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Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att ta reda på vad ungdomar med funktionsnedsättning i Södertälje har 
för tankar och funderingar om sitt framtida boende och sysselsättning. För att ta reda på det har 
vi intervjuat 20 ungdomar med olika former av funktionsnedsättning. Vi har också intervjuat 
föräldrar till unga med funktionsnedsättning, lärare på gymnasiesärskola och representanter från 
funktionshinderorganisationer. Totalt har 44 personer intervjuats under april till juni 2017.  

Det är kommunen som är ansvarig för att de insatser som kommunen erbjuder tillförsäkrar den 
enskilde goda levnadsvillkor. Denna intervjustudie utgår från att den som bäst vet vad som är 
viktigt och vad som därmed är goda levnadsvillkor för den enskilde är den enskilde själv.   

Intervjuerna redovisas i sin helhet i denna rapport. Våra reflektioner från de synpunkter som 
lyfts fram är: 

• Det är viktigt att både kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan deltar i de 
gemensamma informationsmötena som arrangeras på skolan. Myndigheterna är viktiga 
aktörer för att ge ungdomarna och deras föräldrar en trygghet och stöd i det fortsatta 
livet när skolan tar slut.  

• Kommunen behöver ta fram informationsmaterial om vad daglig verksamhet och bostad 
med särskild service innebär och vilket utbud det finns i kommunen. Idag saknas det 
exempelvis skriftligt informationsmaterial.  

• Det finns en oro hos föräldrarna över om deras ungdomar kommer beviljas bostad med 
särskild service. Kommunen behöver ha en dialog med föräldrar och 
intresseorganisationer för att beskriva vilka alternativa stödinsatser det finns för bostad 
med särskild service. 

• Det saknas ett forum där vuxna personer med funktionsnedsättning som fortfarande bor 
hemma kan få stöd i att flytta hemifrån.  

 

Arbetsgruppen har haft flera intressanta möten med både ungdomar, brukarorganisationer och 
professionella. Det har varit värdefullt att ta del av allas erfarenheter och vi hoppas att 
brukarmedverkan kan utvecklas i flera former inom kontorets verksamheter.  
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1. Inledning 
Hur tänker sig ungdomar med funktionsnedsättning sitt framtida boende och arbete? Vad är 
viktigt för dem? Hur kan vi i kommunen stötta? Med utgångspunkt i dessa frågor har vi 
genomfört intervjuer med både ungdomar för att bättre förstå vad de tänker, föräldrar för att 
höra vad det tycker samt lärare och representanter från funktionshinderorganisationer för att få 
deras bild av hur det fungerar i praktiken.  

Frågorna är viktiga eftersom kommunen ska medverka till att människor med 
funktionsnedsättning får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat 
efter hans eller hennes behov (SoL 2001:453). Rätten till bostad och sysselsättning är även 
lagstadgad enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Reflektionerna kan utgöra ett underlag inför kommunens planering av bostäder och 
sysselsättning. I rapporten lyfts också utvecklingsområden och synpunkter som framkommit i 
intervjuerna.    

1.1 Så här gjorde vi 
Intervjuerna genomförders under april till juni 2017 och totalt har 44 personer intervjuats 
individuellt eller i grupp. Intervjuerna utgick från en intervjuguide som innehöll både fasta och 
öppna frågor. Anledningen till att vi valde halvstrukturerade intervjuer var att vi ville utgå från 
ett par förberedda frågor som vi ställde till alla men hålla öppet för följdfrågor baserade på vad 
respondenten svarade. Det gav intervjutillfället en viss flexibilitet och mindre risk för att gå 
miste om värdefull information. En arbetsgrupp1 på social- och omsorgskontoret har planerat 
och genomfört intervjuerna.  

1.1.1 Genomförda intervjuer 
Södertälje har två gymnasiesärskolor, en kommunal och en fristående. Rektorerna satte oss i 
kontakt med lärare som i sin tur tog fram förslag på ungdomar som de bedömde kunde delta.  

Intervjuerna med lärarna på gymnasiesärskolan genomfördes för att få en samlad bild av hur de 
uppfattade att eleverna pratade om sitt framtida arbete och boende samt hur skolan arbetar för 
att förbereda eleverna inför framtiden. Vi pratade också om hur intervjuerna med eleverna 
skulle genomföras på bästa sätt. Inför intervjuerna träffade vi eleverna och berättade om syftet 
med studien och ett informationsbrev delades ut. Eleverna avgjorde sedan själva om de ville 
delta och om de ville att en lärare skulle vara med under intervjun. Vid majoriteten av 
intervjuerna deltog en lärare.  
Intervjuer skedde med:  
 17 elever på gymnasiesärskolan (från två skolor) 
 3 lärare på gymnasiesärskolan (från två skolor) 

 
Vid intervjuerna med ungdomarna på gymnasiesärskolan framkom det att majoriteten inte hade 
börjat planera flytten hemifrån. Därför beslutade arbetsgruppen att även intervjua lite äldre 

                                           
1 Arbetsgruppen har bestått av Charlotte Fagerstedt, Ann-Christine Molin, Therese Bladh, Lena Pinner och 
Caroline Hillstedt.  
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ungdomar som fortfarande bor hemma.  Urvalet av intervjuerna gjordes genom att cheferna för 
den kommunala dagliga verksamheten frågade personer som de kände till sedan tidigare bodde 
hemma.  
Interjuver skedde med:  
 3 unga vuxna som idag har daglig verksamhet och som fortfarande bor i föräldrahemmet 

 
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Genom FUB Södertälje/Nykvarn fick vi kontakt 
med en föräldragrupp som tidigare ingått i en studiecirkel om bostad med särskild service som 
FUB arrangerat. Intervjuerna med föräldrar skedde i FUB:s lokaler och föräldrarna delades in i 
två grupper. Inför intervjuerna träffade vi representanter från FUB:s styrelse för att få 
föreningens syn på frågor om boende och sysselsättning.   
Interjuver skedde med:  
 13 föräldrar, medlemmar i föreningen FUB 
 3 styrelserepresentanter från föreningen FUB Södertälje/Nykvarn 

 
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), 
språkstörning och Tourettes syndrom.  Eftersom detta är en målgrupp som ökar i kommunens 
verksamheter var det relevant att även få med representanter för denna målgrupp.  
Intervjuer skedde med:  
 2 styrelserepresentanter från föreningen Attention Södertälje/Nykvarn  

 
En träff med representanter från Myndigheten för personer med funktionsnedsättning har 
genomförts med syfte att beskriva myndighetsprocessen vid bostad med särskild service och 
daglig verksamet samt för att få deras uppfattning om vad som efterfrågas av brukarna.  
Intervjuer skedde med:  
 2 gruppchefer och 2 avtalssamordnare från Myndigheten för äldre och personer med 

funktionsnedsättning (MÄF) 
 

1.2 Avgränsningar 
Vid intervjuerna med gymnasieeleverna blev det tydligt att eleverna hade kommit långt i 
planeringen av vad de ska arbete med efter gymnasiesärskolan, men inte lika långt i 
boendefrågan. Därför ville vi även intervjua unga vuxna med daglig verksamhet som slutat 
skolan men som fortfarande bodde i föräldrahemmet. Av olika anledningar hade vi svårt att 
komma i kontakt med ungdomar som slutat skolan men fortfarande bor kvar hemma. Därför har 
vi intervjuat endast tre stycken ur den gruppen.  

