
IT-Spåret

Förslag på hantering

Annelie Hägg KSO Eksjö
Tord du Rietz Kommundirektör Eksjö



• IT-spåret ska vara en individanpassad utbildning där en yrkesinriktad IT-utbildning 
kombineras med social träning och arbete med att få vardagsrutiner att fungera 
för personer med huvuddiagnosen ASD/Aspergers syndrom.

• alla deltagare ska: 
- ha huvuddiagnosen Aspergers syndrom/ASD
- ha ett uttalat IT-intresse
- vara bosatt i Jönköpings län
- ha fyllt 19 år
- vilja studera och arbeta med IT
- vara studiemotiverad

Bakgrund



Förslag på upphandlad folkhögskoleutbildning

Kravspecifikation:
• specialanpassade lokaler för enskild undervisning och möjlighet till 

små grupper
• fast studieplats för deltagaren
• individuella studieplaner
• studier i anpassad takt
• team bestående av två lärare med adekvat utbildning och erfarenhet 

och en arbetsterapeut med adekvat erfarenhet 



Förslag på upphandlad folkhögskoleutbildning

Kravspecifikation (fortsättning):
• undervisning sker måndag-fredag mellan kl 08.00-17.00 
• totalt minst 20 tim/vecka lärarledd undervisning
• Grunden en två årig utbildning med möjlighet till variation utifrån 

deltagarens individuella studieplan
• 40 studieveckor per år
• Studieplats inom länet
• Möjlighet till inackordering (med helpension)
• 15 deltagare 



Kurser
Modul 1: Gymnasienivå
• Webbutveckling
• Programmering 1 & 2
• Dator- och nätverksteknik, Nätverksadministration, Nätverksteknik

Modul 2: Fördjupad nivå (exempel på kurser)
• Webbprogrammering
• Databasadministration
• Databasteknik
• Objektorienterad programmering

Modul 3: Praktik/Arbete
• Praktik på företag, i föreningar eller organisationer

Utbildningsinnehåll  



Deltagarens finansiering

• Utbildningen är gratis för deltagaren
• Deltagaren betalar för eventuell inackordering
• CSN berättigad utbildning
• Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning prövas av arbetsförmedlingen
• Aktivitetsersättning prövas av försäkringskassan



Deltagarplats fördelning

Fördelning
• Finnvedens samordningsförbund 5 platser
• Samordningsförbundet Södra Vätterbyggden 5 platser
• Höglandets samordningsförbund 5 platser

Tre ansökningspooler dvs. slutar en från ett område börjar en ny från det området, 
finns det ingen deltagare i kön så lånar ett annat område platsen, när nästa slutar 
ges platsen tillbaka osv. 



Utbildningens finansiering 
• Uppskattad kostnad utifrån dagens kostnad 2,3 milj. kr

Fördelning
• Finnvedens samordningsförbund 600 tkr
• Samordningsförbundet Södra Vätterbyggden 600 tkr
• Höglandets samordningsförbund 600 tkr
• Regionen 600 tkr
• Totalt 2,4 milj. kr

Om kostnaden för upphandlad utbildning blir större fördelas ökningen lika mellan 
aktörerna.



Vidare hantering

• Information Kommunalt forum - 3 december
• Avstämning i PKS - 16 december
• Ägarsamråd för samordningsförbunden - början på 2022
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