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Sammanfattning 

 
Under 2013 publicerade FoU Välfärd Värmland rapporten 
Kartläggning av kunskaps-utvecklingsbehov inom området stöd till 
personer med funktionsnedsättning(2012). I rapporten framkom att 
ett av de områden som sågs som viktigast var frågan om 
sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, och då 
framförallt svårigheten med att tillgodose behovet av sysselsättning 
för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Mot denna bakgrund 
beslutades om en ny kartläggning med syfte att få överblick över 
situationen i Värmland vad det gäller sysselsättning för personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kartläggningen syftar 
även till att kunna sprida kunskap och goda erfarenheter runt 
sysselsättning för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  
 
Kartläggningen bygger på sammanställning av totalt 14 intervjuer 
med personer i de värmländska kommunerna.  
 
Resultatet visar att det är en utmaning för många av de värmländska 
kommunerna att tillgodose de behov av daglig verksamhet som 
personer från målgruppen, dvs. personer med neuropsykiatriska 
diagnoser, har. Externa placeringar tycks vara det som framförallt 
efterfrågas och i intervjuerna framkommer att det är svårt att hitta 
och behålla dessa platser. I några kommuner finns det speciella 
samordnare som arbetar specifikt med externa placeringar och detta 
tycks vara en framgångsfaktor. Vidare framkommer att flera 
kommuner genomfört/planerade att genomföra en förändring där 
daglig verksamhet samorganiseras med kommunens 
arbetsmarknadsenhet, vilket informanterna trodde skulle leda till 
positiva effekter för brukarna.  
 
Förhoppningen är att resultatet från denna kartläggning skall kunna 
användas för att ge tips och idéer om hur LSS-verksamheterna kan 
jobba för att ytterligare utveckla och förbättra möjligheterna till en 
individuellt anpassad daglig verksamhet för personer från 
målgruppen. 
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Bakgrund 
 
Under 2012 gjorde FoU Välfärd Värmland, på uppdrag av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), en kartläggning av	   kunskaps-
utvecklingsbehov inom området stöd till personer med 
funktionsnedsättning, i Värmland. Kartläggningen presenterades i en 
FoU-rapport - Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom 
området stöd till personer med funktionsnedsättning. I 
kartläggningen framkommer att ett av de områden som sågs som 
viktigast var frågan om sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning, och då framförallt svårigheten med att 
tillgodose behovet av sysselsättning för personer med 
neuropsykiatriska diagnoser. I resultatet framgick att personal inom 
LSS-verksamheten upplevde att brukare inom den målgruppen inte 
känner sig hemma inom traditionell daglig verksamhet. Dessutom 
framkommer enligt informanterna att personal inom verksamheten 
inte är vana vid att arbeta med personer som är högfungerande inom 
vissa områden.  
 
Utifrån ovanstående bestämdes att FoU Välfärd Värmland skulle göra 
en kartläggning för att få kunskap om hur det ser ut i de värmländska 
kommunerna gällande frågan om daglig sysselsättning för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fortsättningsvis 
kallad målgruppen.    
 

Syfte  

 
Syftet med kartläggningen är att: 
 
Få överblick över situationen i Värmland vad det gäller sysselsättning 
för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Kartläggningen syftar även till att sprida kunskap och goda 
erfarenheter om sysselsättning för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  
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Begrepp 
  
I följande avsnitt ges förklaringar av centrala begrepp som används i PM:et.  

 
Neuropsykiatriska diagnoser. Diagnoserna ADHD, 
autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom ingår i kategorin 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) -verksamheten är det 
framförallt personer med autismspektrumtillstånd som har beslut om 
insats. Det kan också vara personer med ADHD som enda 
neuropsykiatriska diagnos men då som tilläggsdiagnos till exempelvis 
utvecklingsstörning. Nämnas bör att personer med endast ADHD kan 
omfattas av LSS personkrets enligt 1 § 3 p men detta är ovanligt.  
 
Denna kartläggning handlar om personer med diagnoser inom 
autismspektrumtillstånd, då framförallt det som tidigare hette 
Aspergers syndrom och högfungerande autism. I syftet och 
bakgrunden framgår inte tydligt att det är just denna grupp av 
personer kartläggningen avser men den ”nya målgruppen” är ett 
vedertaget begrepp och informanterna har varit väl insatta i vilken 
grupp av personer det handlat om.  
 
Autismspektrumtillstånd.  En sammanfattande term för bland 
annat autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, autismliknande 
tillstånd, atypisk autism och autistiska drag. Gemensamt för alla 
autismspektrumtillstånd är svårigheter med ömsesidigt socialt 
samspel, ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga. 
Personer med autismspektrumtillstånd kan också ha svårigheter med 
flexibilitet och variation i beteenden och intressen 
(kunskapsguiden.se – 2015-10-21).  
 

Brukare. En term som här används för att beskriva de personer som 
har insatser enligt LSS. Att termen brukare används beror på att 
Socialstyrelsen rekommenderar begreppet i sin termbank 
(Socialstyrelsen– 2016-03-01). Under intervjuerna använde 
informanterna begreppen arbetstagare, kunder och brukare beroende 
på vilken kommun informanten representerade.  
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Extern placering/extern daglig verksamhetsplats.  Med 
extern placering menas att personer har beslut om daglig verksamhet 
enligt LSS men beslutet verkställs inte inom ramen för kommunens 
egen LSS-verksamhet utan i extern verksamhet. Det kan fortfarande 
vara en placering inom kommunen men inte inom ramen för den 
befintliga LSS-verksamheten. Informanterna benämner detta på flera 
olika sätt såsom praktikplats, företagsplats, osv.  
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LSS - lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade   
 
I följande avsnitt ges en allmän beskrivning av LSS och en beskrivning 
av vilka personer som har rätt till stöd enligt lagen och de insatser 
som finns tillgängliga att ansöka om. Avsnittet kommer att avslutas 
med ett stycke om daglig verksamhet.  
 
