Make it: work
-en väg till arbete-

samverkan mellan Försäkringskassan
och Enskilda platser
Daglig verksamhet enligt LSS

Make it: work

Daglig verksamhet oktober 2020
Totalt antal brukare
Arbetsinriktad gruppverk.
Enskild plats

825
210
82

(25% av totala antalet brukare)
(10% av totala antalet brukare)

Uppskattningsvis 40-50 brukare av totalen tros på sikt vara aktuella för AF/FK´s förstärkta
samarbete/arbetsmarknaden.

Enskild plats – antal brukare
Okt 2020
2019
2018

82
75
68

(10% av totala antalet brukare)
(9% av totala antalet brukare)
(8% av totala antalet brukare)

Daglig verksamhet enlig LSS
Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling,
meningsfullhet och gemenskap efter hans önskemål. Ett
övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes
möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt (se prop.
1992/93:159 s. 90 och 181).
Däremot kan verksamheten med fördel utformas så att den
bidrar till att öka personens förutsättningar att senare få en
anställning i arbetslivet. Det är också angeläget att
möjligheten till ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden eller inom Samhall prövas regelbundet.
prop. 1992/93:159 s. 90

Brukare från Daglig verksamhet till anställning/studier
År
2010
2011
2012
2013 (Finsamprojekt)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 tom oktober
Totalt sedan 2013

Förstärkt samarbete/
anställning (FK/AF)
1-2
1-2
1-2
6

Studier

Totalt

Ingen uppgift
Ingen uppgift
Ingen uppgift
3

1-2
1-2
1-2
9

7
7
5
5
11
11
7
59

3
1
7
5
7
4
6
36

10
8
12
10
18
15
13
95

Kontinuerlig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Daglig
Verksamhet, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är avgörande.

Samarbete med
arbetsgivare/näringsliv
• Praktikplatser
• Forumträffar
• Socialt ansvarstagande

Make it: work
• arbetsnärmande program
• Samverkan Försäkringskassan och
daglig verksamhet

Enskilda platser
daglig verksamhet

Anställningar i Malmö stad
• Riktade till brukare i
daglig verksamhet

Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan
• samarbete daglig
verksamhet,
Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan

Make it: work

Projektperiod:

2020-04-01 - 2022-03-31

2,5 heltidstjänster:
Försäkringskassan: 50% handläggare
Daglig verksamhet: arbetskonsulent 100%, 2 st handledare enskild plats 50%
Styrgrupp:
Daglig verksamhet, Malmö stad och Försäkringskassan
Referensgrupp:
Daglig verksamhet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

SAMLOKALISERADE

Därför behövs Make it: work
Huvudanledning
• Svårt för personer inom daglig verksamhet
att få tillgång till den reguljära arbetsmarknaden
och behålla ett arbete över tid.
Delproblem
• Otydliga krav och förväntningar mellan aktörer,
bristande helhetstänk kring individen

• Stort steg från daglig verksamhet till arbete,
avsaknad av metoder och förberedelser inför
arbetslivet
• Stöd upphör när brukare övergått till anställning

Make it: work

Personer som har insatsen daglig verksamhet i Malmö stad och som befinner sig närmare
arbetsmarknaden är målgrupp för projektet.
Sammantaget beräknas 40 personer genomgå insatser inom ramen för Make it: work.
Genomflödestiden i Make it: work beräknas vara 3-10 månader beroende på individens
behov.
Samtliga deltagare är inte igång i projektet samtidigt utan det sker ett inflöde i projektet
under projektperioden.

Innehåll i Make it: work
• Arbetsnärmande program (i grupp eller individuellt)
- vad förväntas av mig på arbetsmarknaden
- öka medvetenheten kring sammanhanget/socialförsäkringssystemet.
• Studiebesök på arbetsplatser
• Praktiker
• Forumträffar för arbetsgivare och deltagare
• Samverkan med Arbetsförmedlingen
• Förlängt stöd under anställning
• Gemensam planering Min plan (deltagaren/FK/DV )- ligger till grund
för brukarens genomförandeplan i daglig verksamhet.

Make it: work
Utfall för insatsen och effektmål för insatsen
Utfall







fler personer i målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden eller övergå i lönearbete. Förväntat
utfall är att 20 personer har övergått i lönearbete vid projektets slut.

.
samverkansstruktur
är utvecklad och implementerad av deltagande parter

"Förarbetet"-daglig verksamhet med fokus på reguljär arbetsmarknad har etablerats
stöd till individ som övergår i arbete och stöd till arbetsgivare finns på plats
systematiserat befintliga metoder för att attrahera, behålla och utveckla kontakter med
arbetsgivare och näringsliv

Effektmål



det finns en tydlig, fungerande och hållbar väg från daglig verksamhet till reguljär
arbetsmarknad




individer som har lämnat daglig verksamhet kan behålla arbete över tid
en mer inkluderande arbetsmarknad, där kompetens och förmågor tas tillvara. Detta bidrar till
social hållbarhet och minskat behov av försörjningsstöd/andra ersättningsformer.
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Utfall Make it: work från maj 2020
(9 deltagare)
3 deltagare från enskild plats till AF/FK´s förstärkta samarbete
1 deltagare från gruppverksamhet till AF/FK´s förstärkta samarbete
1 deltagare med sjukersättning till gemensam kartläggning AF/FK
1 deltagare till anställning på sin enskilda plats på förskola i Malmö stad
1 deltagare dialog kring anställning på sin enskilda plats i Malmö stad
2 deltagare från gruppverksamhet till enskild plats

FK beviljar aktivitetsersättning –
rekommenderar daglig verksamhet

Brukare som
har
förutsättningar
att nå en
anställning blir
ofta aktuella
för AF/FK´s
gemensamma
kartläggning
och förstärkta
samarbete.

FK följer upp utvecklingen
på daglig verksamhet

Gemensam kartläggning:
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Daglig verksamhet
Förstärkta samarbetet (utreda om
arbetsförmåga, ofta även anställning):
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Daglig verksamhet

Fortsatt
daglig verksamhet

Malmö stad erbjuder anställning till
personer inom daglig verksamhet
• Beslut i funktionsstödsnämnden
• Beslut att alla förvaltningar ska erbjuda anställning
Exempel på arbete i funktionsstödsförvaltningen:
• Vaktmästeri
• HR-avdelningen
• Kök på LSS-boende
Exempel i andra förvaltningar:
• Arkivering (miljöförvaltningen)
• Bad (fritidsförvaltningen)
• Förskola (förskoleförvaltningen)

Enskilda platser håller samman
processen tillsammans med
respektive förvaltnings HR-avdelning
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Efter projektet
Arbetssätten och metoderna från Make it: work blir en del av ordinarie verksamhet
Fortsatt god samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Utökade personalresurser inom enskild plats
Erfarenheterna och metoderna från Make it: work införlivas även i
gruppverksamheterna.
Skapa medvetenhet om sammanhanget och möjligheterna för både brukare och
personal i daglig verksamhet.

- Informera om ramarna för brukarnas ersättning (främst aktivitetsersättningen)
- Motivera brukarna att ha arbetsmarknaden som mål
- Dialog om skillnaderna på daglig verksamhet och anställning

Samarbete med
arbetsgivare/näringsliv
• Praktikplatser
• Forumträffar
• Socialt ansvarstagande
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• arbetsnärmande program
• Samverkan Försäkringskassan och
daglig verksamhet

Enskilda platser
daglig verksamhet

Anställningar i Malmö stad
• Riktade till brukare i
daglig verksamhet

Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan
• samarbete daglig
verksamhet,
Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan

