Alla handläggare känner inte till 
bestämmelser/möjligheter för personer med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  
 
Kontaktperson på Försäkringskassan saknas. En sådan skulle underlätta samverkan. Nu måste 
man söka sig fram och det tar tid och energi. Vidare saknar man kontaktperson på vissa 
Arbetsförmedlingar. 
 
 
Sammanfattning; skolans beskrivning och syn på samverkan 
 
Gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet för rörelsehindrade har rutiner för samverkan. De 
flesta övriga gymnasieskolor saknar rutiner men samverkar ändå. Samverkan med 
                                                 
16 Se bilaga 1 
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Arbetsförmedlingen sker via UF-samordnaren. Man framhåller vilken viktig funktion UF-
samordnaren fyller. Skolorna är överlag ganska nöjda med Arbetsförmedlingen utom i Umeå. 
 
Samverkan med Försäkringskassan är ytterst begränsad. Habiliteringen sköter om kontakterna 
gentemot Försäkringskassan för gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet för rörelsehindrade. 
Ett önskemål är att det finns en person att vända sig till på Försäkringskassan.  
 
Under hela gymnasietiden samverkar man med habiliteringen och man anser att det fungerar 
bra överlag. Risken för att det blir glapp i övergången från barn och 
ungdomshabiliteringsinsatser och insatser från Råd och stöd påtalas. 
 
Samverkan med övriga kommunala verksamheter är man nöjd med. Åsikterna om 
kommunernas dagliga verksamhet varierar. I Umeå anser man att det inte finns tillräckligt stor 
och varierat utbud. 
 
Hinder i samverkan utgör omorganisationer och personalbyten hos myndigheter utanför 
skolan, främst hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, samt okunskap om respektive 
myndighets uppdrag. 
 
Önskvärda förbättringar är att; 

 Skolans uppdrag inför skolslut för elever med funktionshinder klargörs (gäller ej 
gymnasiesärskola och Riksgymnasiet för rörelsehindrade). 

 Rutiner för samverkan i samband med skolslut utarbetas och skrivs ned.  
 Det tidigt under skoltiden byggs ett nätverk kring den enskilde eleven och att man 

träffas regelbundet. 
 Det finns en kontaktperson på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 Arbetsförmedling och Försäkringskassa kommer till skolan för att informera om vad 

man kan hjälpa till med. 
 Eleven är inskriven på Arbetsförmedlingen redan när skolan slutar. 
 Det finns en personlig coach - navigatör, som kan hjälpa till att hålla ihop alla 

kontakter för eleven före och efter skolans slut. 
 Arbetsförmedlingens alla handläggare känner till vilka stöd en ung person med 

funktionshinder kan få samt att Arbetsförmedlingen informerar arbetsgivare om vilka 
stöd man kan få om man tar emot en person med funktionshinder 

 
 
Friskolans beskrivning och syn på samverkan med andra myndigheter 
 
Representanter för en av friskolorna i länet intervjuades. På aktuell skola går det elever med 
funktionshinder. Vid skolslut ska alla åtgärder avseende hälsa och mående vara vidtagna. I 
förekommande fall slussas elever vidare till andra instanser, exempelvis 
Ungdomsmottagningen. Fokus ligger på fortsatta studier och studie- och yrkesvägledaren 
informerar elever med funktionshinder om vilka möjligheter till hjälp och anpassning som 
finns. Skolan söker inte aktivt kontakt med andra myndigheter för elever med funktionshinder 
istället förmedlar man till eleven var man vänder sig i olika frågor. 
Skolan är generellt positivt inställd till samverkan med andra myndigheter men vill känna till 
hur den samverkan ska gå till.  
Ett önskemål är att Arbetsförmedlingen ska verka mer aktivt/uppsökande gentemot skolorna. 
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Folkhögskolans beskrivning av och syn på samverkan med andra myndigheter 
 
Endast företrädare för en folkhögskola har intervjuats och uppgifterna är representerbara 
endast för denna skola. På folkhögskola fullgör ibland elever sin gymnasieutbildning. En del 
av dessa elever går här istället för i gymnasiesärskolan och det är dessa elever uppgifterna 
gäller för. 
Oftast finns ett etablerat nätverk eller kontakter med annan/andra instanser (sjukvården, 
psykiatrin, BUP) kring eleven när denne börjar på skolan. En del har kontakter via Råd och 
Stöd och andra har kontakter via hemkommunens socialförvaltning. Kurator på skolan är den 
som har kontakt med i stort sett alla elever. Externa kontakter mot andra myndigheter håller 
kuratorn i och ansvarar för. Skolan ser på sin uppgift inför avslutad skolgång så här: 

 
”Vår uppgift att se till att det finns ett kontaktnät kring dom och gör det inte det så hjälper vi till 
att skaffa det men vi tar inte direkt kontakt med Af.” 
 

Skolan samverkar för det mesta via Råd och Stöd som i sin tur initierar kontakter med berörda 
myndigheter. Kontakterna med Råd och Stöd fungerar bra.  

 
”en av de klokaste institutionerna som är uppbyggda” 
 

Direktkontakt med både Arbetsförmedling och Försäkringskassa har man nästan aldrig. 
Kontakt mot Arbetsförmedlingen sker via Råd och Stöd eller via företrädare för hemkommun 
som i sin tur kontaktar samordnaren för unga med funktionshinder alternativt direkt 
Arbetsförmedlingen.  
 
Uppföljning av elever från hemkommunen ser olika ut. Skellefteå kommun gör uppföljning 
någon/några gånger per termin. Andra kommuner gör det inte och skolan har inte tagit på sig 
detta  

”vilar i luften en del” 
 
Sekretessen och hur man tolkar den ser man som ett hinder. Skolan får inte den information 
som skulle behövas. 
 
Skolan skulle önska att det fanns någon som kunde hjälpa till att hitta praktikplatser till elever 
sista läsåret och frågar sig vem som ska ta hand om och ansvara för detta. Själv har skolan 
provat men det har inte fungerat.  

 
 

Arbetsförmedlingens beskrivning av och syn på samverkan med andra 
myndigheter 
 
Representanter från Arbetsförmedlingen finns med i olika samverkansforum gällande 
personer med funktionshinder där även ungdomar ingår. Nedanstående redovisning gäller 
uppgifter från de personer som intervjuats.  
 
Ingången till Arbetsförmedlingen ser olika ut på de olika Arbetsförmedlingar som medverkat i 
förstudien. I Lycksele kontaktar UF-samordnaren eller studie- och yrkesvägledaren berörd 
handläggare på Arbetsförmedlingen. UF-samordnaren initierar träff på Arbetsförmedlingen 
och deltar själv vid denna träff. Det är viktigt att skolan lämnar information om eleven; 
uppgifter om praktik och hur eleven fungerat, starka och svaga sidor med mera.  
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I Skellefteå har gymnasiesärskolan haft en handläggare på Arbetsförmedlingen som tagit mot 
eleverna. Även här har UF-samordnaren initierat kontakt och medverkar vid inskrivning på 
Arbetsförmedlingen. Gruppinformation ges till gymnasiesärskolans elever inför skolslut. 
Ungdomar kan även komma via samverkan med Försäkringskassan eller på eget initiativ. 
Elever som haft insatser från specialpedagog har träffat UF-samordnaren och handläggare. 
För dessa ungdomar finns underlag från skolan. 
 
I Umeå har det tidigare funnits en handläggare som tagit mot gymnasiesärskolans elever och 
en som tagit mot Riksgymnasiet för rörelsehindrades elever. Det finns inte i dag. De 
ungdomar som kommer till Arbetsförmedlingen behandlas som övriga arbetssökande och ska 
först anmäla sig i direktservice för att sedan lotsas vidare. Även i Umeå har UF-samordnaren 
kontinuerlig kontakt med skolan. För vissa av gymnasiesärskolans elever har inskrivningen på 
Arbetsförmedlingen förberetts genom att UF-samordnaren tillsammans med skolan 
sammanställt ett underlag med uppgifter av praktikperioder, hur det gått med mera. Detta sker 
för alla gymnasiesärskoleelever i länet som går ett nationellt program. 
 
Samtliga intervjuade betonar hur viktigt det är med information om ungdomen. Underlagen 
från skolan varierar från att vara mycket bra till att vara knapphändiga. Ibland är de gjorda 
utifrån ett elevperspektiv som innebär att skolan ibland skönmålar elevens kapacitet. Ett 
önskemål är att skolan förser Arbetsförmedlingen med ett strukturerat underlag anpassat efter 
uppgifter som krävs för att kunna hjälpa eleven ut mot arbete. 
 
Man tycker att skolan ibland överlåter på Arbetsförmedlingen att tala om för ungdomen att 
det kanske inte är lönearbete som är aktuellt. Vidare menar man att skolan inte alltid berättat 
hur svårt och jobbigt det kan vara att få ett arbete. I skolan har man inte alltid pratat med 
eleven om dennes funktionshinder och vilka konsekvenser det kan få kopplat mot arbetslivet. 
Skolan upplevs ha bristande kunskaper om arbetsmarknadens krav och det kan innebära att 
man inte ger eleven en realistisk bild sina möjligheter på arbetsmarknaden. 
 
Att i god tid få uppgifter från skolan om vilka elever som slutar anser man är mycket viktigt 
samt att underlag finns.  
 

”vill som handläggare vara förberedd när dom kommer” 
 

Försäkringskassan är svår att aktivera, tycker man. Det är svårt att hitta vem man ska prata 
med. Man får söka sig fram till rätt handläggare. De som beviljats aktivitetsersättning får inte 
alltid hjälp med aktiviteter. Det är Arbetsförmedlingen som kontaktar Försäkringskassan och 
det kan exempelvis gälla frågor när en person ska in i någon åtgärd och om dennes 
aktivitetsersättning. Man anser att Arbetsförmedlingen ålagts en omvänd bevisbörda – att 
fastställa att personen inte har arbetsförmåga. 
 
Samverkan med habiliteringen och Råd och stöd är inte formaliserad med fungerar. Kontakter 
tas från både Arbetsförmedling och Råd och stöd. Det har gått bra att få tillgång till 
handlingar/underlag. Någon av informanterna tyckte att samarbetet ”spretar” och det är 
personbundet. Ett problem är att man kan ha olika uppfattning om respektive uppdrag samt 
om vilka krav och förväntningar Arbetsförmedlingen har på ungdomen. Råd och stöd upplevs 
ibland ha förväntningar att Arbetsförmedlingen ska ordna och fixa allt. Vidare anser man att 
habiliteringen ibland har bristande kunskaper om vad som krävs på arbetsmarknaden och 
detta bidrar till orealistiska förväntningar på vad Arbetsförmedlingen kan göra. 
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Det finns olika synpunkter mellan arbetsförmedlare på om ungdomen ska slussas direkt till sin 
handläggare eller gå via direktservice. Man ser en risk i att basinformation inte ges till 
personen om denne går direkt till sin handläggare. Andra menar att det bara fördröjer att gå 
den ”vanliga” vägen. Det finns också frågor kring hur prioriteringar inom Arbetsförmedlingen 
ska ske. Det bör vara intresserade handläggare med kunskap om funktionshinder som har i 
uppdrag att jobba med ungdomar med funktionshinder annars finns risk att personen överförs 
mellan olika handläggare innan något händer. Samarbetet gentemot specialistlaget för 
personer med intellektuella funktionshinder (IA-laget) samt övriga specialistlag fungerar17. 
IA-laget har tidigare kartlagt eleverna före skolslut och detta har förenklat när de kommer till 
Arbetsförmedlingen. Man har då fått en samlad information och bedömning gentemot arbete 
utifrån ett arbetsförmedlingsperspektiv. Denna bedömning görs nu efter inskrivning och på 
begäran av handläggaren. Ett problem som tas upp är vem som ansvarar för planering, 
aktiviteter under väntetid till SIUS-insatser18. 
 
Önskvärda förbättringar är att 

 Tidig kontakt tas från skolan för planering inför skolslut, helst under hösten före 
skolslut 

 Skolan sammankallar till träff Arbetsförmedling, Försäkringskassa, 
socialförvaltningen för planering kring elev 

 En för skolan och Arbetsförmedlingen gemensam handlingsplan och ett gemensamt 
dokumentationsmaterial (praktikbedömningar, skolan elevbedömning med mera) tas 
fram för elever med funktionshinder. 

 Det finns en kontaktperson gentemot skolan på Arbetsförmedlingen, både någon som 
arbetar ut mot skolan (UF-samordnare) och någon inne på Arbetsförmedlingen 

 Det finns en kontaktperson på Försäkringskassan och socialförvaltningen 
 Det finns tid avsatt att jobba med ungdomar med funktionshinder 
 Det skulle finnas en mellanform skola – arbete 
 En gemensam strategi för skolan och Arbetsförmedlingen för elever som hoppar av 

från gymnasieskolan utarbetas. 
  
 
Försäkringskassans beskrivning av och syn på samverkan med andra 
myndigheter 
 
Samverkan sker med skolan i undantagsfall och då när det gäller att skaffa underlag för beslut 
om beviljande av aktivitetsersättning. Försäkringskassan kontaktar skolan för att få uppgifter 
om elev. Samverkan med Arbetsförmedlingen sker via den så kallade beredningsgruppen. För 
att en person ska aktualiseras här skall denne vara arbetsför minst 10 timmar per vecka, 
läkarutlåtande ska finnas och en SASSAM-kartläggning ska vara gjord19. Man upplever att 
det är lätt att ha att göra med Råd och Stöd. Information från Försäkringskassan i skolan, på 
föräldramöten, initieras av landstingets habiliteringsverksamhet. För Riksgymnasiet för 
rörelsehindrade sker denna information i Försäkringskassans lokaler. Övervägande delen av 
de personer som beviljats aktivitetsersättning utgörs av personer som gått i särskola eller har 
psykiatriska funktionsnedsättningar. Flertalet av de senare har inte insatser från Råd och Stöd. 
Detta kan innebära att man kan vara utan någon som hjälper till att initiera och/eller hjälper 
                                                 
17 Specialistlagen finns inom Arbetsförmedlingen Rehabilitering till arbete 
18 Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Se bilaga 5. 
19 SASSAM = Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och Samordnad rehabilitering. En metod för 
att inventera människors hinder och resurser i ett helhetsperspektiv och förutsätter delaktighet av individen. 
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till med myndighetskontakter. Följden kan bli att man ”hamnar mellan stolarna” och får svårt 
att söka sig ut mot arbete. 
 
Önskvärda förbättringar är att  

 länken praktik under skoltiden och insatser från Arbetsförmedlingen ska ske 
smidigare. Det är viktigt att individen direkt efter skolslut får en handläggare på 
Arbetsförmedlingen och att denne kan ta beslut så att personen kan fortsätta sin 
praktik. Detta i sin tur leder förhoppningsvis till anställning.  

 det finns mer utrymme för individuella lösningar inom daglig verksamhet 
 man utarbetar arbetssätt/rutiner för att kunna gå från daglig verksamhet till någon form 

av lönearbete 
 det skulle finnas en ”praktikplatspool” där personer som behöver komma ut för att få 

struktur i vardagen, ett socialt sammanhang och att lära sig hur det är på en arbetsplats. 
Detta skulle dessutom ge Försäkringskassan en fingervisning om personens potential 
att gå vidare mot arbete. Idag är det varken Försäkringskassans eller 
Arbetsförmedlingens uppgift att skaffa fram en sådan plats. Här är den enskilde 
beroende av eget kontaktnät och egna förmågor att skaffa lämplig praktikplats. 

 
 

Habiliteringens beskrivning av och syn på samverkan med andra myndigheter 
 
Habiliteringen jobbar inte likadant i länet men grundtänket är lika. Det är formerna som 
varierar. Riksgymnasiet för rörelsehindrade har ett eget habiliteringsteam knutet till eleverna. 
Man jobbar i och med skolan. 
 
Habiliteringen arbetar bland annat med vuxenblivandet. Det kan ske genom information där 
man träffar ungdomarna och deras föräldrar. Arbetsförmedling, Försäkringskassa och 
representanter från kommunen som handlägger boendefrågor, inbjuds att medverka för att 
informera och svara på frågor. Det är inga problem att få dessa myndigheter att medverka. 
 
Skolan tar generellt ansvar för att se till att det finns en planering för eleven efter skolslut men 
det är skillnad mellan särskolan och vanliga skolan. I särskolan är habiliteringen mer delaktig 
under skoltiden men man tycker ändå inte att man är delaktig i vad som ska hända efter 
skolan.(En egen kommentar är att uppgiftslämnarna jobbar mot skolor i Umeå.) Från 
ungdomshabiliteringen säger man att eleverna inte alltid känner sig delaktiga i planeringen 
och att man från skolans sida inte pratat om funktionshinder i relation till arbete. Skolan har 
inte pratat om hur verkligheten ser ut. 
 

”kommer ändå aldrig att kunna jobba med det här. Varför har ingen sagt nå´t?....dåligt med 
ungdomarnas delaktighet” 
 

Vidare menar man att ambitionsnivån i skolan förändrats. Tidigare jobbade studie- och 
yrkesvägledarna med att via praktik förhandla in i jobb. Man anser också att man redan i 
skolan bestämmer vilka som ska till daglig verksamhet och därmed får dessa elever inte 
någon chans att söka arbete via Arbetsförmedlingen. 
 
Riksgymnasiets habilitering ser ett problem i att skolan ger ”snällhetsbetyg”. Eleven ser 
duktig ut på pappret men kan i själva verket ha stora svårigheter med exempelvis initiativ, 
egen ”motor”, att slutföra uppgifter. Eleverna skulle behöva längre tid i skolan med 
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praktikinslag och att få tid att skolas in att vara vuxen. Skolan försöker att föra en dialog med 
eleven men denne vill snabbt klara av gymnasiet.  
 
Man upplever det svårt att veta vem man ska kontakta på Arbetsförmedlingen speciellt när det 
gäller en person som har svårigheter men inte går i särskola. Tidigare kunde man vända sig 
direkt till ett arbetslag på Arbetsförmedlingen specialiserade på intellektuella funktionshinder. 
Nu ska personen anmäla sig i direktservice för att sedan slussas vidare. Riksgymnasiets 
habilitering och vuxenhabiliteringen är ganska nöjda med den hjälp man får från 
Arbetsförmedlingen. Samordnaren för unga med funktionshinder försöker göra så att eleven 
direkt kan komma till den handläggare som fortsättningsvis ska hjälpa denne vidare mot 
arbete. En otydlighet finns i vilka vägar man ska gå på Arbetsförmedlingen.  
 
Tidpunkten för insatser från Arbetsförmedlingen är viktig. För många är inte jobb det 
självklara efter skolan. Man har mycket begränsad erfarenhet av vad det innebär att arbeta. Få 
har haft sommarjobb exempelvis och en del mycket lite praktik. Dessutom behöver man få tid 
att bo in sig. Det kan vara så att hjälp i hemmet, eventuell personlig assistans behöver tid för 
att fungera. Dessutom har man sin försörjning tryggad via Försäkringskassan. Man kanske 
inte är så motiverad eller fullt upptagen av annat så att man inte orkar vara så aktiv som det 
krävs för insatser från Arbetsförmedlingen. Detta kan medföra att Arbetsförmedlingen 
bedömer att man inte kan göra mer för individen och när denne kommer igen vid senare 
tidpunkt så anser man att denne redan fått sin chans. 
 
Försäkringskassan bjuds in för att informera om de stöd man kan erbjuda, antingen till träffar 
på skolan eller på habiliteringen. En fråga som återkommer är hur Försäkringskassan bedömer 
om man har arbetsförmåga eller inte om man aldrig har arbetat. Önskemål finns om att 
Försäkringskassan ska vara mer aktiv när det gäller personer med aktivitetsersättning. Frågan 
är också vem som ska ansvara för att ta fram plats där man kan få vara för att exempelvis få 
viss social träning, börja komma igång för att så småningom söka sig ut mot arbete. Det 
handlar alltså om steget före insatser från Arbetsförmedlingen. 
 
 
Önskvärda förbättringar är att 

 individen det gäller är delaktig i planeringen 
 det finns en kontaktperson på både Arbetsförmedling och Försäkringskassa 
 ärendehanteringen och ansvarsfrågor mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa 

tydliggörs internt och externt 
 man kommer till ”egen” handläggare direkt utan att behöva träffa flera olika 
 handläggaren har god kunskap om funktionshindret och vad det kan medföra 
 förutsättningar (organisation, medelstilldelning, med mera) inte ändras så fort och så 

ofta 
 
Sammanfattning 
 
Hinder och svårigheter i samverkan har belysts liksom önskvärda förbättringar i samverkan. 
Sammanfattningsvis kan följande särskilt framhållas: 
Det finns ett önskemål från samtliga intervjuade att det ska finnas en kontaktperson –
namngiven, att vända sig till på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Idag är det svårt 
att få tag på rätt handläggare. 
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Nedskrivna, uttalade rutiner med tydlig ansvarsfördelning saknas de flesta skolor. Observera 
att detta inte gäller för gymnasiesärskola och Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Skolans 
ansvar är för elever med funktionshinder i samband med skolslut är otydligt utom för 
gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Information i och mellan skolor 
om elever fungerar inte alltid vilket kan medföra att eleven inte får det stöd som denne 
behöver för att klara av sin gymnasieutbildning. Vilken hjälp och stöttning eleven får beror på 
vilken kunskap de personer som arbetar med eleven har om funktionshinder och dess 
konsekvenser. Det man inte känner till det ser man inte och det medför att eleven kan gå miste 
om insatser som skulle förbättra möjligheterna i vuxenlivet.  
 
Arbetsförmedlingens organisation är inte tydlig gentemot skola, habilitering med flera. Det är 
svårt att veta vem man ska vända sig till. Internt inom Arbetsförmedlingen har man inte alltid 
kunskap om vilka stöd en ung person med funktionshinder kan få. Rutinerna på 
Arbetsförmedlingen är inte anpassade efter den funktionshindrade ungdomens förmågor och 
förutsättningar. Flertalet av ungdomarna behöver komma till sin handläggare utan att först 
träffa flera andra som inte kommer att jobba vidare med personen. Att vara inskriven på 
Arbetsförmedlingen och få insatser härifrån kräver att personen själv tar ett ansvar och är 
aktiv. En del av ungdomarna med funktionshinder behöver någon som stöttar och hjälper till 
med detta (att gå till Arbetsförmedlingen när man är kallad, meddela om man inte kan komma 
med mera). Vems ansvar är det?  
 
Försäkringskassan upplevs som en passiv part som ibland är svår att få med i samverkan. 
Dessutom finns frågor om ungdomar som beviljats aktivitetsersättning. Vem bevakar att 
arbetslivsinriktade insatser görs. Risk finns att om man en gång beviljats aktivitetsersättning 
så fortsätter det mer eller mindre per automatik. 
 
När eleven går ut skolan avslutas insatserna från barn- och ungdomshabiliteringen och eleven 
kan då söka Råd och stödinsatser enligt LSS.20 Detta är inte alltid klart innan skolan slutar och 
ett visst glapp kan uppstå när man inte vet vem som hjälper till att företräda personen. 
 
Kommunernas dagliga verksamhet är olika utvecklad i länet beträffande dimensionering, 
utbud och möjligheter till individuell anpassning. Om en person inte bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande och är berättigad till en plats i daglig verksamhet är det då inte 
kommunens skyldighet att erbjuda en sådan verksamhet som svarar mot individens behov och 
förutsättningar? En annan fråga är hur kommunerna följer upp personer som slutat skolan och 
inte är i daglig verksamhet eller inskrivna på Arbetsförmedlingen. 
 
Friskolor finns i länet och fler ansökningar om att starta friskolor finns. Idag samverkar man 
inte kring elever med funktionshinder. I elevinventeringen återfinns 36 elever med 
funktionshinder inom friskolor i länet (tre skolor har inte lämnat uppgifter). Även friskolorna 
borde involveras i samverkan. Frågan är hur. 
 
Måluppfyllelse 
I målen för denna förstudie anges som ett resultatmål; att utveckla en metodisk samverkan 
mellan skola, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera, vilken är hållbar över tid. 
Förstudien utgör ett första steg. Här presenteras en bild av hur det faktiskt ser ut. Utifrån 
denna beskrivning får fortsatta diskussioner mellan skola och berörda myndigheter ske. 
                                                 
20 Se bilaga 1 
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Förstudien ger en beskrivning av nuläget och det har inte funnits någon samlad bild av hur 
samverkan sker och därför är den ett avstamp inför utveckling av samverkan. 
 
Det andra resultatmålet att få en bild över numerären unga med funktionshinder nu och i 
framtiden får anses ha uppnåtts vad gäller nulägesbeskrivning. Ytterligare diskussioner bör 
ske mellan skola, Försäkringskassa och Arbetsförmedling, med flera om hur man arbetar 
vidare med att regelbundet göra elevinventeringar.  
 
 
Fallbeskrivningar 
I förstudiens uppdrag ingår att göra ett antal fallbeskrivningar av unga med funktionshinders 
väg från skolan in i vuxenlivet. Dessa redovisas här och illustrerar hur samverkan mellan 
olika myndigheter kan se ut och utgör ett komplement till intervjuerna gällande samverkan. 
Fallbeskrivningarna är exempel på ärenden UF-samordnaren varit involverad i. 
 
 
Fallbeskrivning 1 
X har diagnosen ADHD och går sista terminen på ett nationellt program i gymnasieskolan. X 
har haft en jobbig skolgång med hög frånvaro. Periodvis hade X assistent i grundskolan. På 
grund av den höga frånvaron under gymnasietiden hade X praktik 3 dagar per vecka och var 
inne på skolan 2 dagar.  
 
Skolan initierade en träff med elev, föräldrar, UF-samordnare samt studie- och yrkesvägledare 
i början av sista terminen. Man träffades på Arbetsförmedlingen. UF-samordnaren gjorde en 
kartläggning.21 
 
X har under sin sista termin i gymnasieskolan varit på praktik på ett företag där han trivts 
mycket bra. X ville gärna fortsätta jobba på företaget efter avslutad skolgång. Arbetsgivaren 
hade sammanställt ett praktikomdöme utifrån en blankett från Arbetsförmedlingen.22 Se 
bilaga. Denne var mycket nöjd med elevens arbetsinsats. Man kom överens om att studie- och 
yrkesvägledaren kontaktar arbetsgivaren för en fortsatt, utökad praktik under resterande 
skoltid (från 3 dagar till 4 dagar per vecka) för att underlätta en eventuell anställning efter 
avslutad skolgång. UF-samordnaren besökte, tillsammans med studie- och yrkesvägledaren, 
arbetsgivaren i slutet på vårterminen för en praktikuppföljning samt för en diskussion om 
eventuell anställning. UF-samordnaren informerade arbetsgivaren om vilka stöd 
Arbetsförmedlingen kan erbjuda vid anställning av personer med funktionshinder. 
 
Arbetsgivaren upplevde att det varit positivt att ha X på arbetsplatsen och tyckte att X 
utvecklats under praktiktiden. Arbetsgivaren var intresserad av att fortsätta diskussionen om 
eventuell anställning. 
 
UF-samordnaren samlade in underlag från skolan; läkarutlåtande och andra utredningar, 
praktikomdömen, skolans utlåtande med mera. UF-samordnaren kontaktar handläggare på 
Arbetsförmedlingen som fortsätter diskussionen med arbetsgivaren och slutför förhandling 
mot anställning.  
 
                                                 
21 Se bilaga 7 
22 Se bilaga 8 
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Efter detta bokades tid med handläggare på Arbetsförmedlingen för inskrivning. UF-
samordnaren deltar X vid inskrivningen.  
 
X anställdes på heltid efter avslutad skolgång och Arbetsförmedlingen beviljar arbetsgivaren 
ett lönebidrag. X har nu haft sin anställning i snart 2 år och stortrivs. Arbetsgivaren är mycket 
nöjd.  
 
 
Fallbeskrivning 2 
Handläggare från direktservice, där man skriver in sig på Arbetsförmedlingen, kontaktar UF-
samordnaren angående en ungdom som vill skriva in sig. Denne har ett omfattande 
rörelsehinder och behöver mycket stöd i sitt jobbsökande. Y har hoppat av sina studier på 
Riksgymnasiet för rörelsehindrade och vill nu söka arbete. 
 