 
Allmänt   
LSS trädde i kraft 1 januari 1994 och det är en lag som kommit att få 
stor betydelse för personer med omfattande funktionsnedsättningar.  
LSS är en rättighetslag som genom tio specificerade insatser/ 
rättigheter skall ge de personer som omfattas av lagens personkrets 
det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon 
inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. 
 
 
Syfte och mål med LSS 
Det övergripande målet för verksamheten enligt LSS är att den 
enskilde ska få möjlighet att leva som andra, trots sin 
funktionsnedsättning. Syftet är alltså att främja jämlika levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhällslivet. Insatserna ska förebygga och 
minska följderna av funktionsnedsättningen. Detta skall göras på ett 
sätt som ger den enskilde rätt att bestämma över sitt liv och som 
värnar om den enskildes integritet. Målet skall uppnås genom att den 
enskilde garanteras särskilt stöd och särskild service så att svårigheter 
i den dagliga livsföringen kan undanröjas samt genom att de 
kvalitetskrav på verksamheten som anges i lagen tillgodoses. (Prop. 
1992/93:159; LSS 6 §)  
 
 
Vem har rätt till stöd enligt LSS 
För att ha rätt till stöd enligt LSS krävs att den sökande omfattas av 
LSS personkrets (LSS 1 § ):  
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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 
dom är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service 
 
 
Insatserna enligt LSS 
LSS innehåller tio olika stödinsatser. Insatserna är (LSS 9 §). 
 
9.1 - rådgivning och annat personligt stöd 
9.2- personlig assistans 
9.3 - ledsagarservice 
9.4 - kontaktperson 
9.5 - avlösarservice i hemmet 
9.6 - korttidsvistelse utanför hemmet 
9.7 - korttidstillsyn för ungdomar över tolv år 
9.8 - bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn 
och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 
9.9 - bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad 
för vuxna 
9.10 - daglig verksamhet  
 

 
Daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en av LSS tio insatser. Insatsen finns tillgänglig 
för personer i yrkesverksam ålder som inte har en anställning eller 
studerar. Rätt till denna insats har personer som omfattas av LSS 
personkrets 1 och 2 enligt 1 §. Med daglig verksamhet menas en 
meningsfull sysselsättning som syftar till att ge den enskilde 
stimulans och personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. 
Insatsen innebär ett stöd i form av en daglig sysselsättning. Den 
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dagliga verksamheten kan utformas på flera olika sätt beroende på 
individens behov och verksamhetens inriktning (Regeringens prop 
1992/93:159; LSS 1 §; 6 §; 9 §). 
 
Det övergripande målet med daglig verksamhet är att utveckla den 
enskildes möjligheter till förvärvsarbete även om detta mål för vissa 
bara kan uppnås på längre sikt eller i vissa fall kan vara orealistiskt. 
Kommunernas uppgift är bland annat att medverka till arbete på den 
reguljära arbetsmarkanden eller Samhall. Det är därför viktigt att 
arbetet sker i nära samverkan med arbetsförmedling, 
försäkringskassa och handikapporganisationer. Det är även angeläget 
att möjligheten till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller 
inom Samhall prövas regelbundet (prop. 1992/93:159). 
 
Som i all verksamhet enligt LSS så skall verksamheten vara grundad 
på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den 
enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över de insatser som ges (6 § LSS). 
 
Daglig verksamhet – en stor insats 
 
Insatsen daglig verksamhet är den mest beviljade insatsen enligt LSS. 
Antal personer som beviljas daglig verksamhet blir allt fler. Enligt 
Socialstyrelsens offentliga statistik var det den 1 oktober 2014, 33 8oo 
personer i Sverige som var beviljad daglig verksamhet enligt LSS. 
Motsvarande siffra 2007 var 27 000 personer, en ökning på 25 % 
under 7 år. I Värmland var det 897 personer med beslut om daglig 
verksamhet 2014, och motsvarande siffra 2007 var 781 personer, dvs. 
en ökning på 15 %. En av förklaringarna till ökningen beskrivs vara att 
gruppen av unga vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar ökar (Socialstyrelsen 2011).  Socialstyrelsen 
påtalar svårigheten med att tillgodose framförallt målgruppen unga 
vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningars behov av 
daglig verksamhet.  Vad som är en meningsfull daglig verksamhet är 
en sak för en vuxen person med flerfunktionsnedsättning och en svår 
utvecklingsstörning och en helt annan sak för en person med lindrig 
utvecklingsstörning eller för en person med diagnosen Asperger 
syndrom (Socialstyrelsen 2008).   
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Metod  
 
Kartläggningen är genomförd med hjälp av data som samlats in 
genom intervjuer. För att komma i kontakt med intervjupersoner 
skickades intervjufrågor samt ett följebrev (se bilaga 1) ut till en 
person i varje Värmlandskommun. Detta gjordes via mejl våren 2015. 
Vilken person i respektive kommun som mailet adresserades till 
avgjordes främst genom att kunskapen om vem som var ansvarig över 
daglig verksamhet i de flesta kommuner sedan tidigare fanns på FoU 
Välfärd Värmland. I de kommuner där detta var oklart adresserades 
mejlet till annan ansvarig inom LSS i respektive kommun. Vidare 
ombads mottagaren av mailet att skicka det till rätt person, i de fall 
det inte hamnade rätt från början. De tilltänkta informanterna 
ombads kontakta utredaren vid FoU Välfärd Värmland för att boka in 
tid för telefonintervju. Utskicket av mailen resulterade i att tio 
intervjuer bokades in. Påminnelse till personer som inte bokat in tid 
för intervju skickades via mejl två gånger under perioden maj-juni 
men ingen mer intervju blev inbokad. I oktober 2015 gjordes 
ytterligare ett utskick till de kommuner som inte deltagit i 
kartläggningen under våren. Som följd av detta extra utskick 
genomfördes ytterligare fyra intervjuer.  

