Jämförelse av några kommuners
sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk
ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar.
Ale aktivitetscenter (öppen verksamhet), erbjuder bland annat: Matlagning/bakning, café med
försäljning av fika och lunch, nutidsorientering, skapande aktivitet, sällskapsspel, studiebesök,
utflykter, yoga, vattengymnastik, hus möte, tillgång till datorer och symaskiner. Emellanåt musik-,
keramik- och datakurs. Under senaste året har 1 personal varit knuten till aktivitetshuset. Ett

samarbete med vuxenheten pågår och både personal (fler resurser) och aktiviteter kan komma att
ändras utifrån de nya behoven. Nuvarande lokaler är tillfälliga (tillsammans med AME´s
träningsverksamhet), och man ska snart byta.10-15 besökare kommer till Aktivitetscenter varje dag.
Öppettider: måndag till fredag 9.00 -15.00, undantag onsdag 13. 00-15.00. Både kravlös gemenskap
och mer strukturerad verksamhet kan erbjudas. 5 arbetsspecialister ger stöd enligt Individual
Placement and Support (IPS), (Dessa finns också till för personer med LSS beslut). Man har både
öppen verksamhet och beslut om sysselsättning enligt SoL. Ingen omkostnadsersättning utgår till
brukarna/besökarna (Ulrika Sten Sporrong, verksamhetsutvecklare/arbetsspecialist). Antal invånare
Ale kommun ca 29 000.

Alingsås Aktivitetshus/träffpunkt finns på Gläntan, som erbjuder bland annat olika hantverk, bingo,
rörelse, inspiration genom t ex besök av sakkunniga inom olika områden i kommunen, besök kan
göras på ex biblioteket, samtal runt aktuella händelser eller värdeord, matlagning eller mindfulness.
Öppettider: måndagar 14.30–17.30, tisdagar-torsdagar 10.00–13.30. Verksamheten är kravlös, men
man hjälper till slussa vidare om man ser att förutsättningar finns. Två personal arbetar vardera 50 %
på Gläntan. 7-10 besökare kommer i snitt per dag. Ca 15 kommer när man äter tillsammans. Inga
beslut krävs på Gläntan. Ingen omkostnadsersättning finns. Dessutom finns Arbetscentrum, som är en
verksamhet som Ame har. Här finns snickeri, syverkstad mm. SoL beslut om sysselsättning krävs. Två
arbetsmarknadskoordinatorer arbetar heltid med målgruppen enligt SE/IPS. (Koordinator Ame Erika
Norrman, Enhetschef Marie Sormunen). Antal invånare Alingsås kommun ca 39 000.

Borås stad Aktivitetshus Berggården erbjuder t ex studiecirklar i samarbete med Studieförbundet
vuxenskolan, resor, biljard, pingis, gym, relax-bastu, matlagning-lunch, gemenskap mm. Öppet:
måndag, tisdag, torsdag, fredag 9-16, onsdagar till kl. 19. Man har möjlighet erbjuda både kravlös och
i viss mån mer strukturerad sysselsättning. 2 personal arbetar heltid i verksamheten. Man har ca 20
besökare per dag. All personal får under april 2016 utbildning i Supported Employment (SE). Metoden
kommer att implementeras under 2016. I Borås finns också Jobb Resurs, som - erbjuder
arbetsmarknadsåtgärder för blandad målgrupp. Man tillhandahåller t ex stor återvinningsverksamhet
och verksamhet i grupper ute på vanliga företag. I dagsläget finns inga beslut om sysselsättning.
Brukarna får ingen omkostnadsersättning (men hjälp med busskort om man deltar i arbetsträning).
(Enhetschef Per-Anders Sköld). Antal invånare Borås kommun ca 108 000.
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Region Gotland På Gotland finns tre träffpunkter (Visby, Slite på norra Gotland och Hemse på
södra Gotland). Exempel på aktiviteter som erbjuds är vattengympa, matlagning, trädgårdsgrupp, sy
grupp, Photo pearls och badminton. Träffpunkten i Visby är öppen 5 dagar per vecka och den i Slite 2.
Där arbetar tillsammans 6 personal. Hemse är öppet 3 dagar per vecka. Här arbetar 4 personal som
också är boendestödjare. Visby har 10-15 besökare per dag, Hemse 5-10 och Slite 3-6. Både kravlös
och en mer strukturerad verksamhet kan erbjudas. Inga arbetskonsulenter eller likande finns för
målgruppen. Några besökare på träffpunkterna har beslut om sysselsättning. I Visby finns visst
samarbete med daglig verksamhet(DV). Brukare som hör till DV har hab. ersättning. Övriga har ingen
likande ersättning. (Enhetschef Henrik Söderdahl). Antal invånare Gotland ca 57 000.