Y har inget läkarutlåtande, betyg eller andra handlingar från skolan med sig vid besöket på 
Arbetsförmedlingen. Skolan har inte informerat UF-samordnaren att Y har avbrutit sina 
studier på gymnasieskolan. Man har heller inte från skolan diskuterat med UF-samordnaren 
alternativa lösningar så att Y eventuellt valt att slutföra sina gymnasiestudier. 
 
UF-samordnaren träffar Y och vid första träffen görs en kartläggning23. Y ger sitt 
godkännande till att UF-samordnaren; kontaktar mentor på skolan för att inhämta uppgifter 
om Y, att begära in läkarutlåtande eller utredningar samt betyg med mera. 
UF-samordnaren informerar om hur Arbetsförmedlingen jobbar och vad man kan hjälpa till 
med. Y har enligt egen uppgift kontakt med Försäkringskassan och Riksgymnasiets 
habilitering. UF-samordnaren framför önskemål om att fortsätta uppföljningen i samverkan 
med dessa myndigheter.  
 
UF-samordnaren försöker därefter få en handläggare på Arbetsförmedlingen till Y som 
ansvarar för fortsatt kartläggning och utredning beträffande Y:s arbetsförmåga och fortsatt 
planering. Ett år senare går Y fortfarande arbetslös utan att ha fått träffa en handläggare på 
Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har inte initierat till samverkan med 
Arbetsförmedlingen. 
 
 
Fallbeskrivning 3 
Föräldrar till en elev i årskurs 2 i gymnasieskolan tog initiativ till träff med skola och UF-
samordnare angående sitt barn. Syftet med träffen var att göra en långsiktig planering mot 
arbete efter avslutad skolgång. Z har ett intellektuellt funktionshinder med stora talsvårigheter 
men var inte inskriven i särskolan, enligt föräldrarnas önskemål. 
 
Skolan och UF-samordnaren gjorde tidigt bedömningen att Z inte står nära arbetsmarknaden. 
Denna bedömning grundade sig på att Z har ett stort behov av personligt stöd och handledning 
enligt skolan. Z hade personlig assistent på heltid och fick hjälp i de flesta vardagliga 
situationer.  
 
Från årskurs 2 till och med årskurs 4 träffades föräldrar, företrädare för skolan samt UF-
samordnare sammanlagt fyra gånger (en gång per termin) för en uppföljning och fortsatt 
planering. Vid sista träffen sammankallades på initiativ av UF-samordnaren; föräldrar, 
                                                 
23 Se bilaga 7 
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skolpersonal, personal från daglig verksamhet, socialchef, Försäkringskassan och  
habiliteringen.  
 
Skolan presenterade en sammanfattning av Z:as skolgång och hur det fungerat under Z:as 
praktik. Man förde en diskussion om elevens förutsättningar och tänkbara alternativ efter 
avslutad skolgång. Speciellt informerades om vilka krav som ställs på arbetsmarknaden för att 
få en anställning. Träffen utmynnade i att Z sökte insatser enligt LSS-insatser24: daglig 
verksamhet och gruppboende. Försäkringskassan beviljade Z aktivitetsersättning på heltid.  
 
 
 
SAMMANFATTNING FRÅN STYRGRUPPEN MED 
KOMMENTARER OM HUR MAN GÅR VIDARE  
 
Styrgruppens representanter presenterar var för sig slutsatser och kommentarer till förstudien.  
Dessutom redovisas hur man avser att arbeta vidare med insatser för unga med 
funktionshinder med utgångspunkt från resultaten i förstudien.  
 
Försäkringskassan 
 
Förstudien ger en bra information om aktuellt läge i länet och på kommunnivå, både vad avser 
numerären, olika typer av funktionsnedsättning och aktörernas olika uppdrag och stöd till 
eleverna. De framgår också med all tydlighet att samverkan mellan aktörerna ser olika ut i 
länet och att samtliga informanter ser ett behov av en fördjupad, förbättrad och en mera 
strukturerad och utvecklad samverkan kring eleverna. Förstudien bör därför ses som en 
värdefull informationskälla för insatser/projekt som syftar till att utveckla samverkan mellan 
berörda aktörer för elevernas bästa. Några gemensamma behov och utvecklingsområden har 
kunnat identifieras genom förstudien och kan sammanfattas enligt följande: 
 

• Öka kompetensen om de olika aktörernas uppdrag och ansvarsområden 
• Behov av tidig och gemensam planering inför elevens skolavslutning ( En 

individuell plan för insatser behöver komma till stånd senast sista skolåret) 
• En gemensam processbeskrivning bör tas fram där samverkan mellan de olika  

aktörerna beskrivs och hur samverkan ska ske. (Om möjligt bör samma struktur och 
process gälla hela länet) 

• Det behövs en ”motor” för utvecklingsarbetet. Här kan man tänka sig att våra tre 
samordningsförbund utgör den ”motorn” för att samverkansprojekt startas som tar 
sikte på att utveckla och införa en strukturerad samverkan mellan parterna. 

 
 
Habiliteringen 
 
Syftet med samverkan mellan skola, arbetsförmedling, försäkringskassa m. fl. aktörer skall 
vara att underlätta övergång från skola till arbetsliv för gymnasieelever med funktionshinder. 
Rapporten visar på behov av att tydliggöra roller och former för samverkan samt att det finns 
grupper med funktionshinder som faller mellan stolarna. Syftet med ett fortsatt arbete måste 
vara att förbättra dessa brister.  
                                                 
24 Se bilaga 1 
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Habiliteringen erbjuder information till ungdomar och familjer kring samhällsstöd och samlar 
på den enskildes uppdrag olika intressenter som behövs för att planera övergång till 
vuxenlivet. Råd och stöd för vuxna kan vara ett samordningsstöd till den vuxne. Dessa 
insatser gäller enbart för dem som har kontakt och inte för alla diagnosgrupper. Det är därför 
viktigt att det formella ansvaret inom skola, arbetsförmedling och försäkringskassa för 
arbetsinriktade åtgärder för unga med funktionshinder tydliggörs. 
Vi instämmer helt i att målet för arbetsförmedlingens särskilda insatser för unga med 
funktionshinder ska vara att i största möjliga utsträckning leda till ett arbete eller 
sysselsättning men att det måste finnas utrymme för arbetspraktik och stöd innan 
arbetsförmågan fastställs. 
Landstinget vill särskilt lyfta upp följande: 

• Det är viktigt att den enskilde har inflytande över planeringen 
• En samordningsfunktion mellan skola och arbetsförmedling för unga med 

funktionshinder, som inte släpper taget förrän den unge fått sin egen handläggare på 
arbetsförmedlingen 

• Ungdomarna/unga vuxna bör alltid få komma till en ”egen” handläggare på 
arbetsförmedlingen som tar ansvaret för den fortsatta handläggningen inklusive 
samverkan med försäkringskassan 

• Viktigt med samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen kring unga 
med aktivitetsersättning. Även bland de med hel aktivitetsersättning bör man 
undersöka om det finns arbetsförmåga. 

• Viktigt med god kompetens om funktionshinder inom arbetsförmedlingen 
• Möjlighet till utredning av arbetsförmåga i reell arbetsmiljö måste finnas efter skolan. 

Många elever med funktionshinder har haft få tillfällen till praktik. De har behövt all 
tid för att få godkänt i kärnämnen och inte kunnat prova sin arbetsförmåga. För en del 
tar det så mycket kraft att flytta hemifrån och klara ett eget boende att de först senare 
Orkar börja försöka få ett arbete. 

• Det behövs öronmärkt stöd för ungdomar med de svåraste funktionsnedsättningarna 
att få stöd och träna upp sin arbetsförmåga vid arbetspraktik. Idag går gränsen vid 50 
% arbetsförmåga för att få SIUS. För många med omfattande funktionsnedsättningar 
som dessutom har liten erfarenhet av arbete så är det vanligt att börja prova på 25 %. 
De får då inte tillgång till stöd trots stort behov. 

 
 

Regionförbundet i  Västerbottens län 
 
Kartläggningen visar att det i länet finns 610 elever i åldersgruppen 16 – 21 år vilka har 
något/några funktionshinder. Enligt SCB (1 november 2008) finns det 22 897 personer i 
åldrarna 16-21 år i länet. Ungdomar med funktionshinder utgör enligt kartläggningen en 
mycket liten del, ca 3 %. Men det är en grupp som har samma rätt till arbete och social 
samvaro som alla andra och som kan behöva mycket stöd för att komma ut och stanna kvar i 
arbetslivet.  
Stödet måste oftast ges från flera olika myndigheter. Samarbetet mellan dessa är oerhört 
viktigt. Kartläggningen visar att det finns faktorer som försvårar samarbetet, ex okunskap om 
varandras uppdrag, personalbyten, omorganisationer, avsaknad av kontaktpersoner och 
sekretesslagstiftningen. Här finns med andra ord förbättringsområden. Region Västerbotten är 
glada över att samordningsförbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele på olika sätt fortsätter 
med att utveckla samverkan mellan berörda aktörer så att ungdomar med funktionshinder blir 
delaktiga i arbets- och samhällslivet. De nätverk av beslutsfattare, politiker och chefer i 
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kommuner och landsting, som finns inom Region Västerbotten kan utgöra forum för fortsatta 
diskussioner i frågan.    
I samarbete är det viktigt att fokusera på vem man är till för och fokusera på uppgiften, inte att 
söka hinder för samverkan. Sekretessen lyfts ofta fram som ett problem, så även i 
kartläggningen, men det går att samarbeta utan att bryta mot sekretessen och utan att det 
medför men för den som det berör. Som någon klok person sa: ”Sekretessen är den late 
byråkratens bästa vän.” 
 