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning intervjuades genom FUB. Attention 
Södertälje/Nykvarn hade inte möjlighet att förmedla kontakter till föräldrar så därför valdes den 
målgruppen bort.  
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2. Bakgrund 
2.1 Det här är brukarinflytande 
Utgångspunkten för brukarinflytande är at den enskilde som får stöd från kommunens 
verksamheter har värdefull kunskap och erfarenheter som behöver tas tillvara vid utformningen 
av insatsen. Brukarna måste kunna vara med och påverka eftersom de beslut som tas handlar om 
deras egen livssituation.  

Brukarinflytande innebär att personer som får insatser på något sätt är delaktig, har inflytande 
över eller kan påverka besluten som rör deras egna insatser. Begreppet kan också användas när 
brukare kan påverka utformningen och styrningen av de verksamheter som ger insatserna.  

Den professionella biståndsbedömningen innebär att använda sig av flera kunskapskällor. Det är 
ett förhållningssätt som kallas evidensbaserad praktik (EBP). EBP består av flera delar:  

1. Vetenskaplig evidens, det vill säga den bästa tillgängliga kunskap som finns just nu 
2. Personens situation  
3. Personens erfarenheter och önskemål  
4. Den egna expertisen, det vill säga personalens kompetens. 

 

Bild 1. Den evidensbaserade modellen2  

 
 

Utgångspunkten i EBP är att det är den enskilda personen som är expert på sina egna 
svårigheter. Därför är det nödvändigt att involvera brukaren i både utredningsskedet och 
beslutfattandet. 

                                           
2 Källa www.kunskapsguiden.se bilden hämtad 2017-03-23 

http://www.kunskapsguiden.se/
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Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387), ska den enskilde 
genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor, insatserna ska vara varaktiga och 
samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är 
lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 
självständigt liv. Ansvaret att tillhandahålla insatser och ansvaret för insatsernas kvalitet vilar i 
grunden på kommunen.3  

Goda levnadsvillkor är det övergripande kvalitetsbegreppet för insatser enligt LSS. Men även 
andra kvalitetskriterier kan urskiljas ur lagtext och förarbeten, vilka ska ligga till grund för alla 
insatser inom lagens verksamhetsområde. Dessa kriterier är respekt för den enskildes rätt till 
självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet samt helhetssyn, kontinuitet och 
tillgänglighet.4 

2.2 Det här är daglig verksamhet 
Den vanligaste insatsen inom LSS är daglig verksamhet5. Insatsen riktar sig till personer som 
saknar arbete eller inte går i skolan och omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd eller betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder, det vill säga personer som ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. 

I propositionen till LSS står följande om daglig verksamhet: 

Den dagliga verksamheten bör till sitt innehåll kunna rymma såväl aktiviteter med 
habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter. Den bör ha som syfte 
att bidra till den personliga utvecklingen och att främja delaktigheten i samhället. Ett 
övergripande mål bör vara att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes 
möjlighet till arbete.6 

I samband med att den enskilde beviljas en insats ska hen erbjudas en individuell plan enligt, 
den ska innehåll beslutade och planerade insatser och tas fram tillsammans med den enskilde. 

Det är kommunen som är ansvarig för daglig verksamhet och väljer hur den ska organiseras. I 
Södertälje kommun har 532 personer insatsen daglig verksamhet (april 2017).  

Det finns ett brett och varierat utbud av aktiviteter inom daglig verksamhet i Södertälje 
kommun, till exempel caféverksamhet, hantverk, skötsel av inre och yttre miljöer, 
tidningsredaktion och individuella placeringar på privata företag. Varje år går cirka fem 
personer från den kommunala dagliga verksamheten till en skyddad anställning genom 
Arbetsförmedlingen.  

2.3 Det här är bostad med särskild service 
Bostad med särskild service riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som gör att 
de inte kan bo i en egen bostad. Det finns tre former av bostäder: 

                                           
3 Prop2008/09:29 s 73 
4 Socialstyrelsen 2007 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Stöd för rättstillämpning och 
handläggning 
5 LSS är en rättighetslag och insatserna ska planeras med dem som berörs av insatsen. 
6 Proposition 1992/93:159 s 90. 
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• Gruppbostad 
• servicebostad och  
• annan särskilt anpassad bostad7.  

För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den enskildes 
privata och permanenta hem och att den inte ska ha en institutionell prägel. Dessutom innebär 
ett boende i grupp eller servicebostad att omvårdnad ska ges utifrån individuella behov och 
önskemål. 

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har stora behov av stöd och hjälp i vardagen. Här 
finns personal dygnet runt. I en gruppbostad finns ett mindre antal lägenheter samlade kring 
gemensamma utrymmen. Den enskilde hyr lägenheten får stöd efter sina behov av en fast 
personalgrupp. 

Servicebostad är ett alternativ för personer som har av en individuellt anpassad lägenhet och har 
stort behov av tillsyn och omvårdnad. Servicebostad består av ett antal lägenheter som har 
tillgång till gemensamma utrymmen och en fast personalgrupp. Den boende får stöd i den egna 
lägenheten i den omfattning som han eller hon behöver.8 

De tre huvudformerna utesluter inte andra boendealternativ. Lagstiftaren har lämnat öppet för en 
utveckling av olika boendeformer. De grundläggande kraven på en bostad för vuxna enligt LSS 
utesluter dock vissa boendeformer. Insatsen kan exempelvis inte ges i form av boende på 
sjukhem, korttidshem, hem för vård eller boende eller på folkhögskola. 

I Södertälje har 384 personer insatsen bostad med särskild service, varav 256 bor i gruppbostad 
och 128 i servicebostad (april 2017). 