Göteborg har 5 Aktivitetshus: Aktivitetshuset i centrum, väster, respektive nordost (bestående av
Sekelhuset och Gunnareds gård). Dessutom Aktivitetshuset SU, för personer med rättspsykiatrisk
problematik. Tillsammans har aktivitetshusen ca 40 årsarbetare, varav 5 vägledare (som arbetar med
stöd ut mot arbetslivet), och är knutna till vart och ett av aktivitetshusen. Utöver dessa finns några
personer, ofta med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som är O.S.A. anställda. Under två veckor per
år mäts antal besökare på aktivitetshusen. Totalt hade man t ex under 2015, 1214 besökare under
vecka 20 och 1301 besökare under v. 50. Alla verksamheter är s.k. öppna verksamheter. Inget
biståndsbeslut om sysselsättning behövs (Enhetschef på Social resurs, Per-Anders Olsson)

Dessutom finns i Göteborg bland annat Fontänhuset och Stiftelsen Gyllenkroken. Antal invånare
Göteborgs kommun ca 533 000.

Härjedalens kommun har träffpunkten Ringen för personer som beviljats SoL insatsen
boendestöd. Träffpunkten erbjuder exempelvis matlagning, fika, utflykter, spela spel, TV/film eller
annat som kommer på förslag. Möjlighet till såväl kravlös som mer strukturerad verksamhet ges.
Öppettider är kvällar (alla vardagar)och helger. 3-8 personer besöker träffpunkten per dag. 5
personal arbetar heltid med sysselsättning och boendestöd. I Härjedalens kommun finns också en
verksamhet som heter Arbete och aktivitet. Här finns beslut om sysselsättning enligt SoL och
deltagarna får omkostnadsersättning. Ingen arbetskonsulent eller liknande är kopplad till gruppen
genom Ringens verksamhet, men stödet finns att få av personal vid dagligt arbete/daglig
sysselsättning/arbetsmarknads åtgärder (Anneli Stenberg, Eva Larsson). Antal invånare Härjedalens
kommun ca 10 000.

Härryda erbjuder öppen verksamhet på Kreativt center. Exempel på aktiviteter är matlagning,
friskvård och handarbete. Man erbjuder både kravlös gemenskap och schemalagda aktiviteter. Man
har f.n. öppet två dagar per vecka, men planerar att utöka öppettiderna. Man har ca 10 besökare per
gång (Ca 15 olika personer per månad). Två personal bemannar Kreativt center. De arbetar också på
kommunens boenden. Inga arbetskonsulenter finns f.n. kopplade till verksamheten, men man har en
ambition om ett tätare samarbete runt personer som behöver arbetsinriktad rehabilitering med DV,
respektive Ame. Inga beslut om sysselsättning krävs(Enhetschef Jonas Arnell). Antal invånare
Härryda kommun ca 37 000.
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Kungsbacka har ett aktivitetshus, som t.ex. erbjuder matlagning, gröna rum, keramik, lätt gympa,
engelska eller skapande/ateljé. 3 personal arbetar heltid på aktivitetshuset, som är öppet må-fr 9. 0015.00. Verksamheten är mestadels kravlös, men viss struktur kan erbjudas. I snitt kommer 11,5
personer per dag. Totalt rör sig 47 personer på aktivitetshuset. Beslut om sysselsättning finns inte.
Omkostnadsersättning erbjuds inte. Utöver aktivitetshuset finns i Kungsbacka ett socialt kooperativ,
med tre anställda, som driver hunddagis. En arbetskonsulent och en arbetsterapeut kan ge stöd enligt
SE eller IPS (Charlotta Öhman). Antal invånare Kungsbacka kommun ca 79 000.

Kungälv har ett aktivitetshus, som är en öppen verksamhet. På aktivitetshuset finns t ex hantverk,
matlagning och olika studiecirklar. Man erbjuder så väl kravlös gemenskap som mer strukturerad
verksamhet. Man har öppet 5 dagar per vecka kl. 9-16. Tre personal (2,8 tjänster) arbetar där. Under
ett år besöker 75- 85 olika personer aktivitetshuset. Man har inga arbetskonsulenter kopplade direkt till
målgruppen, däremot finns möjlighet använda kommunens rehabteam, och aktivitetsledarna där. Man
arbetar med coaching (och flera har utbildning i SE). Möjlighet till arbetsträning finns. Några personer
har sedan länge SoL beslut om sysselsättning. Ingen omkostnadsersättning utgår (Enhetschef Ulf
Hesslind). Antal invånare Kungälvs kommun ca 43 000.

Lerum har fyra verksamheter för målgruppen. Steget är en öppen och kravlös verksamhet, som
exempelvis erbjuder studiecirklar, musik, hantverk, trädgårdsskötsel, matlagning och bakning.
Verksamheterna Tollestorp och Nääs kan erbjuda mer struktur och andra aktiviteter, så som bilrekond,
möbelsnickeri, syateljé respektive trädgårdsarbete och hantverk. Tollestorp och Nääs kräver remiss
eller beslut om boendestöd/sysselsättning enligt SoL. Ca 35 personer har remiss/beslut. Öppettider för
samtliga verksamheter är måndag - fredag 9. 00-15.00. 8 personal, varav en samordnare och en
arbetskonsulent, arbetar i de olika verksamheterna. Ingen omkostnadsersättning utgår till deltagarna.
Utöver de tre verksamheterna har också boendestödet en verksamhet som är öppen två timmar två
kvällar per vecka och dessutom några timmar på lördagar (Samordnare Gullvi Johansson). Antal

invånare Lerums kommun ca 40 000.