Totalt genomfördes intervjuer med representanter från 14 av de 16 
värmländska kommunerna. Intervjuerna gjordes under april och maj 
samt oktober och november 2015. Informanterna var framförallt 
chefer över daglig verksamhet men också verksamhetschefer inom 
LSS samt personal vid daglig verksamhet. En person från varje 
kommun intervjuades.  

Samtliga intervjuer utom en genomfördes via telefon. Denna intervju 
gjordes på plats i kommunen. Intervjuerna pågick mellan 11 och 42 
minuter. Samtliga intervjuer spelades in, efter godkännande från 
informanterna. Intervjuerna har skrivits ut i sin helhet med undantag 
för vissa talljud som hummanden, upprepningar och liknande.  
Efter att intervjuerna har skrivits ut så har materialet lästs igenom 
och sammanställts. Vidare har ett antal framfångsfaktorer samt 
försvårande faktorer identifierats.  
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De personer som deltog i kartläggningen informerades om syftet med 
kartläggningen samt hur intervjumaterialet skulle användas. Data 
som samlats in har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga ej har 
kunnat ta del av dessa. Materialet har behandlats konfidentiellt och 
resultatredovisningen är gjord på sådant vis att det inte skall gå att 
tyda ut vem som sagt vad i intervjuerna. När kartläggningen är 
sammanställd kommer ljudinspelningarna att förstöras. 
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Resultat  
 
I följande avsnitt redovisas resultat från intervjuerna. Redovisningen 
delas upp under fyra olika rubriker där det beskrivs vad som fungerat 
bra och vad som fungerat mindre bra gällande frågan om att 
tillgodose behovet av daglig sysselsättning för personer från 
målgruppen. Vidare görs en beskrivning av vissa faktorer som lyfts 
fram i intervjuerna, som kan vara både hinder och möjligheter i 
relation till frågan.  En beskrivning av förändringar som gjorts i 
kommunerna med syfte att bättre möta upp behovet av daglig 
verksamhet för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, kommer att redovisas.  
 
I intervjuerna framkommer att majoriteten av informanterna har 
uppfattningen att den nya målgruppen är en grupp som ställer krav 
på ett helt annat sätt än vad den traditionella brukargruppen inom 
LSS gjort tidigare. Personer inom målgruppen vet vilka rättigheter de 
har och har också höga förväntningar på innehållet i sina insatser. 
Detta har lyfts fram i de flesta av intervjuerna och beskrivs som 
positivt samtidigt som det, enligt informanterna, är en utmaning för 
personalen som arbetar med brukarna. Detta åskådliggörs tydligt i 
nedanstående citat där en av de informanterna ger sin syn på saken.   
 

”Något som är positivt är att dagens unga personer med 
funktionsnedsättning har en annan vilja och ställer helt 
andra krav på oss. Det här vill jag och det här vill jag inte. 
Detta är jag intresserad av. Alltså på ett helt annat sätt mot 
hur det var för kanske 20 år sedan. Personer som kom från 
Sätter och så. Och detta är ju jättepositivt! Det är ju roligt. 
Väldigt ofta kommer brukarna och knackar på min dörr 
och säger både det ena och det andra. Både positivt och 
negativt. Jag vill byta grupp på dagcenter. Det här är jag 
inte nöjd med, jag skulle vilja göra så istället. Och dom 
behöver inte ens ta med sina anhöriga som stöttar.” 
 
 

 



18 
	  

Orsaker till att det fungerar bra att tillgodose behovet av 
daglig verksamhet för personer från målgruppen 
 
Några informanter ger en beskrivning av att deras respektive 
kommun har lyckats väl i att anpassa verksamheten för att möta upp 
målgruppens behov av daglig syselsättning och i följande avsnitt 
redogörs för detta.  
 
Aktivt förändringsarbete 
 
Några informanter uppger att de upplever att det fungerar bra för sina 
respektive kommuner att möta upp de behov av daglig verksamhet 
som personer från målgruppen har.   
Gemensamt för de kommuner där informanterna uppgett att det 
fungerar bra, är att de har sett att de står inför, eller redan har, ett 
problem vad det gäller att kunna tillgodose behovet av daglig 
verksamhet för personer från målgruppen.  I dessa kommuner har de 
arbetat aktivt med att förändra inriktningen på daglig verksamhet för 
att bättre kunna möta upp de behov som personer från målgruppen 
har. Flera av informanterna beskriver att detta arbete har varit 
utmanande. Men med en genomtänkt plan och ett strukturerat 
arbetssätt har, enligt informanterna, dessa kommuner utvecklat 
verksamheten för att bättre kunna tillgodose brukarnas behov.   
 
 

Externa placeringar 
 
I de allra flesta kommuner finns ett fokus på externa placeringar för 
att tillgodose målgruppens behov då det enligt de flesta 
informanterna beskrivs att det är just externa platser som efterfrågas. 
Ett aktivt arbete pågår för att hitta dessa placeringar och för att få 
dem att fortsätta med sina uppdrag. Att stötta upp och finnas 
tillgänglig för de företag som tar emot en placering och att inte bara 
lämna över ansvaret för brukaren till företaget, lyfts av informanterna 
fram som en viktig del i att kunna behålla externa placeringar ute på 
företag och liknande.  

Exempel på externa verksamheter från de Värmländska kommunerna 
är: Bilverkstad, cafe, butik, camping, vaktmästarjobb, bondgård, 



19 
	  

hästgård, restaurang, affär, livsmedelsbutik, skolkök, särskilt boende, 
teater, bageri, kyrkan, cykelverkstad, bibliotek, arkiv, bussbolag, 
förskola mm.   

 

Samordnare 
 
Arbetet med att rekrytera de externa placeringarna ser lite olika ut i 
de värmländska kommunerna.  I några kommuner är det 
enhetschefen som jobbar med det och i några andra kommuner finns 
en särskild befattning, en samordnare, som jobbar direkt mot de 
externa placeringarna. Samordnare tycks, enligt informanterna, vara 
en faktor som underlättar för kommunerna att tillgodose behovet för 
personer från målgruppen.  Förutsättningar gällande samordnare ser, 
enligt informanterna, olika ut i de kommuner där det finns en sådan, 
men det gemensamma är att samordnare arbetar aktivt med att hitta 
externa placeringar där personer från målgruppen kan ha sin dagliga 
verksamhet. Samordnarna arbetar i huvudsak med att hitta externa 
platser hos lokala företag eller offentliga verksamheter som kan tänka 
sig att ta emot personer för en daglig verksamhetsplacering. Utöver 
själva rekryteringen av platser så arbetar samordnarna med att hålla 
kontakt med företagen, stötta upp och finnas tillgänglig för 
uppdragsgivarna om det uppstår funderingar eller andra behov av 
stöd i förhållande till brukaren. I kommande citat beskriver en 
informant skillnaden efter att de anställt en samordnare på heltid.  

 
”Ja, det blir ju lättare när det är en och samma som har 
tiden till det här, det gör det. När det låg på oss 
enhetschefer fick vi ta det när det fanns någon lucka och det 
är ju inte alltid den luckan kommer när den behövs … Vi 
har ett tätt samarbete. Det är bra att ha någon som håller i 
alla kontakterna med företagen osv, annars är det lätt att 
det rinner ut i sanden, och det kanske blir att företaget inte 
har den här förståelsen att det är mycket frånvaro osv, och 
så tappar man den placeringen.” 
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I flera av kommunerna som arbetar på detta sätt så är, enligt 
informanterna, samordnaren med vid inskolning på ny 
dagligverksamhetsplats. Det kan vara under en kortare eller längre 
period, allt utifrån brukarens behov. När brukaren har kommit igång 
på sin nya placering släpps inte kontakten, med varken brukare eller 
uppdragsgivare. Samordnaren besöker regelbundet brukaren och tar 
ett ansvar i att finnas tillgänglig.   I nedanstående citat beskrivs hur en 
samordnare arbetar i en av de kommunerna.  
 

”Om den exempelvis vill vara på ett bageri så går 
personalen in och frågar om det finns möjlighet att pröva 
på bageri. Hon är med, i början kanske varje dag som 
handledare. Och sen drar hon sig tillbaka allteftersom. 
Företagen är ju så pressade som dom är så att om det är 
nån fundering eller nån konflikt så är det vår personal 
som tar det tillsammans med företaget och den 
handledaren som brukaren har. Vi har märkt att det är 
mycket  lättare att få ut personer när vi jobbar såhär. Det 
ser ju olika ut – det beror ju på hur mycket stöd brukaren 
behöver”. 
 
 

Förberedande verksamhet 
 
Förberedande verksamhet där brukarna, enligt informanterna, 
bedöms/kartläggs gällande arbetsförmåga, är ytterligare ett exempel 
på vad som fungerar väl. En förberedande verksamhet syftar till att ge 
brukaren de bästa förutsättningarna för att klara av en extern daglig 
verksamhets placering. På dessa verksamheter görs olika former av 
arbetsförmågebedömningar där brukarens styrkor och 
utvecklingsområden kartläggs. Enligt informanterna görs dessa 
bedömningar av både LSS-personal och arbetskonsulenter från 
arbetsmarknadsenheten eller motsvarande.  

 I intervjuerna framkommer att de förberedande verksamheterna dels 
kan vara verksamheter helt utanför LSS-verksamheten och riktas till 
både personer inom LSS och socialpsykiatri, men den förberedande 
verksamheten kan också vara förlagd på kommunens ordinarie daglig 
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verksamhet. Vid det senare beskriver informanterna att man arbetar 
med arbetsförmågebedömningar och förberdelser inför extern 
placering med vissa av brukarna som hör till den ordinarie dagliga 
verksamheten.  Inom ramen för den förberedande verksamheten 
arbetar personalen mycket med sociala färdigheter, grundläggande 
basala förmågor osv. Det kan handla om hur man småpratar om 
annat än sitt eget intresse, bemötande av andra människor, hur man 
förväntas bete sig i specifika situationer mm.  

I en kommun som har en sådan här verksamhet görs en strukturerad 
kartläggning under sex veckor där de tittar på basala förmågor till 
exempel om personen kommer i tid, hur det fungerar med hygienen, 
hur länge klarar hen av att jobba, i vilka situationer fungerar det bra 
respektive mindre bra osv.  Tillvägagångssättet beskrivs av 
informanten i citatet nedan.  
 

”Att den enskilde kan få sina resurser uppmärksammade, 
att få en arbetsförmågebedömning gjord av en kunnig 
person. Jag hoppas och tror att detta ska kännas bra för 
enskilda personer. När vi möter dessa ungdomar så är det 
så att de behöver hjälp med att se sin förmåga. Då känns 
det väldigt bra att vi har kompetens. Så att det inte bara är 
en chef eller handläggare som sitter och säger att – jag tror 
att detta är lagom nivå för dig? … Fixar dom ett jobb? 
Kommer dom i tid? Hur länge fixar dom att jobba? Det är 
ju många basala grunder som ska funka innan dom kan 
komma ut på en arbetsmarknad. … Sen har vi en 
utvärdering tillsammans med deltagaren själv om vad som 
har gått bra och vad som har gått mindre bra. Vad vi ska 
jobba med osv. Efter tre veckor har vi en första uppföljning. 
Kartläggningen pågår i sex veckor.” 

 
Vidare berättas att om brukaren inte är redo för arbetsmarknaden 
efter dessa sex veckor så fortsätter arbetet med att förbereda brukaren 
inför en extern placering. Det är emellertid inte alltid som brukaren 
kommer ut på extern placering, trots den förberedande verksamheten 
berättar informanten. Ibland konstateras att ordinarie daglig 
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verksamhet passar bäst för just den brukaren, andra gånger är 
brukaren redo för en extern placering längre fram.  
 