  

                                           
7 LSS reglerar inte i detalj hur insatsen bostad med särskild service för vuxna ska vara organiserat men i 
Socialstyrelsens handbok för bostad med särskild bostad (2007) definieras insatsen ytterligare.  
8 Socialstyrelsen 2007 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Stöd för rättstillämpning och 
handläggning. 
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3. Sammanställning av intervjuerna 
3.1 Gymnasielever 
Vi intervjuade 17 elever i åldrarna 17 till 20 år. Eleverna går på gymnasiesärksola och läser 
antingen nationellt program eller individuellt program.  

3.1.1 Sysselsättning 
 

Det här vill ungdomarna arbeta med  

13 av eleverna hade tänkt på vad de vill arbeta med och de flesta var även konkreta med var de 
ville arbeta. Arbeten eller arbetsplatser som nämndes var: Mataffär (Willys, ICA, Coop), 
flygvärdinna, i bageri, kock eller konditor, elevassistent, Scaniarinken (ishall), Torekällberget 
(friluftsgård), hunddagis, ordningsvakt, på en skola, kiosk.  

På längre sikt ville en elev bli make-up artist och en ville bli djurskötare 

Samtliga hade pratat om vad de vill arbeta med i skolan och alla utom en hade även pratat om 
detta hemma.  

På frågan om de tror att de kommer att få arbeta med det de vill i framtiden svarar sex personer 
ja. Resterande svarade kanske/vet ej eller uppgav inget svar  

Det här är viktigt för oss på arbetet 

Flera svarade att det var viktigt att de hade arbetskamrater och de beskrev hur de skulle vara: 
schysta, trevliga, funka med. Andra svar som gavs på frågan om vad som var viktigt gällande 
arbetet var möjligheten att kunna åka buss till jobbet, att få möta kunder och hjälpa till, att få 
hjälpa andra, funka med chefen, att få lön och tjäna mycket pengar.  

3.1.2 Framtida boende 
De flesta av eleverna hade inte pratat med någon om sitt framtida boende. Fyra hade diskuterat 
frågan med sina föräldrar och två hade diskuterat med en syster eller kompis.  

På frågan om hur de skulle vilja bo i framtiden om de fick önska svarar sex personer att de inte 
vet eller att de inte har tänkt på det. En svarar att mamman inte vill att hon ska flytta då hon 
gillar att ha henne hemma.  

Övriga svar som ges:   

• I egen lägenhet med pojkvän. En liten lägenhet räcker, ska börja spara pengar för att 
köpa en lägenhet.  

• Vill bo i lägenhet med pojkvän, önskar att de ska få barn.  
• Vill bo i lägenhet med en partner på landet. Vill helst flytta till en annan stad men 

föräldrarna vill att hon ska bo i Järna.   
• Inte till ett hus att börja med, en lägenhet kanske en etta eller tvåa. Vill bo med en 

kompis från klassen. De har pratat om lägenheter och vart de vill bo tillsammans. De vill 
inte bo i samma område som deras föräldrar. När hon fått kille och skaffat barn vill hon 
istället bo i hus.  
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• I egen lägenhet med en hund.  
• Själv i en villa med en pool, nära till mamma och kompisar.  
• Vill bo med kompisar i en lägenhet i stan.  
• Lägenhet i Stockholm med balkong, blommor, katt och hund.  
• Vill bo med en kompis, viktigt med toalett och dusch 
• Vill börja med ett billigt boende och senare flytta till en tvåa (två rum med kök).  

Tre personer uppgav att de ska flytta hemifrån inom en nära tidperiod. Resterande kunde inte 
svara på frågan eller att de inte har tänkt på det ännu. Tre uttrycker att de först ska få jobb och 
spara pengar innan de kan tänka på att flytta hemifrån.  

Två personer lyfter fram att det är viktigt med bra grannar och att de känner sig trygga i 
boendet.  

Hjälp med i boendet  

På frågan om vilken hjälp som de kommer behöva när de flyttar hemifrån svarar flera 
ekonomin/räkningar, matlagning och handling. Andra svar som gavs var installation av TV och 
hjälp med matlagningen. Flera svarar också att de inte behöver någon hjälp eller att de inte vet 
eller inte har tänkt på det.   

Här vill vi bo 

• Tre svarar att de vill bo i Södertälje, i stan.  
• Tre svarar att de vill bo i Södertälje, nära familjen.  
• En vill bo i Södertälje om personen får jobb där.  
• Två personer svarar att de inte vet men åtminstone inte på landet.  
• En vill bo i Norrland men skulle det bli Södertälje ska det vara i stan, Rosenlund eller 

Mariekäll.  
• En vill bo i en lägenhet i Stockholm  
• En person säger att det inte är viktigt var utan att det finns toalett och dusch.  
• Resterande fem uppger inget svar eller att de inte har tänkt på det.  
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3.2 Intervjuer med lärare 
Vi träffade tre lärare vid två gymnasiesärskolor i Södertälje. Huvudfrågan var - Vad är er bild av 
hur ungdomarna ser på sitt framtida boende och sysselsättning? 

Pratar ni om boende/ sysselsättning med eleverna i skolan? På vilket sätt? 

Båda skolorna beskriver att de har gemensamma möten med föräldrar, LSS-handläggare från 
myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Då pratar man om övergången från skolan till sysselsättning. Nytt för i år är 
att alla elever som slutar skolan till sommaren 2018 har en plan för vad de ska göra efter 
gymnasiet. En del kommer att få daglig verksamhet genom kommunen och en del får 
arbete/sysselsättning genom Arbetsförmedlingen. Överlag är det främst de personer som går ett 
individuellt program på gymnasiet som ansöker om daglig verksamhet. Under skoltiden 
praktiserar alla elever på olika arbetsställen eller dagliga verksamheter. Eleverna har totalt under 
skoltiden 22 veckor praktik.  

Båda skolorna upplever att Försäkringskassan är den myndighet som ofta lämnar återbud till 
informationsmötena. Men det förekommer även att Myndigheten för äldre och personer med 
funktionsnedsättning inte deltagit.  

Förbereder ni elever för att flytta hemifrån och sysselsättning? Hur då i så fall? 

Lärarna menar att allt i skolan syftar till att lära sig basfärdigheter för att klara sig själv. Just 
frågan om att flytta hemifrån pratar inte eleverna om själva och skolan har inte heller drivit den 
frågan. Lärarna upplever att eleverna tar en sak i taget och första steget är att börja jobba. 

Vad säger eleverna själva om framtiden? Finns det intresse att prata om det?  

På båda skolorna beskriver lärarna att de märker att det finns en oro för att lämna skolan hos de 
blivande studenterna. Skolan är en trygghet, det är strukturerat och de vet vad som händer varje 
dag. Men de upplever att eleverna ser fram emot själva studenten, vara med på fest och åka 
”flak”.  