 
Samordningsförbundet i Lycksele 
 
Genom vårt deltagande i denna förstudie så har frågan om målgruppens möjligheter att ta 
steget ut på arbetsmarknaden, direkt eller via fortsatta studier lyfts upp på agendan. Jag 
kommer nedan att kort beskriva vad som händer och sker inom detta område i Lycksele. 
 
För närvarande föreligger inte några av LYSA (Samordningsförbundet Lycksele) finansierade 
åtgärder speciellt riktade mot målgruppen.  
Däremot så faller målgruppen helt in under det arbete som bedrivs i ”Gemensamma taget” ett 
projekt som helt finansieras av LYSA, (deltagande parter är, Af, Lycksele kommun genom 
arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen samt Tannbergsskolan), eftersom målgruppen är, 
”Ungdomar 16-25 år som är eller riskerar att bli långtidsberoende av samhällets stöd 
och behöver samordnade insatser för att nå egen försörjning”. 
 
Målgruppen skall genom en gemensam handlings plan, byggd på aktiviteter och erfarenheter 
från arbetslivet hitta egen försörjning, det vill säga arbete eller studier.  
För att möjliggöra detta krävs att individen får individuellt stöd mot en reell arbetsplats eller 
mot fortsatta studier. Att tidigt identifiera individerna är avgörande för hur man sedan 
kommer att lyckas med att uppfylla de uppställda målen. 
 
Därför är det av största vikt att samarbetet med i första hand gymnasieskolan men även med 
grundskolan blir så naturliga och väl fungerade som möjligt. Visar det sig att det skulle 
behövas speciella kompetenser eller åtgärder för de i förstudien angivna grupperna så 
får detta anpassas i varje enskilt fall. 
  
Vad gäller planerna för denna grupp framgent så arbetar för närvarande Lycksele kommun i 
tätt samarbete med samordningsförbundet med att inrätta ett så kallat ”Resurscentrum”, vilket 
innebär att man avser att samla alla insatser för, arbetssökande, långtidssjukskrivna, 
arbetshandikappade, omsorgstagare samt personer med olika funktionsnedsättningar under ett 
tak.  
 
Syftet är att genom myndighetssamverkan öka effektiviteten och kvalitén i arbetet med grupper 
utanför, eller som riskerar att hamna utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och därigenom underlätta 
för målgrupperna att etablera sig på arbetsmarknaden, eller inom det reguljära utbildningsväsendet. 
Platser för social träning, arbetsträning kommer att erbjudas till prioriterade grupper.  
 
Förhoppningsvis kommer detta att medföra att gruppen unga med funktionshinder får tillgång 
till det stöd som man kan tänkas behöva för att utifrån sin arbetsförmåga att kunna etablera sig 
på arbetsmarknaden. 
 
”Resurscentrum” kommer om alla bitar faller på plats kunna sättas i sjön hösten -09. 
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Samordningsförbundet i Skellefteå 
 
Arbetsförmedlingen rehabilitering till arbete, Försäkringskassan och Regionförbundet 
Västerbotten utarbetade våren 2007 ett projektförslag med inriktningen att i en 
länsövergripande förstudie, ”Unga med funktionshinder i Västerbottens län”, utreda och 
beskriva en modell för en förbättrad samverkan mellan skola och myndigheter.  
 
Samordningsförbundet Skellefteå beslutade 2007-08-24 att delfinansiera förstudien. 
Samordningsförbunden i Umeå och Lycksele deltar också finansieringen.  
 
Det övergripande syftet med förstudien är att underlätta för unga människor med 
funktionshinder att finna, få och behålla ett arbete. Förstudien består av en kartläggning av 
antalet ungdomar med funktionshinder i åldern 16-21 år, en redovisning av ansvarsfördelning 
och samverkan mellan inblandade aktörer samt förslag till förbättringsområden. 
 
Som ett led i den lokala förankringen av resultaten i förstudien har ett seminarium angående 
samverkan mellan berörda myndigheter genomförts på Expolaris konferenscenter 2008-11-13. 
Den preliminära rapporten har även presenterats i samordningsförbundets styrelse och i lokala 
samverkansgruppen i Skellefteå samt vid träff med samordningsförbundets projektledargrupp 
i Skellefteå. Vid samtliga dessa tillfällen har projektledaren Inger Vidmark, 
Arbetsförmedlingen Rehabilitering till arbete, medverkat.  
 
Med utgångpunkt från de synpunkter som framförts vid dessa tillfällen vill 
Samordningsförbundet Skellefteå redovisa följande synpunkter: 
 
• Utveckla samverkan kring elever med funktionshinder i övergången mellan skola 
och arbetsliv! 
 
Av förstudien framgår att skolans uppdrag när det gäller övergången till arbetslivet för 
funktionshindrade elever och samverkan med andra myndigheter upplevs som otydligt (utom 
för elever som är inskrivna i särskolan). En förstärkt studie- och yrkesvägledning, i nära 
samarbete med skolans elevhälsa, utgör en viktig resurs för är tydliggöra och nå ut med 
uppdraget inom skolans organisation.  
 
Skolan föreslås även se över och förstärka insatserna för att under skoltiden förbereda 
eleverna på de krav som arbetslivet ställer. En mer strukturerad uppföljning av elevers 
praktikperiod/er och elevers förutsättningar för arbetslivet, t.ex. när det gäller funktioner som 
förståelse och uthållighet, utgör ett viktigt inslag i detta arbete. Former för att uppmuntra 
arbetsgivare som tar ett speciellt ansvar behöver även utvecklas, såväl inom skolan som hos 
arbetsförmedlingen och andra aktörer inom rehabiliteringsområdet. 
 
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att samverka med skolan för att genom vägledning och 
information underlätta övergången skola-arbetsliv för unga med funktionshinder. Inom varje 
arbetsmarknadsområde ska finnas en handläggare som ansvarar för dessa uppgifter. Det är av 
stor vikt att arbetsförmedlingen ger rätt förutsättningar, organisatoriskt och resursmässigt, för 
att detta uppdrag ska kunna utföras på ett framgångsrikt sätt.  
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• Utveckla nya former för myndighetsgemensamma möten! 
 
Nya former för myndighetsgemensamma möten inför övergången till arbetslivet och vid t.ex. 
prövning av aktivitetsersättning bör även utvecklas. Erfarenheter från lokala projekt i 
Skellefteå, t.ex. Mellansteget som vänder sig till målgruppen ungdomar med 
utvecklingsstörning, visar att nya former krävs för att samverkan mellan alla berörda aktörer 
ska upplevas som effektiv och konstruktiv av eleven/individen, anhöriga och representanter 
för berörda myndigheter.  
 
Den striktare bedömning som tillämpas vid prövning av rätt till aktivitetsersättning för 
ungdomar med funktionshinder utgör ett särskilt argument för att snabbt etablera effektivare 
samverkansformer. Med fungerande samverkansformer underlättas och förbättras 
ställningstaganden angående val av och rätten till offentlig försörjning liksom behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 
• Öka kunskapen om funktionshinder hos berörda aktörer och arbetsgivare = 
gemensam kompetensutveckling och värdegrundsdiskussion! 
 
Den genomförda förstudien och den lokala dialog som genomförts visar tydligt på behovet av 
ökad kunskap om funktionshinder hos berörda aktörer och arbetsgivare. Behovet av att t.ex. 
fokusera på det som fungerar - och inte funktionshindret – behöver alltid lyftas fram när det 
gäller möjligheterna till arbete och studier för personer med funktionshinder.  
 
Samordningsförbundet ser det som ett viktigt uppdrag att stimulera sådan 
kompetensutveckling och värdegrundsdiskussion både inom ramen för pågående och 
planerade insatser. Riktade kompetensutvecklingsinsatser kan även finansieras av 
samordningsförbundet som en förebyggande åtgärd.  
 
Den genomförda förstudien och ovan redovisade synpunkter rör ungdomar på väg in i 
arbetslivet. Olika studier visar att de som hamnar utanför arbetslivet som unga även senare har 
stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En gemensam strategi för alla berörda 
aktörer måste därför vara att ta tillvara, samordna och utveckla befintliga resurser så tidigt 
som möjligt.  
 
 
 
Samordningsförbundet i Umeå 
 
Våren 2007 beslutade Samordningsförbundet i Umeå att delfinansiera förstudien ”Unga med 
funktionshinder”. Motivet var framför allt bristen på samordning mellan myndigheterna när 
det gäller insatser för målgruppen. Förbundets styrelse ansåg att det fanns ett stort behov av 
att utreda vilka utvecklingsområden som finns explicit för Umeå. Förstudien har visat att det 
finns många områden som behöver utvecklas och att behovet av att skapa en lokal ”modell” 
för samverkan är stor. 
 
Under tiden som förstudien bedrevs växte idén om ett ungdomstorg fram inom ramen för 
projektet ”Gemensamma taget – unga”. De slutsatser som gjorts i förstudien kommer att 
beaktas i ungdomstorgets arbete. Ungdomstorget kommer att etableras under våren/sommaren 
2009.  
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Ungdomstorgets målgrupper är ”unga med särskilda behov”. I det breda perspektivet är 
målgruppen arbetslösa ungdomar i åldern 16-29 år men med huvudfokus på gruppen 18–24 
år. Målgruppens gemensamma nämnare är att de är i behov av stöd från två eller flera av de 
samverkande myndigheterna för att nå egen försörjning. En del av målgruppen utgörs av unga 
med funktionshinder.  
 