Arbetsförmågebedömning 
 

Även i kommuner som inte har en specifik förberedande verksamhet 
görs arbetsförmågebedömningar. Det tycks dock inte finnas en 
specifik mall eller modell för hur dessa verksamheter är utformade. 
Vidare utförs arbets-förmågebedömningar av olika yrkeskategorier. I 
några kommuner görs bedömningen av en arbetskonsulent knuten till 
arbetsmarknadsenheten och i flera av kommunerna så är det den 
ordinarie personalen vid daglig verksamhet som gör bedömningarna. 
Gemensamt är att arbetsförmågebedömningar tycks underlätta för 
kommunerna att tillgodose behovet av sysselsättning för målgruppen.  
 
 

Verksamhet riktad enbart till personer från målgruppen 
 
Specifik daglig verksamhet för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar är en annan lösning som beskrivits som 
välfungerande. Denna lösning förekommer i en av de värmländska 
kommunerna. Informanten från den kommunen berättar att det hålls 
strikt på att det enbart ska vara personer med högfungerande 
autismspektrumstörning på denna dagliga verksamhet. Det är många 
brukare som har sin dagliga verksamhetsplacering där men de allra 
flesta är endast där på deltid vilket ger en god kvalitet på 
verksamheten berättar informanten. På denna verksamhet arbetas det 
mycket med att stötta brukarna i att kunna hantera sina svårigheter. I 
nedanstående citat görs en beskrivning av arbetssättet:  
 

”Dom jobbar med att hjälpa kunderna att förstå deras 
svårigheter. Exempelvis med det sociala, det är en 
förutsättning för att man ska komma vidare till en 
företagsplats, för att sen kunna gå vidare till ett 
lönebidragsarbete.  Hitta strategier för hur man ska 
uppföra sig i ett jobbsammanhang. Många är ju oerhört 
begåvade men klarar inte av det sociala. Personalen jobbar 
på flera olika sätt. Exempelvis med att träna personen på 
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att prata om annat än sitt specialintresse, vid fikat. Att lära 
dem prata om neutrala ämnen.” 

 
Ovan nämnda informant berättar att hon tror att en av orsakerna till 
att de har lyckats bra i sitt arbete att tillgodose målgruppens behov är 
att de har rätt personal anställda. Det behöver vara en blandad 
personalgrupp med personal som har olika erfarenheter och 
utbildning.  

 
 

Samverkan 

Vad det gäller samverkan både internt och externt visar 
kartläggningen att det ser olika ut i de värmländska kommunerna. I 
kommuner där det fungerar bra med daglig verksamhet för personer 
inom målgruppen, beskrivs av flera informanter att det finns en 
välfungerande samverkan.  En av kommunerna utmärker sig med att 
ha en bra samverkan med såväl arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och arbetsmarknadsenheten inom kommunen. De 
har strukturerade nätverksträffar var sjätte vecka. I denna kommun 
är alla beslut om daglig verksamhet tidsbegränsade till dess att 
brukaren fyller 30 år. Informanten berättar att orsaken till att gränsen 
går vid 30 år, hänger ihop med att försäkringskassans beslut om 
aktivitetsersättning avslutas då, och att försäkringskassan då prövar 
om personen har rätt till sjukpension.  Vid nätverksträffen stämmer 
aktörerna av om personen är redo för arbetsmarknaden. Detta har 
testats under den tid personen haft beslut om daglig verksamhet. Den 
samverkan som finns beskrivs oftast som individuellt baserad, 
beroende på den enskilde brukarens behov.  

Det är inte alla kommuner som har en sådan heltäckande samverkan 
som beskrivits ovan men det finns ändå flera informanter som ger en 
beskrivning av en fungerande samverkan som gynnar brukaren.   

Samverkan kan också ske genom att olika aktörer såsom LSS, 
arbetsmarknadsförvaltning, socialpsykiatri har gemensam daglig 
verksamhet. Denna typ av samverkan beskrivs närmare under 
rubriken förberedande verksamhet.  
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Varför fungerar det mindre bra med daglig verksamhet för 
personer från målgruppen 

I kartläggningen har det framkommit en del faktorer som tycks 
försvåra möjligheterna att tillgodose personer från målgruppens 
behov av daglig verksamhet.  

Brist på externa placeringar 

I intervjuerna framkommer att en orsak till att det är svårt att 
tillgodose behovet av sysselsättning för personer från målgruppen är 
bristen på externa platser. Flera av informanterna beskriver att de i 
sina respektive kommuner har svårt att hitta platser som kan tänka 
sig att ta emot en person på extern placering. Det finns även 
svårigheter med att behålla sådana placeringar. Svårigheterna 
beskrivs ligga i att det inte finns någon som arbetar specifikt med de 
externa placeringarna. Uppdraget hamnar istället på enhetschefens 
bord vilket det inte alltid finns tid för. Flera av informanterna 
beskriver att de inte har det utrymme i sin tjänst som krävs för 
uppdraget och det blir en uppgift som görs lite vid sidan av, när 
utrymme möjligen finns.  

Vidare beskrivs svårigheten med att få placeringarna att fortlöpa, då 
det i vissa kommuner inte finns en regelbunden kontakt mellan den 
externa verksamheten och någon chef eller personal från kommunen. 
I några av intervjuerna beskrivs att det lätt kan ställas för höga krav 
på den externa verksamheten och om det uppstår situationer runt 
brukare så kanske de väljer att avsluta placeringen. Hade det funnits 
någon från den kommunala verksamheten som kunde hjälpa till att 
styra upp situationen kanske det hade sett annorlunda ut, reflekterar 
en av informanterna runt. En av informanterna beskriver problemet 
så här:  

  ”Vi har det väldigt svårt med att få externa 
praktikplatser. Och de här personerna vill ju inte vara på 
daglig verksamhet – och något måste man ju ha. Det är 
svårt. Dels är det ju företagarna som måste vara 
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intresserade av att ha hand om dessa personer. En annan 
problematik är ju om man behöver ha en handledare med 
sig. Ja, vi har ju inte budget till det. Och inte möjlighet 
inom befintliga ramar alltid att fixa det.” 