När lärarna har fått frågor från föräldrarna rör det främst sysselsättning, de har inte haft någon 
diskussion om boende med varken elever eller deras föräldrar. På den ena skolan berättar 
läraren att hon brukar fråga eleverna om de ska bo kvar hemma eller flytta hemifrån. Läraren 
brukar även ordna studiebesök, på några av de gruppboenden som ligger nära skolan, för de 
elever som läser individuella programmet.  

På båda skolorna har de upplevt det som positivt att eleverna numera tidigt får reda på vilken 
sysselsättning som är aktuell efter skolan. En lärare berättade att tidigare kunde ta upp till ett 
halvår och längre tid för att få ett jobb.9 

Hur ser eleverna på sina möjligheter och begränsningar? 

Lärarnas bedömning är att flera som har en lindrig funktionsnedsättning inte vill att det ska 
märkas att de går på gymnasiesärskola och har svårt att prata om sin funktionsnedsättning. 
                                           
9 Genom Samordningsförbundet finns ”Överenskommelse gällande övergången från gymnasiesärskolan till 
arbetslivet”, daterad 2015-08-11  Kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bland annat arbeta 
tillsammans med planeringen kring eleven.  
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Läraren på Individuella programmet beskriver att en del elever har svårt att sätta ord och förstå 
vad det innebär. Några elever tror att de kan klara vad som helst medan andra säger – ”det här 
kommer aldrig att gå, det är alldeles för svårt”. Läraren beskriver därför hur viktigt det är med 
bemötandet när de ska ut i sysselsättning, att handledarna har rätt arbetssätt för att motivera och 
stötta ungdomarna.  

Vad anser ni är viktigt för kommunen att tänka på för att möta målgruppens behov av boende 
och sysselsättning? Vilka förväntningar finns på kommunen när det gäller bostäder eller 
arbete? 

En lärare tycker att det saknas en informationsöverföring från skolan till daglig verksamhet. 
Hon berättar om en elev som var duktig i skolan men som sedan hade hög frånvaro på daglig 
verksamhet. I det fallet hade inte daglig verksamhet information om den särskilda problematik 
som fanns kring ungdomen.  

Lärarna på den andra skolan berättade att de upplever att föräldrarna inte vet vad som finns i 
kommunens regi och vad de kan förvänta sig. Lärarna tror att både elever och föräldrar behöver 
information om vilka alternativ som finns när det gäller boende, hur och när man kan ansöka, 
vart vänder man sig osv. Lärarna vill också att myndigheten/LSS-handläggare deltar på de 
informationstillfällen som planeras tillsammans med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. De har blivit inbjudna men har inte alltid kommit.  
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3.3 Intervju med föräldrar 
Genom föreningen FUB intervjuades 13 föräldrar till ungdomar med funktionsnedsättning. 
Samtliga av ungdomarna studerade i gymnasiesärskolan utom en som hade daglig verksamhet 
och som även flyttat hemifrån till en gruppbostad. Föräldrarna och ungdomarna hade en 
etablerad kontakt med kommunens myndighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. 

3.3.1 Sysselsättning 
I framtiden tänker sig alla föräldrar utom en att deras barn ska ha sysselsättning i form av daglig 
verksamhet enligt LSS.  

Har ni diskuterat frågan om arbete/sysselsättning tillsammans med era barn? 

Föräldrarna berättar att det pågår mycket diskussioner kring sysselsättning eftersom flera av 
ungdomarna går sista åren i gymnasiesärskolan. Tänkbara arbeten är fastighetsskötsel, arbeta 
med musik och matvaruaffär. Ungdomarna har kommit olika långt i förberedelserna, en person 
berättar att sonen har lämnat tre förslag på daglig verksamhet till LSS- handläggaren medan en 
förälder berättar att sonen inte vill börja arbeta utan fortsätta i skolan.  

Vad bör kommunen tänka på för att på bästa sätt möta behovet av arbete/sysselsättning? 

Punkter som kom upp var: 

• Viktigt att kunna byta daglig verksamhet om man inte trivs eller vill pröva något annat.  
• Att kunna vara på två olika verksamheter under en vecka.  
• Längre öppettider på daglig verksamhet (förslag 7:30-17:00) för de föräldrar som arbetar 

heltid. Behöver annars söka avlösning på morgon och eftermiddag varje dag.  
• Möjlighet att få välja privat verksamhet om det önskas.  
• Ge ungdomarna en chans att få prova den tänkta verksamheten innan handläggaren 

skickar ut erbjudanden.  
• Ungdomarna ska vara sysselsatta den tid de är på verksamheten, ska vara likt ett ”riktigt 

jobb”. 

Information om de olika möjligheterna till arbete/sysselsättning 

Samtliga föräldrar har fått muntlig information via LSS- handläggare och via skolan där även 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltog. Föräldrarna har inte fått någon skriftlig 
information. En förälder berättar att på det möte som hon deltog på hade Försäkringskassan 
förhinder. Arbetsförmedlingen redovisade den information som Försäkringskassan skulle givet, 
men i efterhand visade sig det att informationen var felaktig.  

Övriga synpunkter 

Föräldrarna känner till att kommunen riskerar vite (böter) om beslut inte verkställs inom tre 
månader och tycker att regelverket styr för mycket. Idag får ungdomarna högst två erbjudanden 
på boende och daglig verksamheter och de menar att det är för kort svarstid för att bestämma 
sig. Föräldrarna vill att ungdomarna ges möjlighet att praktisera på daglig verksamhet eller 
besöka boendet innan de bestämmer sig.  
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3.3.2 Boende 
Alla föräldrar utom en berättade att gruppboende är det som är aktuellt för deras barn. Orsaken 
var att de ville att ungdomarna ska få den sociala gemenskapen, att det finns en rädsla att barnet 
blir isolerad i en servicelägenhet, eller blir utsatt i området. Att bo tillsammans med jämnåriga 
kompisar var ett önskemål som flera föräldrar uttryckte. Den ena gruppen beskriver också att 
det finns en oro hos ungdomarna att lämna familjen. Den som inte tänkte sig gruppbostad ville 
att barnet skulle ha en egen lägenhet med boendestöd enligt SoL. 

Hur tror ni att ert barn vill bo i framtiden?  