Lilla Edet har aktivitetshuset Borgen, som är en öppen, kravlös verksamhet, där man erbjuder t ex
bakning, fika, bordtennis, biljard, sällskapsspel, utflykter, luncher vid högtider mm. Man har öppet tre
gånger per vecka: ti. 11. 00-16.00, on. 12. 00-16,00 to. 16. 00-20. 00. Mellan 5 och 9 personer
besöker verksamheten per gång. Två personal arbetar deltid på Borgen, men de är också
boendestödjare. Ingen arbetskonsulent är kopplad till målgruppen, utan personer som är i behov av
arbetsträning eller coaching får kontakta Ame. Man har inga SoL beslut om sysselsättning. Ingen
omkostnadsersättning finns (Enhetschef Pernilla Sundemar, Personal sysselsättning/boende Ulla-Britt
Ågren). Antal invånare Lilla Edets kommun ca 13 000.
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Mölndal har ett aktivitetshus, Spira, med bland annat snickeri, textil, kiosk, kök, arbete med
tidning och friskvård. Man har 5 anställda, och man erbjuder både kravlös verksamhet och
arbetsträning. Spira är öppet 8.00 -16.00 må-fr. Ca 200 individer besöker Spira per år, 20-40 på
en dag. På enheten Sia finns 4 arbetsspecialister, som enbart arbetar med målgruppen personer
med långvarig psykisk ohälsa, enligt Individual Placement and Support (IPS) metoden. Beslut om
sysselsättning enligt SoL krävs inte, men ett arbete runt frågan pågår. Omkostnadsersättning på
5 kr per timme eller max 400kr per månad finns (Metodutvecklare Diana Waara). Antal invånare
Mölndals kommun ca 63 000.

Stenungsund Aktivitetshuset erbjuder bland annat textilverkstad, data, musik, matlagning, fysisk
aktivitet, studiecirklar och ESL. Öppettider måndag till fredag 8.00 -16.00. Både kravlös och mer
strukturerad verksamhet finns. 3 personal arbetar på aktivitetshuset på vardera 100 %. Aktivitetshuset
har 8-15 besökare per dag. 1 stödpedagog arbetar med Individuellt stöd i arbete enligt SE. Beslut om
sysselsättning enligt SoL finns inte. Ingen omkostnadsersättning utgår (Brit Hugdal, stödpedagog).
Antal invånare Stenungsunds kommun ca 25 000.

Partille Aktivitetshuset, Finngösa, erbjuder bland annat matlagning, musikcirkel, melodikryss,
keramik, och annat hantverk, utflykter och husmöten. Emellanåt erbjuds också datakurser eller
arbetsmarknads kurser. Öppet: måndag-fredag 9. 00-16.00.1,8 tjänster är f.n. kopplade hit. Ca 50
personer besöker aktivitetshuset på ett år, ca 5-10 per dag. Man erbjuder dels kravlös gemenskap,
men också viss möjlighet lägga upp strukturerad verksamhet. Dessutom finns f.n.1,2
arbetskonsulenter som arbetar med drygt 25 personer enligt SE/IPS. Både öppen verksamhet och
möjlighet söka beslut om sysselsättning finns. Ingen omkostnadsersättning utgår (Marianne Merin,
utvecklingsledare). Antal invånare Partille kommun ca 37 000.

Vänersborg har två öppna mötesplatser/träffpunkter. Exempel på aktiviteter som erbjuds är
studiecirklar, matlagning, film och spel. Öppettider: Måndag - fredag 8.00-16.00. På den ena
träffpunkten kan erbjudas individuell planering/struktur. 4 personal arbetar på träffpunkterna. Man har
10-20 besökare per dag. Inga arbetskonsulenter är knutna till verksamheterna, men möjlighet till stöd
finns på arbetsrehabteamet, som är kopplat till Samordningsförbundet. Beslut om sysselsättning enligt
SoL finns inte. Ingen omkostnadsersättning utgår(Sektionschef Anna B Johnander). Antal invånare
Vänersborgs kommun ca 38 000.

Öckerö har aktivitetshuset ”Alfonshuset”, där man bland annat erbjuder matlagning,
trädgårdsarbete, spel eller andra aktiviteter för att exempelvis bryta isolering. Verksamheten är i första
hand kravlös, men enstaka personer kan få hjälp med struktur. Öppettider fyra dagar per vecka kl. 9.
00-15.00. Ibland erbjuds också kvällsaktiviteter (grillkväll, bad etc). 2-10 personer besöker
aktivitetshuset per dag. 2 personal arbetar vardera 50 %, och går omlott i verksamheten (som f.ö. är
förlagd i närhet till annan verksamhet). En arbetskonsulent arbetar med SE, men finns till för flera
målgrupper. De personer ur målgruppen som får stöd av arbetskonsulent har beslut om sysselsättning
enligt SoL. Omkostnadsersättning, i samma storlek som habiliteringsersättning för personer som har
LSS beslut, utgår (Martin Pettersson). Antal invånare Öckerö kommun ca 13 000.
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