 
Knapphändig kunskap om målgruppen 

 
I intervjuerna framkommer att brist på relevant kunskap är en 
bidragande orsak till att det kan vara svårt att tillgodose behovet av 
daglig verksamhet för personer inom målgruppen, på ett önskvärt 
sätt.  Flera informanter upplever att det finns en generell brist på 
kunskap hos personal i verksamheten, gällande neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och det finns även en kunskapsbrist vad det 
gäller bemötande av personer från målgruppen. Unga vuxna med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beskrivs av flera av 
informanterna som en grupp som ställer krav och känner till sina 
rättigheter. Detta beskrivs som något positivt, men också som en 
utmaning.  En informant från en mindre kommun beskriver 
kunskapsglappet i citatet nedan: 
 

”Något jag har tänkt på är att vi behöver få bättre kunskap 
generellt, framförallt runt NP-diagnoserna. Vi har kunskap 
om traditionella omsorgsdiagnoserna men det är inte dom 
jag möter idag.” 

 
Ett exempel som flera av informanterna lyfter fram är att det måste 
finnas en förståelse för hur ansträngande det faktiskt är för många av 
brukarna från denna målgrupp att vara på daglig verksamhet. Det 
kräver väldigt mycket energi att befinna sig i ett socialt sammanhang, 
och att utföra vissa arbetsuppgifter, så det måste finnas tillfälle för 
återhämtning. Saknas uppdaterad relevant kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det svårt att arbeta på 
rätt sätt menar flera av informanterna. 
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Problem i mindre kommuner 

Ännu en orsak till svårigheter med att tillgodose behovet beskrivs av 
informanterna vara att det i flera kommuner endast finns en eller två 
dagliga verksamheter totalt, som riktar sig till alla personer som har 
beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Där finns personer med 
varierande behov och funktionsnedsättningar och det är svårt att 
arbeta individuellt. Flera av informanterna lyfter också upp att det 
inte är ovanligt att personer från målgruppen har uttryckt att de inte 
vill identifiera sig med andra brukarna på daglig verksamhet.  

Hinder OCH möjligheter 

I de flesta av intervjuerna kommer samtalet in på vilken betydelsefull 
roll olika samverkansaktörer såsom arbetsförmedlingen och LSS-
handläggaren har, gällande daglig sysselsättning för personer från 
målgruppen.  

Externa samverkansaktörers betydelse 

Arbetsförmedlingen kommer på tal i samtliga intervjuer, dels utifrån 
samverkansfrågan men också runt deras ansvar för målgruppen. 
Arbetsförmedlingen lyfts fram som en viktig instans men 
informanternas erfarenheter av arbetsförmedlingen skiljer sig åt. 
Några beskriver att arbetsförmedlingen tar det ansvar de ska för 
personer från målgruppen och inte hänvisar dem till LSS förrän de 
uteslutit möjligheterna till en löneanställning. Andra informanter har 
erfarenhet av att arbetsförmedlingen inte tar sitt ansvar utan hänvisar 
personen till LSS i ett alldeles för tidigt skede, att det blir lite av en 
”Quick fix” att skicka till LSS istället för att använda sig av de resurser 
som faktiskt ska finnas på arbetsförmedlingen. Detta åskådliggörs i 
nedanstående citat: 

”Det handlar ju om att vi har sett att om en person fått ett 
beslut om daglig verksamhet kan det bli en inlåsningseffekt. 
Då tycker arbetsförmedlingen att, nja har man gjort den 
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bedömningen, då är det kanske inte dom personerna som vi 
från arbetsförmedlingen i första hand ska jobba med. Ok, 
man har en gång blivit utskriven från arbetsförmedlingen 
och in på LSS, men man måste kunna gå den motsatta 
vägen också och bli inskriven igen”.  
 

 
LSS-handläggarens betydelse  
 
LSS-handläggaren kommer på tal i flera av intervjuerna. Många av 
informanterna tror att handläggaren har mer samverkan med andra 
aktörer än vad de själva har. Vidare beskrivs LSS-handläggaren som 
en nyckelperson för att inte vem som helst ska beviljas daglig 
verksamhet. Informanterna betonar vikten av att LSS-handläggaren 
inte beviljar daglig verksamhet till personer som bedöms ha en 
arbetsförmåga. I nedanstående citat beskrivs en av informanternas 
förväntningar på LSS-handläggarens arbetssätt.  
 

”Viktigt nålsöga att personen är utredd – att den inte står 
till arbetsmarknadens förfogande. Att vi inte bara beviljar 
för att dom har en asperger-diagnos fast personen står 
nära arbetsmarknaden. Då är det ju viktigt att insatser 
sätts in. Typ jobbcenter, af, med den sortens stöd som man 
kan ge där”.  

 
 

Förändringar som syftar till att bättre kunna tillgodose det 
som efterfrågas gällande daglig verksamhet för personer 
från målgruppen 
 
 

Flera informanter beskriver att i deras kommuner har det 
uppmärksammats att de står inför en utmaning, i och med den nya 
målgruppens specifika behov av daglig verksamhet. För att kunna 
tillgodose dessa behov pågår därför ett aktivt förändringsarbete, 
framförallt inom LSS-verksamheterna men även inom andra delar av 
kommunens verksamhet. Det kan handla om att ändra strukturen för 
befintlig daglig verksamhet, att lyfta frågan till politisk nivå och 
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därigenom få till stånd en utökning av personal och kunna anställa en 
samordnare, omorganisationer osv. Nedan redogörs för några 
exempel på förändringar som gjorts i kommunerna för att möta upp 
behovet av daglig sysselsättning för personer från målgruppen.   
 