Alla utom två har börjat prata med sina barn om att flytta hemifrån. I den ena gruppen svarar 
samtliga att deras ungdomar vill bo i en grupp/servicebostad eller bo med en partner. I den 
andra föräldragruppen så beskrivs inget konkret eller att barnen inte har någon åsikt. En 
beskriver att frågan börjar ”smygas in” på hemkunskapen i skolan. Ett av barnen vill inte flytta 
hemifrån då han inte vill städa, laga mat etc. En förälder berättar att dennes barn ser fram emot 
att flytta hemifrån men att det ska bli jobbigt för föräldern att släppa honom. En av föräldrarna 
vars barn redan flyttat hemifrån beskriver skämtsamt att hon inte längre vill göra saker med sina 
föräldrar då hon trivs så bra på sitt gruppboende.  

När tror ni det blir aktuellt för ert barn att flytta hemifrån? 

Alla svarar mellan ett till tre år (när ungdomarna är i åldern 22-25 år). I den ena intervjugruppen 
uttrycktes en oro för hur handläggarna bedömer behovet av bostad med service samt vilka 
erbjudanden man kommer att få. En av föräldrarna berättar att de har fått höra om 
rättighetslagstiftningen sedan barnet var fyra år, men nu har det slagit dem att det kommer att ta 
tid att få rätt till ett boende.  

Ingen av föräldrarna har anmält sitt barn till en bostadskö eller har något bostadssparande. De 
anser inte att det är relevant. En förälder berättade dock att en person från LSS (myndigheten) 
rekommenderat dem att ställa sig i bostadskö. I den ena föräldragruppen framgick det vid 
intervjuerna att de inte kände till möjligheten att ansöka om boendestöd enligt SoL.  

Vad anser ni är viktigt för kommunen att tänka på för planeringen för barnens framtida 
behov av boende? 

- Flertalet svarar att de vill att boendet är centralt och nära till kommunikationer.  

Andra önskemål som uttrycks:  

- Att bo tillsammans med sina kompisar.  
- I ett bra område, inga höghusområden.  
- Gärna ett hus med trädgård att sköta tillsammans.  
- Viktigt att få stöd att fortsätta med fritidsaktiviteter och socialt umgänge med kompisar.  
- Bo med personer med liknande behov.  
- Kunna stänga dörren.  
- Internet.  

 

 



Rapport | Intervjustudie | 2017-11-16 | Södertälje kommun | Social- och omsorgskontoret 

 

15 (24) 

Övriga synpunkter 

En av grupperna uttryckte att de tycker det är fel att insatserna ledsagning och kontaktperson 
dras in när man flyttar till boende samt att det är svårt att byta lägenhet när man väl flyttat in i 
en grupp/servicebostad.  
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3.4 Intervju med unga vuxna 
Vi intervjuade tre personer i 25 årsåldern. Samtliga bor i föräldrahemmet och har sysselsättning 
genom daglig verksamhet. Intervjuerna skedde på respektive arbetsplats.   

3.4.1 Aktuell sysselsättning 
En av personerna arbetade på en matvarubutik; i lagret samt i butiken med att plocka varor. Den 
andra arbetade på daglig verksamhet med att göra almanackor och den trejde arbetade på daglig 
verksamhet med vedproduktion, yttre skötsel och städning. 

Så här trivs jag 

Alla tre svarar att de trivs bra och att det inte är något särskilt de vill förändra på. En berättar att 
han trivs men att det även är slitsamt, men att han biter ihop. Han berättar att han får en lapp 
med de uppgifter som behöver göras under dagen. På onsdagar beställer han dryck, det tycker 
han är roligt och det har varit ett av målen i hans genomförandeplan.  

Det här vill jag arbeta med i framtiden 

Personen som arbetar med vedproduktion berättar att han vill arbeta med det han gör ett tag 
framåt. Men att hans mål är att komma vidare och utvecklas till något större och kanske snickra 
mer. Han har pratat med sin mamma om det.  

De två andra har inte tänkt på vad de vill arbeta med i framtiden och har inte pratat med någon 
om det. En uttrycker också att han inte orkar tänka på framtiden.  

Det här är viktigt för mig i mitt arbete  

För den ena personen är det viktigt att träffa folk, han vill inte jobba ensam.  

En berättar att han trivs med sina kolleger och med att han får bestämma själv om han vill gå 
tidigare från jobbet. Men han vill att kommunen borde betala mer än sex kronor per timme. 
Även om det är en daglig verksamhet så är det som ett jobb och han tycker att de borde få mer 
betalt. Nu räcker inte ens pengarna till busskort och han vill ha råd att göra mer saker.  

Den tredje beskriver att det viktigaste är att göra ett bra jobb, vara en bra arbetskamrat och 
hjälpa varandra. Det är även viktigt att han känner sig som hemma och vet vad han ska göra - ” 
Att man vet vad man kommer till”.  

3.4.2 Aktuellt boende 
Samtliga bor idag tillammans med en av sina föräldrar och två hade syskon som flyttat 
hemifrån.  

Planer på att flytta?  

Den ena berättar att han inte har några planer på att flytta hemifrån utan att det blir när det är 
dags. - ” Nu är det jag som hjälper pappa när han behöver hjälp”. Han berättar att han tidigare 
sökt gruppbostad men fick avslag från kommunen. - ”Jag kan bo i en egen lägenhet, men 
behöver få personal som kan hjälpa mig att exempelvis handla. Kommunen sköter inte sitt 
arbete, det märker jag. Det kan jag läsa i tidningen.”  
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Den andra har inga planer på att flytta hemifrån men om det fanns möjlighet skulle han vilja 
flytta. Vid frågan om han har berättat för sina föräldrar att han vill flytta hemifrån svarar han 
nej. Han tror att de skulle svara – ”du kan väl bo här”. Han berättar att han har syskon som 
flyttade hemifrån, att det gick bra för dem när de flyttade men att han blev kvar hemma. 

Den tredje vill flytta hemifrån, han beskriver att han får lite dåligt samvete av att fortfarande bo 
hemma. - ”Tyvärr så skäms jag lite att jag bor hemma, skjuter det lite åt sidan. Jag tar det vid 
ett senare tillfälle.” Han tycker även det är pinsamt att fråga vissa praktiska saker om hur det 
går till att flytta hemifrån.  

Hur skulle du vilja bo när du flyttar hemifrån? 

Samtliga vill bo i Södertälje. 

Den ena personen vill bo på ett gruppboende för att kunna hitta på saker med andra. Han 
beskriver att det egentligen är hans mamma som vill att han ska bo på gruppboende. Han menar 
att han kan bo i en egen lägenhet men att han har en inre oro. Hemma hjälper han sin pappa, 
lagar mat, steker exempelvis korv och andra lättare maträtter. Vid frågan vad som är viktigt i en 
lägenhet så berättar han att han inte har tänkt så långt. Han syftar på sin pappa och berättar 
vidare att – ”vi har inte lagt den tiden ännu.” I det fortsatta samtalet berättar han hur han vill att 
hans framtida lägenhet ska se ut. Han vill bo i ett rum med en Star Wars hörna, tv-spel och 
uppkoppling med egen router. Han berättar att han är social och pratar med personer från hela 
världen när han spelar tv-spel, de har kul och skrattar tillsammans. Han vill bo själv i en egen 
lägenhet så att ingen stör honom när han spelar och han vill inte ha någon trädgård. Han har 
inget emot att bo nära sin pappa.  

Den andra beskriver att han vill bo i en handikappanpassad lägenhet. Han vill bo med andra, 
men inte dela själva lägenheten och han vill ha en uteplats på markplan. Området är inte viktigt 
bara att han får bo nära sin pappa och sina kompisar. Han vill ha TV och dator med 
Internetuppkoppling i lägenheten. Det spelar ingen roll vilken färg det är på väggarna. Han har 
en aktiv fritid, tycker om att gå på gym, titta på konst och spela bandy.  

Den tredje vill bo i en lägenhet, till en början räcker det med ett rum och kök för att sedan 
kanske flytta till en tvåa. Han vill bo i det område han bor i dag. Han är inte intresserad av att 
sköta en trädgård och det är heller inte viktigt att bo nära sin mamma, bara det är i samma stad. 
Att bo nära arbetet är inte heller så viktigt men att det givetvis skulle underlätta, men han kan 
alltid ta bussen till jobbet. Han klarar sig bra på mobilsurfen. Det enda som är viktigt med en 
lägenhet är att det finns en balkong och vädringsfönster i badrummet. Vid frågan om han står i 
bostadskö så svarar han: - ”Det var en bra fråga, tyvärr så tror jag inte det. Mycket är att jag 
skäms över att be om hjälp att göra det.” Han berättar att hans mamma har sagt att han får ta 
den tid han behöver för att flytta hemifrån.  

Stöd i hemmet  

Den ena berättar att han behöva hjälp med att planera städning och sådant. Han berättar att det 
är okej att städa när han har orken men att han efter jobbet är ”skittrött” Han går till jobbet 
själv, ibland sover han lite längre men då ringer han till jobbet och berättar att han blir sen.  
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Den andra berättar att han behöver hjälp med städ, matlagning och dusch. Han behöver ingen 
hjälp med att passa tider. Han vill gärna hjälpa till med att betala räkningar men hans pappa 
tycker det är för svårt för honom.   

Den tredje berättar att han behöver enklare hjälp, att komma till skott med vissa saker. Planera 
vilka dagar han ska städa och handla samt vilken tid. Annars skjuter han gärna upp saker. Han 
kan inte städa och laga mat riktigt själv men tycker det är kul och han brukar hjälpa sin mamma. 
Han berättar att han brukar få beröm för att han hjälper till.  
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3.5 Intervju med intresseorganisationer  

3.5.1 Attention 
Vi intervjuade två styrelsemedlemmar från lokalföreningen Attention Södertälje/ Nykvarn. 
Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes 
syndrom. 

Viktiga frågor för Attention 

Styrelsen anser inte att deras medlemmar med Aspergers syndrom blir bemött av kommunen på 
rätt sätt. Frågorna som ställs av handläggarna är inte anpassade för målgruppen. På frågan, kan 
du duscha, svarar en person med Asperger ja. Frågan är felställd eftersom personen kan duscha 
själv, problematiken ligger i att man inte tar sig för att göra det. Många har också en 
överkänslighet som gör att de upplever att duschstrålen gör ont eller är obehaglig, därför 
undviker man duschen. Det krävs att någon annan t.ex. en anhörig eller ett ombud hjälper till 
med ansökan för att få fram det verkliga behovet. Styrelsemedlemmen säger ”Det är mycket 
okunskap och det upplever våra brukare som har kontakt med handläggare.” 

Attentions åsikt är att man ska få behålla insatsen kontaktperson även när man bor i en bostad 
med särskild service enligt LSS. Det är viktigt för Attentions målgrupp att få hjälp med att 
komma ut och göra det man är intresserad av, man ska inte vara beroende av övriga i boendet 
för att komma iväg på en aktivitet. 

Attention berättar också att många ungdomar blir kvar i föräldrahemmet, ibland mot 
föräldrarnas vilja. När barnen fyller 18 år ska de söka insatser själv men det kan var svårt att 
motivera ungdomen att flytta. Attention brukar stödja genom att förmedla kontakten till 
personliga ombud10. Attention beskriver även svårigheten att få en lägenhet genom Telge 
Bostäder (Södertäljes kommunala bostadsbolag) när man har sjukersättning, även om individen 
är berättigad till bostadsbidrag kvalificerar sig många inte för en lägenhet. Det är även lång 
väntetid på lägenhet.  

Förväntningar på kommunen? 

Attention tycker att kommunen kan ha en bättre framförhållning eftersom kommunen har 
kännedom om vilka ungdomar som behöver stöd redan i skolan. När det gäller att flytta 
hemifrån så tror de att mycket handlar om hur man pratar om det hemma, har man exempelvis 
syskon som flyttat. Det krävs lång förberedelsetid och aktiva föräldrar som driver på och 
kontaktar myndigheter. Har man föräldrar som själva har problem kan det bli svårt.  För den 
enskilde handlar det också om svårigheten att lämna tryggheten och rutinerna. Flyttar man blir 
det något nytt och okänt, vilket kräver lång övergång för inskolning i nya rutiner.  

 

 

 
                                           
10 Personligt ombud är en verksamhet fristående från kommunens övriga verksamheter. Ett personligt ombud kan 
hjälpa till så att olika insatser samordnas samt ge råd och stöd i kontakter med exempelvis myndigheter.  
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Särskilda bostäder för målgruppen?  

Attention anser inte att det behövs något kategoriboende. Personalen behöver bemöta individens 
behov. Servicelägenheterna ska vara inkluderade i samhället i stort, det ska inte synas utanpå att 
det är en servicelägenhet.  

Daglig verksamhet 

Attention berättar att de hört mycket bra om ”Firmasupporten”. (Kommunens dagliga 
verksamhet som bedrivs ute på arbetsplatser). Men för många blir det ett glapp efter gymnasiet 
och det är vanligt att man blir sittandes hemma. Attention försöker de prata med arbetsgivarna 
för att berätta vilka behov individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha.  

3.5.2 FUB 
Arbetsgruppen träffade tre personer från FUB:s styrelse i Södertälje. FUB är en 
intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska 
kunna leva ett gott liv. 

