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Funktionsstödsnämnden
Datum

2019-10-02

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

FSN-2019-1023

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M) och
Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka
STK-2019-822

Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden anser att förslaget om att införa en jobbskuggarvecka ligger i linje
med det arbete som bedrivs inom daglig verksamhet. Det sker flera strategiska och långsiktiga insatser för att möta detta behov. Nämnden erbjuder exempelvis löpande brukare
inom dagligverksamhet få så kallad enskild plats. Nämnden betonar vikten av att fortsatt utveckla befintliga samarbetsformer samt att hitta nya former för samverkan för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna närma sig arbetsmarknaden.
Yttrande

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över motion av John Roslund (M),
Tony Rahm (M) och Josefin Anselmsson (M) om jobbskuggarvecka för personer med
funktionsnedsättning.
Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser inom ramen för LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatrin till vuxna samt insatser till
barn med fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom. Nämndens svar
baseras utifrån målgruppen personer med funktionsnedsättning enligt LSS, men nämnden
erbjuder också sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Idag är det
cirka 100 personer inskrivna vid Handkraft.
I motionen presenteras förslag om att införa en jobbskuggarvecka. Förslaget går ut på att
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning ska ges
möjlighet att, utifrån anpassade behov och intressen, få vara på önskad arbetsplats hos något
av de företag eller verksamheter som deltar. Vidare får arbetsgivaren ökad kunskap, insikt
och erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättningar.
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Nämnden anser att förslaget om att införa en jobbskuggarvecka ligger i linje med det arbete
som redan sker inom daglig verksamhet. Inom ramen för ”Enskilda platser” ges brukare
löpande möjlighet att komma ut på arbetsplatser. Det finns idag ett samarbete med cirka 60
organisationer och företag i Malmö, vilket möjliggör för personer med funktionsnedsättning
att delta i arbetslivet. För många innebär detta en möjlighet att få kontakter på arbetsmarknaden som annars inte hade varit möjlig. Det finns en stor bredd i de företag som förvaltningen samarbetar med och där personer med funktionsnedsättning erbjuds enskild plats i
Malmö. Som exempel kan nämnas förskolor, fastighetsbolag, butiker, äldreboenden,
restauranger, hotell och caféer.
Enskild plats är en viktig del av daglig verksamhet för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna närma sig arbetsmarknaden och det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla
samarbetet med fler företag samt att hitta nya samverkansformer. Det är idag 69 personer
(27 kvinnor och 42 män) som är ute på enskild plats och det sker en matchning för varje
enskild person utifrån behov och intresse. Förvaltningen får även respons från de företag
som deltar att brukaren tillför något i gemenskapen på arbetsplatserna. Utöver enskilda
platser sker också andra insatser som syftar till förberedelse till arbetslivet genom teori och
praktik
Inom enskilda platser finns en arbetsgrupp och en styrgrupp som består av representanter
från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ASF och FSF. Syftet är att gemensamt verka
för att personer med funktionsnedsättning ska närma sig arbetsmarknaden. Det förs löpande
statistik över deltagare, exempelvis var det under 2018 15 personer som gick till lönearbete,
studier eller arbetspraktik.
Vidare får personer som går sista läsåret på gymnasiesärskolan praktik under totalt fyra
veckor. Praktiken sker främst inom Malmö stad, men det pågår ett arbete för att kunna
förlägga praktiken på externa arbetsplatser. Denna praktik kan också jämföras med förslaget
om jobbskuggarveckor. Vidare sker ett samarbete med syokonsulenterna på gymnasiesärskolan vad avser avgångseleverna. Arbetsförmedlingen arbetar också nära skolan vad
gäller de elever som bedöms stå närmare arbetsmarknaden.
Nämnden har i samband med besvarande av aktuell motion även stämt av med arbetsmarknad- och socialförvaltningen (ASF). Arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver ett
omfattande arbete med att erbjuda praktik och arbetsträning till unga Malmöbor 18 - 29 år
oavsett deras försörjning och Malmöbor 30 år och äldre som uppbär försörjningsstöd.
Arbetet med praktik och arbetsträning tangerar ofta syftet med jobbskuggning. I målgruppen
för arbetsmarknadsinsatser ingår personer med olika former av funktionsnedsättningar, men
insatserna riktar sig primärt inte till personer som redan omfattas av insatser enligt LSS. Det
som konstateras är vikten av att vidhålla och utveckla befintligt samarbete inom ramen för
exempelvis enskilda platser, men också i andra sammanhang.
Vid ett eventuellt införande av en jobbskuggarvecka anser nämnden att det behöver tydliggöras vilka målgrupper som ska omfattas av förslaget, detta då begreppet ”funktionsnedsättning” kan avse allt ifrån personer med exempelvis en syn- eller hörselnedsättning till
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personer med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Vidare finns andra
viktiga aspekter som måste beaktas vad avser hur införandet skulle hanteras rent
administrativt och verksamhetsmässigt, exempel vad avser system och resurser.
Sammanfattningsvis anser funktionsstödsnämnden att konceptet med jobbskuggarvecka
redan är etablerat inom nämndens verksamheter, exempelvis genom enskilda platser och
andra former av delaktighet i arbetslivet. Det arbetet som sker är såväl strategiskt som
långsiktigt.
Med hänvisning till ovanstående anser funktionsstödsnämnden motionen ska anses besvarad.

Ordförande

Roko Kursar
Sekreterare

Jesper Salö
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 2 till protokollet)