I en kommun har det gjorts en förändring med syfte att bättre möta 
upp målgruppens behov. Här har det skapats nya lokaler och ett nytt 
upplägg för den dagliga verksamheten. En uppdelning har gjorts från 
stora grupper till mindre. Istället för den tidigare traditionella dagliga 
verksamheten som fanns för alla brukare, oavsett behov och 
funktionsnedsättning, har det nu skapats nya grupper. Dessa grupper 
ska i möjligaste mån passa de enskilda individernas behov och 
önskemål. Lokalen är en bas som verksamheten utgår från och 
brukargrupperna tillsammans med personal har sedan själva 
sysselsättningen i andra verksamheter, exempelvis lokala företag. 
Informanten från nämnda kommun beskriver att det är ett ständigt 
pågående arbete och hen menar att det i kommunen fortfarande är 
svårigheter att tillgodese det behov som efterfrågas, men den nya 
förändringen är ett steg i rätt riktning.  
 
Ytterligare ett exempel är att flera av de värmländska kommunerna 
vid tillfället för intervjuerna är inne i, eller planerar för, en 
organisationsförändring som innebär ett tätare samarbete mellan 
arbetsmarknadsenheten (eller motsvarande) och daglig verksamhet 
enligt LSS. Omorganisationen ser, enligt informanterna, lite olika ut i 
de berörda kommunerna. I några kommuner flyttas hela daglig 
verksamhet LSS från den övriga LSS-verksamheten till att ligga under 
arbetsmarknadsenheten. I andra fall handlar det om att 
samlokaliseras med arbetsmarknadsenheten. Att bättre kunna 
tillgodose behovet av daglig verksamhet för personer som tillhör 
målgruppen beskrivs vara en betydande orsak till förändringen. Ingen 
av informanterna kunde berätta om vad förändringen inneburit för 
verksamheten, då den nya organisationen var nystartad eller endast i 
planeringsfasen. Samtliga informanter från kommuner som var inne 
i/planerade för denna omorganisation var positivt inställda och 
trodde att förändringen skulle leda till positiva effekter för brukarna.  
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Diskussion 

 

Syftet med denna kartläggning är att få överblick över situationen i 
Värmland vad det gäller sysselsättning för personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kartläggningen syftar 
även till att kunna sprida kunskap och goda erfarenheter runt 
sysselsättning för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. I följande avsnitt diskuteras de resultat som 
har framkommit i kartläggningen.  
 
Den samlade bilden som framkommer är att det inom LSS-
verksamheterna runtom i de flesta värmländska kommunerna 
upplevs som en svårighet och utmaning att klara av att tillgodose 
behovet av daglig sysselsättning för personer från målgruppen. 
Svårigheterna tycks framförallt ligga i att finna lämpliga dagliga 
verksamhetsplaceringar till brukarna. Tydligt är att det är externa 
placeringar som efterfrågas av brukarna, den traditionella dagliga 
verksamheten tycks ha spelat ut sin roll vad det gäller personer från 
målgruppen. Undantaget här är en kommun där man har byggt upp 
en verksamhet som enbart riktar sig till personer från målgruppen. 
Här är behovet av externa platser inte lika uttalat. De flesta 
värmländska kommunerna har få invånare och det saknas därför 
oftast ett tillräckligt stort brukarunderlag för att kunna starta upp 
denna typ av verksamhet, vilket mest troligt är orsaken till att det 
endast finns denna typ av specialiserade verksamhet i en av 
kommunerna.  
 
Sammanställningen av materialet visar att i de kommuner som har en 
samordnare eller någon liknande funktion är det betydligt enklare att 
hitta de externa placeringarna jämfört med de kommuner som inte 
har den funktionen. Vid tiden för intervjuerna var flera av 
kommunerna precis i uppstart av, eller i långt gången planering för 
att slå ihop daglig verksamhet enligt LSS med kommunens 
arbetsmarknadsenhet eller motsvarande, för att kunna tillgodose det 
efterfrågade behovet av daglig verksamhet. Även samverkan, både 
intern och extern, kan enligt resultatet i denna kartläggning bidra till 
att enklare tillgodose behovet av daglig sysselsättning.  
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I nästan samtliga intervjuer kom LSS-handläggaren och dennes 
inverkan på frågan om dagliga verksamhet på tal. Många av 
informanterna påtalade vikten av att LSS-handläggaren inte beviljar 
daglig verksamhet om inte alla andra möjligheter är uteslutna och 
personen är bedömd att inte kunna stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Frågan är om inte detta blir ett något förenklat 
resonemang. LSS-handläggaren har inte befogenhet att kräva 
åtgärder från externa aktörer. Att föreslå och motivera till ytterligare 
åtgärder från exempelvis arbetsförmedlingen eller försäkringskassan 
är naturligtvis en viktig uppgift för handläggaren i de ärenden ett 
sådant behov bedöms finnas. Men om en sökande, som omfattas av 
personkretsen enligt LSS § 1.1 el 1.2 och som saknar förvärvsarbete 
och inte utbildar sig, vill ansöka om daglig verksamhet är det inte 
juridiskt hållbart att avslå ansökan, även om handläggaren gör 
bedömningen att personen borde få möjlighet att pröva fler 
praktikplatser eller liknande (LSS § § 7; 9.10, prop 1992/93:159).  

Flera av informanterna påtalar faran med att personer som omfattas 
av personkretsen inte får samma möjligheter till arbetsprövning som 
andra. Eftersom personen har möjlighet till daglig verksamhet enligt 
LSS finns en risk att övriga samhällsinstanser hänvisar personen till 
LSS i ett för tidigt skede. Utan att faktiskt ha prövat alla möjligheter 
till stöd/anpassningar som finns. Faran består i att det kan bli en 
inlåsningseffekt eftersom det är ovanligt att personer som ”hamnat 
inom LSS” tar steget därifrån. Har den enskilde då fått beslut om 
daglig verksamhet trots att den har förmåga till någon form av 
anställning på öppna arbetsmarknaden blir det svårt att komma ut på 
öppna arbetsmarknaden. Eftersom ett av målen med daglig 
verksamhet enligt LSS är att bidra till att den enskilde ska ges 
möjlighet att utveckla sina möjligheter till förvärvsarbete är det viktigt 
att det finns tydliga rutiner för hur de olika aktörerna ska samverka 
runt denna fråga, för brukarens bästa.  