Viktiga frågor för FUB 

Styrelsen framhåller främst tre frågor som viktiga utifrån boendefrågan; att inte skapa 
institutioner, möjligheten att kunna leva som andra och individanpassade boenden. Som 
exempel tar de upp kommunens senaste två gruppboenden som ligger i anslutning till varandra. 
De tycker också det är fel att ungdomar inte får behålla sin kontaktperson när de flyttar 
hemifrån och tycker inte att det är att leva som andra att behöva gå på bio med andra som bor i 
gruppbostaden. De menar att kontaktpersonen fyller en annan funktion som inte personalen kan 
fylla. Konkreta exempel som de har märkt är att vissa ungdomar får gå hem tidigare från den 
dans som FUB arrangerar på grund av att personalen ska sluta sitt arbetspass. De menar att 
personalen behöver vara flexiblare för att ungdomarna ska kunna leva som andra. En tredje 
viktig aspekt för FUB är att boendena sammansätts ifrån brukarnas behovsnivå.  

Avseende daglig verksamhet framhåller styrelsen vikten av att daglig verksamhet ska vara så 
likt arbete som möjligt.  

Vuxna personer med funktionsnedsättning som fortfarande bor hemma 

FUB lyfter frågan med att en del föräldrar känner att de måste ta hand om sina barn hela livet. 
En tydlig trend enligt FUB är att kvinnor med invandrarbakgrund i större utsträckning bor kvar i 
föräldrahemmet. FUB skulle vilja anordna särskilda aktiviter gentemot personer med 
invandrarbakgrund men saknar i dagsläget språkkompetens. 

Övriga synpunkter 

FUB upplever att förfrågningar från medlemmar som behöver rättslig hjälp har ökat de senaste 
åren. FUB i Södertälje har ingen juridisk kompetens utan får hänvisa samtalen till FUB centralt. 

FUB lyfter också frågan om att den enskilde inte får välja privat eller kommunalt boende och 
menar att de är något som den enskilde borde få bestämma själv.  
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3.6 Myndighetsprocessen 
På myndigheten genomförde vi en en gruppintervju med två gruppchefer och två 
avtalssamordnare. Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning utreder och 
fattar beslut om insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen. 

Hur går det till att ansöka om insatser?  

En mottagningsgrupp tar emot alla ansökningar och skickar dem till en av myndighetens tre 
gruppledare. Gruppledaren fördelar i sin tur ärendena till handläggarna. Inom två veckor bokar 
handläggaren ett möte med den sökande och dess företrädare. Handläggaren utreder behovet, 
läkarintyg begärs in och en arbetsterapeut/fysioterapeut gör vid behov en ADL-bedömning11.  

Det finns ingen skriftlig information om bostad med särskild service och daglig verksamhet utan 
all information om insatserna ges muntligen. Handläggarna deltar även på allmänna 
informationsmöten om daglig verksamhet på gymnasiesärskolorna i Södertälje. Enligt 
gruppledaren har dock handläggarna svårt att delta på mötena när de förläggs på kvällstid.  

På skolorna har de även individuella möten med varje elev för planering efter skolan. För 
personer med autismspektrumdiagnos sker samarbetet oftast med Arbetsförmedlingen. 
Handläggarna kan också bevilja stöd i studier och arbete genom Socialtjänstlagen. Stödet ges då 
vanligast genom Vuxenenhetens enhet för arbetsrehabilitering. Brukaren kan exempelvis ha 
ordnat ett arbete på egen hand men har, av olika skäl, svårt att behålla arbetet.  

Hur avgör ni vilket boende/ sysselsättning som ska erbjudas? 

När beslut tas om bostad med särskild service skickar handläggaren en beställning på boende till 
avtalssamordnaren. Avtalssamordnaren tar upp nya beställningar en ”fördelningsgrupp” som 
diskuterar vilka platser som finns och vem som ska erbjudas vilken (i fördelningsgruppen ingår 
bl.a. avtalssamordnaren och representant från den kommunala utförarenheten). När det inte 
finns någon lämplig plats i den kommunala verksamheten tittar man på de verksamheter 
kommunen har ramavtal med. Finns inget lämpligt boende gör avtalssamordnaren en 
direktupphandling. 

När avtalssamordnaren har hittat ett lämpligt boende skickas erbjudande ut till den enskilde.  
Brukare/företrädare tar kontakt med boendet för visning och har sedan tio dagar på sig att lämna 
svar till avtalssamordnaren. Svarstiden kan förlängas vid behov. Den enskilde kan sammanlagt 
få två erbjudanden om boende, om brukaren tackar nej omprövas beslutet.   

När man bor i en bostad med särskild service går det att lämna önskemål om att byta. Men det 
är oftast svårt att tillgodose önskemål om byten eftersom det i regel inte finns några tomma 
bostäder.  

De intervjuade berättar att det är lättare att tillgodose brukarnas önskemål när det gäller 
sysselsättning. Det finns ett stort utbud i den kommunala verksamheten och där kan också 
verksamheten förtätas vid behov. Liksom vid boende lämnas två erbjudanden. 

 

                                           
11 ADL är en förkortning av Aktiviteter i det Dagliga Livet och en ADL-bedömning beskriver och ger ett mått på 
en persons förmåga att klara av de grundläggande och vardagliga aktiviteterna i livet. 
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Vilka förväntningar möter myndigheten?  

En vanlig förväntan är att det ska finnas fler vanliga lägenheter med kommunkontrakt. Många 
tror också att man har ”rätt” till en bostad genom kommunen. Vad som är viktigt utifrån 
ungdomarnas synvikel vad gäller boende är att boendet ligger i ett tryggt område. För en del är 
det även viktigt vilka övriga som bor på boendet och att hyran inte är för hög.  

När det gäller sysselsättning är förväntningarna att man ska få hjälp att ordna ett arbete eller 
daglig verksamhet.  

Stämmer utbudet med de önskemål och behov som finns? 

• Saknas ett kommunalt boende och daglig verksamhet i Järna, idag finns bara privat 
verksamhet och majoriteten har antroposofisk inriktning. 

• Fler lägenheter för personer med diagnos inom autism (ex Asperger). Flera som 
myndigheten har kontakt med har ofta svårt att få egna kontrakt på grund av skulder 
eller att de saknar anställning. Kommunkontrakten fördelas av sociala boendeenheten 
efter remiss från verksamheterna, men det är lång väntetid.  

• Finns behov av en särskild enhet med lägenheter i serviceboende med personal som har 
särskild kompetens att arbeta med personer med bl.a. Asperger  

• En gruppbostad för personer med autism och stora behov. Det händer att externa 
verksamheter säger upp platserna för personer med stora behov. Kommunen måste då 
snabbt kunna erbjuda plats för denna målgrupp. 