Ungdomstorget kommer att utgöra en central punkt i samverkan runt ungdomar med särskilda 
behov. Det är därför viktigt att utveckla samverkan med de parter som på olika sätt stödjer 
den unge i dennes rehabilitering mot ett arbete. Exempel på samverkansparter är: 
 

o Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan 
o Råd och stöd  
o Habiliteringen  
o Daglig verksamhet 
o Barn och ungdomspsykiatrin 
o Vuxenpsykiatrin 

 
Det är av mycket stor vikt att det utvecklas hållbara strategier/modeller för hur torget ska 
samverka med dessa aktörer och att de upplever torget som en enhet. Här kommer förstudien 
att utgöra en viktig utgångspunkt. En viktigt initial uppgift för torgets styrgrupp är att initiera 
en dialog med dessa parter om strukturer och aktiviteter.  
 
Styrgruppen ska också verka för att öka kunskapen hos torgets personal om dessa parters 
verksamhet och att verka för att intern samverkan utvecklas inom varje deltagande 
organisation. Exempel på det sistnämnda kan vara Socialtjänsten individ och familjeomsorg, 
handikappavdelning, Försäkringskassans handikappgrupp, enheter på Arbetsförmedlingen 
som inte är direkt involverade i arbetet på ungdomstorget etc.  
 
Stora grupper unga står utanför arbetsmarknaden av olika orsaker. Många aktörer gör insatser 
av olika slag för att stödja dessa ungdomar att få ett arbete, komma närmare ett arbete eller 
börja studera. Detta sker inom den privata, offentliga och den ideella sektorn, i både ordinarie 
och projektverksamhet.  
 
Både staten och EU avsätter betydande belopp för utvecklingsinsatser där unga ofta är uttalad 
målgrupp. Detta gör att det över tid bedrivs många projekt vilket naturligtvis är bra i grunden, 
problemet kan dock vara att insatserna kan uppfattas som ”spretiga” och svåra att överblicka.   
 
Tanken är att ungdomstorget ska utgöra en sammanhållande funktion för 
arbetsmarknadsinsatser för unga med särskilda behov. Med detta menas att om olika aktörer 
driver projekt ska det göras i samverkan med ungdomstorget. Om ungdomstorget ska bli 
framgångsrikt kommer det att behövas ett brett utbud av operativa insatser. Därför bör de 
samverkande parterna ha ett ”offensivt” förhållningssätt genom att antingen i torgets regi eller 
genom att stötta andra aktörer verka för att operativa insatser av god kvalité ska komma till 
stånd.  
 
 
Arbetsförmedlingen 
 
Hösten 2006 påbörjades en diskussion inom dåvarande Länsarbetsnämnden i Västerbottens 
län. Denna diskussion rörde sig främst kring den avsaknad, som vi upplevde det, av 
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samordning av de resurser som verkar kring Unga med funktionshinder. Utöver detta 
diskuterades också behovet av en bättre framförhållning inom vår verksamhet för att bättre 
och tidigare möta de behov som unga med funktionshinder kan ha. I ett tidigt skede togs 
kontakt med samordningsförbunden samt övriga i studien ingående parter. Gemensamt 
formulerades det uppdrag som här har redovisats.  
Personer med funktionshinder står i högre grad utanför arbetsmarknaden än befolkningen i 
övrigt trots de åtgärder som finns för att underlätta möjligheterna att finna, få och behålla ett 
arbete. I Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag för unga med funktionshinder står att: 
 

• Arbetsförmedlingen ska samverka med skolan för att säkerställa övergången från skola till 
arbete för elever med funktionshinder. 

• Arbetsförmedlingen ska samverka med Försäkringskassan och kommunens dagligverksamhet 
enligt LSS för att ungdomar med aktivitetsersättning lättare ska kunna aktualiseras på 
Arbetsförmedlingen. 

• Inom varje arbetsmarknadsområde ska finnas en utsedd arbetsförmedlare med kunskaper 
inom arbetslivsinriktad rehabilitering som samverkar med skolan, Försäkringskassan, 
kommunens dagligverksamhet med flera. 

• Vid Arbetsförmedlingen ska finnas identifierade arbetsförmedlare som arbetar med att 
matcha målgruppen mot arbetsmarknaden 

 
Denna skrivning har tillkommit under projektets gång, och tydliggör de krav som ställs på den 
lokala arbetsförmedlingen. Ovan punkter kommer att innebära att delar av de 
utvecklingsområden som identifierats i projektet kommer att ha ett fortsatt fokus från 
Arbetsförmedlingen.  
När det gäller kunskap om de lokala aktörerna, i akt och mening att samordna insatser för 
individens bästa har vi en bit kvar att gå. Idag kan vi konstatera att samtliga 
samordningsförbund tillsammans med sina ingående parter har eller har planer på att ta fram 
ytterligare stöd/projekt för målgruppen unga med funktionshinder. Detta är positivt då det ger 
förutsättningar för en fortsatt dialog mellan aktörer, som förhoppningsvis reducerar 
kunskapsglapp, ökar kunskapen om varandras uppdrag och ansvar och därigenom ytterligare 
förstärker samarbetet för individens bästa. 
 
 
För Samordningsförbunden:  För Styrgruppen: 
 
 
 
Mikael Holmlund   Kjetil Snapa 
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Bilaga 1 

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9456/HTML.h
tm 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS 
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de 
behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken 
service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som 
människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan 
lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon 
inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd 
och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första 
hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet 
till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. 
I Rixlex finns lagar och förordningar i sin helhet. Här kan du läsa hela 
lagtexten  

• LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Vem gäller lagen för? 

LSS gäller för 

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller  
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 
behov av stöd eller service. 

Tio rättigheter/insatser 

1  Rådgivning och annat personligt stöd 
En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin 
yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora 
funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, 
sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Råd 
och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t.ex. 
habilitering, rehabilitering och socialtjänst. 
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2  Personlig assistans 
Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett 
begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga 
funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med 
personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med 
andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 
funktionshindrade). Den som har behov av personlig assistans för sina 
grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra 
personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats 
innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte 
utökas.    
Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen 
eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett 
kooperativ eller annan utförare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för 
personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 
timmar per vecka.    
Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov 
mer än 20 timmar per vecka har rätt att få assistansersättning. Rätten till 
denna ersättning kan du läsa om här  

• LASS - Lag (1993:389) om assistansersättning 

Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen, men 
kommunen svarar ekonomiskt för 20 timmar per vecka.  

3  Ledsagarservice 
Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till 
ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad 
efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att 
delta i samhällslivet. 

4  Kontaktperson 
En kontaktpersonen skall vara en medmänniska som kan underlätta för 
den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social 
isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i 
vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad 
stödfamilj. 

5  Avlösarservice i hemmet 
Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för 
situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig alla tider på 
dygnet. 

6  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och 
miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse 
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kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt t ex 
läger- eller kolonivistelse. 

7  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt 
under skolloven. 

8  Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för 
barn och ungdom 
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i 
en annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska vara ett 
komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna 
en del av tiden och för dem som inte alls kan bo hemma med sin familj. 

9  Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild 
anpassad bostad 
Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är 
gruppbostad och servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en 
särskild anpassad bostad anvisad av kommunen. 

10  Daglig verksamhet 
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 
2 enligt LSS. Den dagliga verksamheten bör kunna innehålla såväl 
aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade 
uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella behov, förutsättningar 
och intressen.  

Omvårdnad – fritid – kultur 
Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, boende i 
familjehem eller bostad med särskild service för barn, ungdom eller vuxna 
omfattar också omvårdnad. Omvårdnad innebär att man får det stöd och 
den hjälp man behöver i det dagliga livet och här ingår även att få känna 
trygghet och säkerhet. 
I insatserna bostad med särskild service för barn, ungdom eller vuxna 
ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 

Vad kostar insatserna? 
De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde, men 
några undantag finns. Den som får assistansersättning från 
försäkringskassan skall betala motsvarande summa till kommunen om 
denna svarar för assistansen. Om man bor i bostad med särskild service 
för vuxna får skäliga avgifter tas ut för bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter. För barn som bor i familjehem eller i bostad med 
särskild service är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
barnets kläder, fritidsverksamhet m.m. 
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Inflytande och medbestämmande 
Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över 
stödet som ges enligt LSS. Man ska få insatser bara när man själv begär 
det. Den som är under 15 år eller som uppenbart inte själv kan ta 
ställning till frågan ska få insatser när vårdnadshavare (t.o.m. 17 år), god 
man eller förvaltare begär detta. Kommunerna ska samverka med 
organisationer som företräder personer med funktionshinder. 

Individuell plan 
Den som får insatser enligt LSS har också rätt att begära att en individuell 
plan med beslutade och planerade insatser upprättas tillsammans med 
honom. Planen ska utgå från personens egna önskemål och kan omfatta 
flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt 
ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen. 

Rätt att överklaga 
Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga 
detta i förvaltningsdomstol, i första hand i länsrätten. 

Anmälningsplikt 
Anmälningsplikten innebär att personal som fullgör uppgifter enligt LSS 
ska vaka över att de personer som får insatser enligt lagen får gott stöd 
och god service samt lever under trygga förhållanden. Den som 
uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som 
rör enskild som får insats enligt LSS ska genast anmäla detta till den som 
är ansvarig för verksamheten. Den som är ansvarig är skyldig att utan 
dröjsmål rätta till missförhållandet. Om det inte sker, finns en skyldighet 
för den som är ansvarig att anmäla missförhållandet till 
tillsynsmyndigheten. 