Sammanfattningsvis kan det utifrån denna kartläggning konstateras 
att det är en utmaning för de Värmländska kommunerna att 
tillgodose de behov av daglig verksamhet som efterfrågas av personer 
från målgruppen. Positivt är dock att det pågår ett utvecklingsarbete 



31 
	  

runt denna fråga. Förhoppningen är att resultatet från denna 
kartläggning skall kunna användas för att ge tips och idéer om hur 
LSS-verksamheterna kan arbeta för att ytterligare utveckla och 
förbättra möjligheterna till en individuellt anpassad daglig 
verksamhet för personer från målgruppen.   
 
Metoddiskussion 
 
En svårighet som uppstod vid intervjuerna var att hålla fokus vid den 
specifika målgruppen. Samtalet kom vid ett flertal tillfällen att handla 
om daglig verksamhet och dess brukare generellt. I 
resultatredovisningen redogörs framförallt det som handlar om den 
specifika målgruppen men även en del generell information 
framkommer.  I flera av de kommuner som deltagit i kartläggningen 
var ansvarig chef relativt ny på sin tjänst och hade därmed inte alltid 
en djup kunskap om verksamheten.  
 
De kommuner som inte deltagit i kartläggningen bedöms inte vara 
markant annorlunda jämfört med de deltagande kommuner och 
påverkar troligen inte bilden av hur det ser ut i länet som helhet.  

I efterhand kan konstateras att två av frågorna kunde ha 
omformulerats för att bättre beskriva vad de syftade till. Det gäller 
först frågan angående vilken nämnd som ansvarar för att tillgodose 
målgruppens behov av daglig sysselsättning. Det svar som egentligen 
efterfrågades var huruvida daglig verksamhet/daglig sysselsättning 
verkställdes av samma enhet som övriga insatser enligt 
LSS/Socialtjänstlagen (SoL), eller om det flyttats till exempelvis 
arbetsmarknadsenheten. Svaret på detta framgick ändå via 
intervjuerna. Vidare handlar det om frågan gällande samverkan. Här 
nämns gymnasiesärskola som exempel på samverkanspartner. Då 
personer som enbart har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
inte har sin skolgång i särskola är inte denna samverkanspartner 
intressant utifrån syftet med kartläggningen.  
 
I kartläggningen är det enbart en informant från varje deltagande 
kommun som har intervjuats och gett sin beskrivning av hur det ser 
ut i sin respektive kommun.  Begränsningen av en informant per 
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kommun påverkar troligen bilden. Hade informanten varit någon 
annan person är det möjligt att beskrivningen hade sett annorlunda 
ut.  
 
Bilden som ges av brukarnas perspektiv är något begränsad eftersom 
den ges enbart utifrån vad som framkommit i de intervjuer som gjorts 
i kartläggningen. De intervjuer som har gjorts är med tjänstemän och 
personal inom LSS-verksamheten.  

	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



33 
	  

Bilaga 1: Följebrev 
 
Sysselsättning för yngre personer med neuropsykiatriska 
diagnoser – den nya målgruppen inom LSS  
För närvarande pågår ett utvecklingsarbete inom 
funktionsnedsättningsområdet på såväl nationell som regional nivå. 
Som en del i detta arbete avser FoU Välfärd Värmland att göra en 
kartläggning gällande sysselsättning för yngre personer med 
neuropsykiatriska diagnoser. 
  
Syfte med kartläggningen: Att få en nulägeskoll på hur det ser ut i 
Värmland vad det gäller sysselsättning för yngre personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, nedan kallad 
målgruppen.  Kartläggningen syftar också till att få kännedom om 
goda exempel från länet för att kunna sprida kunskap och goda 
erfarenheter till övriga kommuner.   
  
Bakgrund till kartläggningen: Under 2012 gjorde Mia Hernell-
Blomqvist en kartläggning i Värmland vilken resulterade i en FoU-
rapport - Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området 
stöd till personer med funktionsnedsättning. I kartläggningen 
framkom att en av de frågor som diskuterades mest ingående var 
frågan om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, då 
framförallt problemet med att tillgodosebehovet av sysselsättning för 
yngre personer med neuropsykiatriska diagnoser. Deltagarnas 
erfarenheter var att dessa personer inte känner sig hemma inom 
traditionell daglig verksamhet där personalen inte är vana vid att 
arbeta med personer som är så högfungerande inom vissa områden. 
Detta är högst aktuellt även idag och komplexiteten runt ämnet 
påtalas återkommande vid tillfällen där personal från FoU Välfärd 
Värmland träffar tjänstemän och baspersonal från verksamheterna.   
  
Genomförande: Kartläggningen kommer att göras genom 
telefonintervjuer med en representant från varje kommun för att 
kunna inventera läget i Värmland.  Resultatet sammanställs och 
presenteras i form av ett PM som kommer att användas som underlag 
för kommande utvecklingsarbete.  
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Detta är frågorna jag utgår från i intervjun: 
-‐ Hur upplever ni i er att det fungerar att tillgodose nya 

målgruppens behov av daglig verksamhet?    
-‐ Vilken nämnd ansvarar för att tillgodose målgruppens behov av 

daglig sysselsättning.    
-‐ Har ni externa daglig verksamhets-placeringar för 

målgruppen? Hur många och vart?   
-‐ Har någon person från målgruppen gått från daglig verksamhet 

till lönearbete under de senaste två åren? Isåfall hur många?   
-‐ Finns det ett samverkansarbete runt målgruppen inom 

kommunen och/eller med andra berörda myndigheter 
exempelvis med gymnasiesärskola, arbetsmarknadsenhet, 
försäkringskassa, arbetsförmedling eller liknande?  
Om ja – beskriv hur samarbetet ser ut.   

-‐ Har ni några särskilt lyckade exempel ni vill berätta om? 
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