• Sysselsättning som efterfrågas och som inte kan tillgodoses i kommunens regi är 
konstkola, sysselsättning med djur och arbete med IT.  
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4. Diskussion 
Boende och arbete är två centrala delar i människans liv. Av Socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) framgår att kommunen ska 
ge stöd till arbete och bostad till personer med funktionsnedsättning som inte kan ordna det på 
egen hand. I Södertälje kommun är det omsorgsnämnden som är ansvarig för stödet. 

Nedan följer en sammanfattning av de synpunkter som kommit fram och reflektioner gjorda av 
arbetsgruppen. Ansvarsfrågan har inte diskuterats i denna rapport, det vill säga vem som ska 
göra vad. Förhoppningen med denna rapport är att de synpunkter som förts fram av brukarna i 
rapporten tas tillvara och diskuteras i rätt forum. Exempelvis internt inom kommunen men även 
med andra myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

4.1 Boende 
För eleverna i gymnasiesärskolan och deras föräldrar är det oftast för tidigt att prata om att flytta 
hemifrån. Samtidigt är skolan den arena där man möter alla elever. Om inte skolan är rätt arena 
att prata boende, vilket stöd behöver de enskilda för att flytta hemifrån och vilken roll ska 
kommunen ha när det gäller information och förberedelser?  

Majoriteten av föräldrarna som intervjuades var inställda på att deras barn ska bo i bostad med 
särskild service enligt LSS. En förälder uttryckte att de under hela barnets uppväxt fått lära sig 
om barnets rättigheter utifrån LSS. Men nu när barnet blivit vuxen så har de insett att det kanske 
inte kommer beviljas ett gruppboende som de tänkt. Myndigheten för äldre och personer med 
funktionsnedsättning bedömer behovet av bostad med särskild service enligt LSS först när en 
ansökan inkommer. Om myndigheten ger avslag eller anser att behovet snarare är servicebostad 
än gruppbostad kolliderar föräldrarnas syn på hjälpbehovet gentemot handläggarens.  

Idag sker dialogen muntligt mellan handläggaren och föräldrarna/ungdomen. Utifrån 
intervjuerna är arbetsgruppens bedömning att dialogen med föräldrarna bör kompletteras med 
skriftligt material med vilka typer av stöd i boendet det finns och behovet av att ställa sig i 
bostadskö/bospara för att få en egen lägenhet. 

En av ungdomarna som slutat skolan och som fortfarande bodde hemma berättade att det var lite 
pinsamt att ställa frågor om hur man flyttar hemifrån. Hen menade att det var saker som en 
redan borde veta. En fundering som arbetsgruppen har är hur stödet ska utformas till de 
ungdomar med funktionsnedsättning som vill flytta hemifrån, idag är de hänvisade till att 
föräldrarna ger dem det stödet.  

Resultatet av intervjuerna visar att det är för tidigt att diskutera med eleverna om att 
flytta hemifrån. Fokus är främst övergången från skola till arbete/sysselsättning.  

Vad som behöver ses över är:  

• att personerna och deras föräldrar får information om vilka alternativ det finns för 
boende.  

LSS-handläggaren informerar om detta vid enskilda möten men boendefrågan behöver 
aktualiseras i flera forum. Exempelvis oron över den ekonomiska situationen, möjligheten att få 
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tillgång till en hyreslägenhet, vilka olika stödinsatser det finns förutom bostad med särskild 
service, exempelvis boendestöd enligt SoL, 

• möjligheten att göra bostadskarriär och att själv välja boende.  

Det finns önskemål om att kunna välja i större utsträckning såsom att bo med kompisar, ha 
grannar i samma ålder och så vidare. Också möjligheter att kunna flytta och byta bostad i större 
utsträckning, 

• att unga vuxna som fortfarande bor hemma och deras föräldrar får stöd i processen att 
flytta hemifrån. 

• möjligheten att ha kvar insatsen kontaktperson när man har insatsen bostad med särskild 
service. 

• hur kommunen i ett tidigare stadium kan se över vilka behov av boende det finns.  

Idag hanteras behovet av stöd först när en ansökan kommer in. Det krävs en mer långsiktig 
behovsinventering eftersom det tar tid att bygga upp stödinsatser och boenden.  

4.2 Sysselsättning 
Positivt är att den ”överenskommelsen gällande övergången från Gymnasiesärskolan till 
arbetslivet” verkar fått effekt. Lärarna beskriver att det görs en plan för eleverna under själva 
gymnasietiden och eleverna vet därför vart det ska arbeta efter studietiden.  

Resultatet av intervjuerna visade att mycket fungerar bra vad gäller övergången från 
gymnasiesärskolan till arbetslivet eller daglig verksamhet. Exempelvis: 

• att det görs en plan för var varje elev ska arbeta eller ha sin sysselsättning efter skolan,  
• att arbetsförmedlingen och LSS-handläggarna samarbetar för att individerna ska få rätt 

stöd i arbetslivet efter gymnasiesärskolan.  

Vad som behöver ses över är: 

• att det finns aktuell information om det stöd som finns för sysselsättning från 
myndigheten för personer med funktionsnedsättning, exempelvis på kommunens 
hemsida, 

• att ansvariga myndigheter deltar på de gemensamma informationsmötena tillsammans 
med föräldrar och elever,  

• möjligheten att höja habiliteringsersättningen för individer inom daglig verksamhet (idag 
är den sex kronor per timme), 

• stödet till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Attention beskriver i intervjuerna att det finns en risk att ungdomar med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar blir sittandes hemma utan någon sysselsättning. Attention lyfter en 
viktig fråga som behöver beaktas i kommande arbeten.  
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Beslutsärenden 

10. Utbildningskrav för personalen inom omsorgsnämndens verksamheter  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-24 
- Bilaga 1. Rapport Kompetensutveckling - Underlag till ledningsgruppen angående 

titulatur och utbildningskrav inom funktionshinderområdet, daterad 2017-10-05 
- Bilaga 2. Utbildningskrav för baspersonalen inom omsorgsnämndens verksamheter  

11. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-13 
- Förslag till ändring av delegationsordning, daterad 2017-11-13 

12. Ärendebalans 

13. Anmälningsärenden 

14. Delegeringsbeslut  

15. Övriga frågor  
 

Med vänlig hälsning 
 
Peter Friström  
Ordförande 
Omsorgsnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 069 07 
E-post: peter.fristrom@sodertalje.se 
 
 
Johan Karlsson 
Sekreterare 
Omsorgsnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 018 95 
E-post: Johan.Karlsson@sodertalje.se 
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