Huvudmannaskap och tillsyn 
Landstinget är som regel huvudman för insatsen rådgivning och annat 
personligt stöd. 
Kommunen är huvudman för de övriga insatserna. 
Kommun och landsting kan avtala om att flytta över huvudmannaskapet. 
Det förekommer t.ex. att några kommuner är huvudmän för rådgivning 
och annat personligt stöd. 
Länsstyrelserna har tillsyn över verksamheterna enligt LSS i länet, både 
kommunala och enskilda, och har rätt att inspektera dessa. 
Länsstyrelserna ska informera och ge råd till enskilda och till 
kommunerna. De ska främja samverkan i planering mellan kommuner, 
landsting och andra samhällsorgan. 
Socialstyrelsen har den centrala tillsynen över lagens tillämpning. 
Socialstyrelsen ska följa, stödja och utvärdera verksamheten, ta initiativ 
till förändringar och vara kunskapsförmedlare. Socialstyrelsen kan ge ut 
föreskrifter och allmänna råd angående LSS. 
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Bilaga 2 

Arbetsförmedlingens uppdrag för ungdomar med 
funktionshinder 
 
Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar, sektorsansvar för handikappfrågor inom 
arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen skall inom ramen för detta ansvar vara 
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga parter. 
 
Verksamhet för unga med funktionshinder innebär att Arbetsförmedlingen samverkar med 
skolan för att genom vägledning och information underlätta övergången från skola till 
arbetsliv för den som fyllt 16 år men inte 30 år och har ett funktionshinder. 
Arbetsförmedlingen samverkar också med Försäkringskassan för att öka möjligheterna till 
egen försörjning genom förvärvsarbete för den som får aktivitetsersättning enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. 
 
För en ung person med funktionshinder, som omfattas av Arbetsförmedlingens insatser i form 
av vägledning och information och som har behov av personligt biträde i samband med 
skolans praktiska arbetslivsorientering, får ekonomiskt stöd till personligt biträde lämnas. 
 
Anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program får göras till personer som inte fyllt 20 år om 
anvisningen gäller unga med funktionshinder 
 
Övriga generella stöd för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga 
och som Arbetsförmedlingen förfogar över kan utifrån behov ges till ungdomar med 
funktionshinder; utvecklingsanställning, trygghetsanställning, anställning med lönebidrag, 
skyddat arbete inom Samhall eller hos annan arbetsgivare, stöd till hjälpmedel på 
arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskild stödperson för introduktion och uppföljning 
(SIUS), särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. 
 
Jobbgaranti för ungdomar som gäller för dem som är mellan 16 och 25 år. 
 
I Arbetsförmedlingens Riktlinjer för verksamheten 2008 sägs att personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga är en prioriterad grupp och målet är att 
bidra till att öka sysselsättningen genom arbete. De är också prioriterade för särskilda 
arbetsmarknadspolitiska program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

Bilaga 3 
 

 
 

 
 
48 (56) 

 Datum  
Länskontoret, Västerbotten 
Lars Ågren, 090-10 52 79 

2007-11-15  

 
Funktionshindrade ungdomar - försäkringskassans uppdrag 
specifikt för gruppen 
 

Försäkringskassan har ett samlat samordningsansvar för att aktiva insatser kommer till 
stånd som syftar till att personer, som har sin förmåga att förvärvsarbeta nedsatt p.g.a. 
sjukdom eller funktionsnedsättning, ska kunna komma ut på arbetsmarknaden eller 
tillbaka i ett arbete. Detta innebär att Försäkringskassan ska utreda och uppmärksamma 
den enskildes behov och samordna de insatser som övriga inblandade 
rehabiliteringsaktörer kan tillhandahålla som behövs för den enskilde. Försäkringskassan 
ska inta en ledande och aktiv roll i individens rehabiliteringsprocess oavsett sjukdom och 
funktionshinder. 
  
• Samordningsuppdraget kan sägas vara utvidgat för unga personer med 

funktionsnedsättning och sjukdom då uppdraget inte enbart avser aktiviteter som 
direkt är kopplad mot arbetsmarknaden. 

• Försäkringskassan utreder och beslutar om olika ekonomiska förmåner för den 
enskildes försörjning. Bland annat kan sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, 
handikappersättning, assistansersättning, rehabiliteringsersättning, bidrag till 
arbetshjälpmedel och bilstöd beviljas personer med sjukdom och funktionshinder 

• Försäkringskassan beslutar om rätt till aktivitetsersättning samt erbjuder alla med 
aktivitetsersättning en aktivitetsplan. Aktiviteterna ska primärt syfta till att stärka den 
enskildes förmåga att komma närmare arbetsmarknaden. Samverkan med den 
enskilde, kommunen, råd och stöd och Arbetsförmedlingen är exempel på 
samverkansparter i detta arbete 

• Samordningsuppdraget för direkta insatser mot arbete och arbetsmarkanden skiljer sig 
inte specifikt för unga personer som har ett funktionshinder mot övriga som har en 
nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom. Ofta behövs dock mera specifika insatser och en 
breddad samverkan med fler parter för unga med funktionshinder. Insatserna startar 
som aktiviteter för att sedan övergå till rehabiliteringsinsatser som är riktad mot 
arbetsmarknaden. Här är Arbetsförmedlingen och Hälso- och sjukvården de parter som 
oftast är försäkringskassans samverkansparter  

• Försäkringskassan har också möjlighet att bevilja ekonomsikt stöd för arbetstekniska 
hjälpmedel för att anpassa arbetsplatsen utifrån den enskildes behov. 
Försäkringskassan lämnar bidrag om man har en anställning medan 
Arbetsförmedlingen ansvarar för stödet vid nyinträde på arbetsmarknaden. Bidrag till 
arbetshjälpmedel kan lämnas endera till arbetsgivaren direkt eller till den enskilde som 
ett personligt hjälpmedel. 
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Bilaga 4 
LANDSTINGETS ANSVARSOMRÅDE FÖR UNGDOMAR MED 
FUNKTIONSHINDER VAD GÄLLER FÖRBEREDELSE FÖR ARBETE 
 
Alla verksamheter som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen har ett habiliteringsansvar. 
Dessutom finns särskilda habiliterings/rehabiliteringsverksamheter i landstinget .Barn och 
ungdomshabiliteringen som ger habilitering och förskriver personliga hjälpmedel för de med 
utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder samt ansvarar för råd och stöd enl. LSS. 
Syncentralerna som är ansvariga för habilitering/rehabilitering och synhjälpmedel för 
synskadade. Hörselhabilitering finns för de med hörselskada/dövhet. Hörcentralen ansvarar 
för hörhjälpmedel. Hjälpmedelscentralerna ansvarar för konsulentservice, teknisk service och 
har det ekonomiska ansvaret för de hjälpmedel som förskrivs i landstinget. För vuxna över 20 
år finns viss habiliterings verksamhet inom rehabiliteringsmedicinskt centrum. I övrigt har 
närsjukvården denna uppgift. 
Råd och stöd enligt LSS för vuxna ges inom landstingets Handikappverksamhet. 
Landstingets ansvar omfattar följande insatser: 
Habilitering enl. hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Med habilitering avses behandlingsinsatser 
som ska bidra till att en person med en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, 
utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 
samhällsdeltagande. Läkarintyg om diagnos och funktionshinder som underlag för prövning 
av aktivitetsersättning ges som en hälso- och sjukvårdsinsats 
Personliga hjälpmedel för behandling, personlig vård, förflyttning och kommunikation för de 
personer som bor i eget boende. Förskrivning och inträning av personliga hjälpmedel är ofta 
en viktig förutsättning för att genomföra olika vardagsaktiviteter som behövs för att kunna 
utföra ett arbete. Hjälpmedel för personligt bruk kan användas på arbetsplatsen i de fall det är 
möjligt att transportera dem mellan hem/arbete. I landstingets hjälpmedelspolicy tas upp att 
hjälpmedel kan förskrivas för att förflytta och/orientera sig till och från sin bostad för att 
kunna sköta skolgång och arbete. Råd kan ges kring arbetstekniska hjälpmedel men de 
förskrivs inte inom landstinget. 
Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS, lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade. Personer som omfattas av lagen skall tillförsäkras rätten till expertstöd s.k. 
råd och stöd som behövs för att underlätta det dagliga livet. Med råd och stöd avses 
kvalificerade insatser av allmänt rådgivande och stödjande karaktär där medicinska, 
psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter av funktionshinder beaktas. Råd och stöd till 
personen och/eller anhöriga kan utifrån ansökan innefatta personligt anpassad 
samhällsinformation  och stöd i kontakter kring skolgång och sysselsättning/arbete. 
Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Landstinget och kommunerna 
ansvarar gemensamt för att insatser för enskildas habilitering och rehabilitering samordnas 
med insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen i övrigt samt med tandvård, socialtjänst och 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Se SOSFS 2007:10 På 
personens eller dennes företrädares önskan samla till samordnad planering , där de insatser 
som samordnas kan vara arbetslivsinriktade, medicinska, pedagogiska, psykologiska ,sociala 
och tekniska. 
 
Carina Folkesson 
Verksamhetschef  Barn och ungdomshabiliteringen Västerbottens läns landsting 
 
 
 



 50

 
Bilaga 5 
Faktablad, januari 2008 

Särskilt introduktions- och 
uppföljningsstöd (SIUS) 
 
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd - SIUS, är ett individuellt stöd till en arbetssökande med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga inför en anställning. Det särskilda stödet ges till 
såväl den arbetssökande som till arbetsplatsen av en SIUS-konsulent som har särskild kompetens i 
introduktionsmetodik. 
 
Syfte 
SIUS syftar till att ge ett särskilt stöd vid introduktionen inför en anställning. Stödet ges om den 
arbetssökande har stort behov av individuellt stöd för att träna sig i arbetsuppgifter och annat som 
krävs i arbetssituationen. 
 
Erbjudande till arbetsgivare 
Inför en anställning av en arbetssökande med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga kan SIUS-konsulenten ge ett särskilt stöd vid introduktionen. SIUS- konsulenten 
samverkar med arbetsplatsen om uppläggning av introduktionen och svarar för att ge det individuella 
stödet till den arbetssökande enligt en handlingsplan. Det kan ibland innebära att SIUS-konsulenten 
arbetar sida vid sida med den arbetssökande i de aktuella arbetsuppgifterna under en tid. Stödet trappas 
ned successivt under stödperioden för att helt upphöra när den arbetssökande kan utföra planerade 
uppgifter självständigt. Stöd genom en SIUS-konsulent förutsätts inte pågå längre tid än sex månader. 
Om behov finns kan ett visst uppföljningsstöd lämnas under ett år från anställningens början.  
Under introduktionstiden föreligger inget anställningsförhållande men i likhet med 
arbetspraktik likställs den arbetssökande med arbetstagare vad gäller vissa bestämmelser i 
arbetsmiljölagen. Det innebär bl a att arbetsgivaren ansvarar för att arbetet bedrivs på ett säkert sätt 
och att personlig skyddsutrustning tillhandahålls när så erfordras. SIUS medför i övrigt ingen kostnad 
för arbetsgivaren. 
 
Vem kan få SIUS? 
Arbetslösa arbetssökande med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga som 
bedöms ha behov av ett särskilt stöd inför en anställning kan få individellt stöd från en 
SIUS-konsulent. 
 
 
Villkor och förmåner för deltagare i SIUS 
Under introduktionstiden får den arbetssökande ofta aktivitetsstöd. Den arbetssökande 
är försäkrad för arbetsskada, sveda och värk med mera samt vid dödsfall. Staten kan lämna ersättning 
för eventuella skador som den arbetssökande vållar. 
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Handläggning och överenskommelse 
SIUS-konsulenten kontaktar arbetsgivaren om en möjlig anställning för den arbetssökande. Efter 
kartläggning av lämpliga arbetsuppgifter och bedömning av stödinsatser gör arbetsgivaren, den 
arbetssökande och SIUS-konsulenten en överenskommelse om introduktionens uppläggning och 
omfattning. Arbetsförmedlingen beslutar om särskilt introduktions- och uppföljningsstöd genom en 
SIUS-konsulent. 
 
Regler 
Förordning (SFS 2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför 
nedsatt arbetsförmåga. 
Förordning (SFS 200:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
 
Information 
Ytterligare information lämnas av Arbetsförmedlingen Kundtjänst, 0771-416 416 eller av den lokala 
Arbetsförmedlingen. 
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Bilaga 6 

Bilaga2 Handlingsplan Arbetsförmedling – Försäkringskassa 2008 

Unga med aktivitetsersättning 
Särskild satsning inom ramen för handlingsplanen 
 
I flertalet län finns en fungerande verksamhet och upparbetade kanaler för samverkan mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller målgruppen unga med 
aktivitetsersättning. Det är som komplement till den verksamheten som satsningen även 
återfinns inom ramen för handlingsplanen.  
 
De ungdomar som är aktuella för rehabilitering i samverkan är främst de som har behov av 
vägledning och stöd för att kunna ta sig vidare till ett arbete. Under 2008 beräknas 
målgruppens storlek på nationell nivå till 1000 personer. Det ska ses som en ambitionshöjning 
i förhållande till det antal unga med aktivitetsersättning som Arbetsförmedlingen redan idag 
ger stöd, både inom ordinarie verksamhet för unga med funktionshinder och inom samverkan 
med Försäkringskassan. 
 
Vid bedömningen av vilka unga med aktivitetsersättning som ska erbjudas insatser inom 
samverkan bör beredningsgruppen som resurs använda medarbetare inom Arbetsförmedlingen 
med specifik kunskap om ungdomar med funktionshinder som har en nedsättning i sin 
arbetsförmåga. 

Förberedande insatser 
 
En del ungdomar med aktivitetsersättning är i behov av förberedande aktiviteter som kan 
bidra till att de förbättrar arbetsförmågan och kommer vidare till mer reguljär 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Samverkan även i samband med sådana förberedande 
insatser är önskvärt. Arbetsförmedlingen kan medverka när det finns behov att förmedla 
praktikplatser för de ungdomar med aktivitetsersättning som har förutsättningar och önskemål 
om att praktisera på en arbetsplats. Arbetsförmedlingen förmedlar praktikplatser, men det är 
Försäkringskassan som svarar för kontakt och uppföljning under praktikperioden. 

Ordinarie uppdrag 
 
Försäkringskassans uppdrag är att via aktivitetsersättning stödja ungdomar med nedsatt 
arbetsförmåga i åldern 19-29. Försäkringskassan ska planera och samordna aktiviteter samt 
följa upp ungdomarnas utveckling och ta initiativ till rehabilitering.  
 
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering för unga med 
funktionshinder och har särskilda kontaktpersoner för målgruppen på lokala 
Arbetsförmedlingen. 
 
 
 
 
 
Bilaga 7 
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KARTLÄGGNING, datum datum uppföljning 
Namn: 
Adress: 
Telefonnummer: 
Personnummer:    
Program:   Skola   
  Ort 

 Ordinarie  Individuellt 
Funktionshinder: 
 
Utredd: 
 
Läkarutlåtande finns   Ja   Nej 
Andra kontakter inom vård/omsorg: 
 

 vårdbidrag      aktivitetsersättning 
 handikappersättning   bostadstillägg 
 har fått information  

 
Svenska    G   IG 
  Annat 
Matematik    G   IG 
  Annat 
Engelska    G   IG 
  Annat 
Samhällskunskap   G   IG 
  Annat 
Övriga ämnen/karaktärsämnen 
 
 
 
□ Betyg    □ Samlat betygsdokument
   
 
 
 
Din förmåga att  god  medel 
 låg   kommentar    
     
Arbeta självständigt     
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Koncentrera dig     
  
Avsluta uppgifter     
  
Lösa problem     
  
Lära nytt      
  
Skolans omdöme 
 
Basala färdigheter 
Tidspassning  □ Bra  □ mindre bra
 □ dålig    
Närvaro i skolan  □ Bra  □ mindre bra
 □ dålig 
 
Socialkompetens: 
Mognad/ansvar:   
 
Klarar att ta sig till skolan själv  □ Ja  □ Nej 
Om nej beskriv  
Praktik 
 
 
Önskemål om arbetsuppgifter/miljö 
 
 
Personligt biträde/handledare  Ja  Nej   Vet ej 
 
 
Planerade fortsatta studier □ Nej  □Ja 
 
Socialt 

Bostad    egen   föräldrar   annat 
Civilstånd:     ensamstående     annat 
   
 
Klarar personlig ADL själv   Ja   Nej 
  delvis 
Klarar hushållsarbete:      Ja    Nej  delvis 
Klarar ekonomi själv   Ja   Nej 
  delvis 
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Fritidssysselsättning 

 
 

 

 
Annat samhällsstöd  

Personlig assistent LSS timmar/vecka   / 

Hemtjänst timmar/vecka    
 / 
Ledsagare timmar/vecka    
 / 
Godman   □ Ja   □ Nej 
 
Annat: 
 
 
 
 
Arbetsförmedling i 
Handläggare:  
Försäkringskassan i 
Handläggare:  
 
Närvarande vid kartläggningen 
 
 
Rekommendation för vidare handläggning 

 

 

 
Kia Kanon  tel: 010-4866625 
Samordnare för unga med funktionshinder på Arbetsförmedlingen. 
 
 
 
Bilaga 8: 
Omdöme från praktik 
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Syfte med Ert omdöme från praktiken är att klargöra förutsättningar 
för ett arbete. 
___________________________________________________________________________ 
Namn:    Pers.nr. 
Praktikplats:    Arbetsuppgifter: 
 
Förmåga att förstå instruktioner 
Skriftliga/muntliga instruktioner. 
Mycket begränsad Vissa begränsningar Ganska bra Mycket bra 
 
Egna kommentarer: 
 
Uthållighet/motivation/tålamod 
Förmåga att slutföra en arbetsuppgift. 
Mycket begränsad Vissa begränsningar Ganska bra Mycket bra 
 
Egna kommentarer: 
 
Förmåga att ta egna initiativ 
Mycket begränsat Vissa begränsningar Ganska bra Mycket god 
 
Egna kommentarer: 
 
Arbetstempo 
Mycket begränsad Vissa begränsningar Ganska bra Mycket god 
 
Egna kommentarer: 
 
Förmåga att passa tider 
Mycket begränsad Vissa begränsningar Ganska bra Mycket bra 
 
Egna kommentarer: 
 
Kvalitet/noggrannhet 
Mycket begränsad Vissa begräsningar Ganska bra Mycket bra 
 
Egna kommentarer: 
 
Fungera i arbetsgrupp 
Samarbetsförmåga, socialkompetens/fungerande 
Mycket begränsad Vissa begränsningar Ganska bra Mycket bra 
 
Egna kommentarer: 
 
Lämplighet för yrkesområdet 
Mycket begränsad Vissa begränsningar Ganska bra Mycket bra 
 
Egna kommentarer: 
 
Genomfört den 


