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Bakgrund  

Leksands kommun och Arbetsförmedlingen Leksand/Rättvik/Gagnef har ett samarbete vad 

gäller arbetslösa i Leksands kommun och träffas regelbundet för utbyte av erfarenhet och 

kunskap. Hösten 2016 gjorde arbetsförmedlingen kommunen uppmärksammad på att 

arbetsförmedlingen har en växande målgrupp. Den växande målgruppen är döva, framförallt 

nyanlända döva. Parterna var överens om behovet av att kartlägga målgruppen, pågående 

insatser samt behovet av insatser. För att kunna genomföra kartläggningen sökte parterna 

projektmedel från Nedansiljans samordningsförbund, Finsam.  

Finsam styrelse beviljade ansökan där Finsam finansierar samverkansprojektet med ett belopp 

som högst uppgick till högst 350 000 kr.  Leksands kommun var projektägare och har haft 

ansvar för att samordna projektet och sått som arbetsgivare för projektledaren. Ansvaret för 

aktiviteterna som ingår i projektet har Leksands kommun och Arbetsförmedlingen 

Leksand/Rättvik/Gagnef haft gemensamt ansvar för.  

 

 

Mål och syfte med projektet 

Målet med projektet var att anställa en projektledare som kartlägger vilka kompetensbehov 

som krävs i syfte att åstadkomma en bättre samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

Leksands kommun avseende målgruppen döva, framförallt nyanlända, som inte kommit in på 

arbetsmarknaden och/eller som inte är arbetsföra. Syften med insatsen är att, utifrån de behov 

som finns i målgruppen, ta fram rutiner, arbetssätt och metoder för samverkan kring de 

gemensamma ärendena.  

Målet är att de framtagna rutinerna:  

- leder till att deltagarna inte hamnar mellan olika myndigheter 

- leder till att flertal av deltagarna blir arbetsföra och på så sätt undvika långvarigt 

bidragsberoende hos deltagarna.  

- ska användas i de respektive myndigheterna ordinarie verksamhet efter att projekttiden 

upphör.  
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Metod 

I projektet har det arbetat en projektledare på 100 % som under en tidsperiod på sex månader 

fokuserat på vilka resurser som finns att tillgå och vilka som saknas. Hur ser kunskapen ut hos 

de olika aktörerna angående den här målgruppen och vilken kompetens behöver man tillsätta 

för att kunna integrera döva nyanlända i kommunen, för att de ska få en chans att komma ut i 

arbete eller studier. 

Projektledaren har valt att göra studiebesök vid Västanviks folkhögskola (Leksands kommun) 

som är en skola för döva samt service center i Örebro. Detta för att inhämta kunskaper om 

målgruppen samt pågående insatser. Dessa studiebesök ledde till att projektledaren valde att 

använda sig av kvalitativa metoden. Intervjuer (bilaga 1) genomfördes med lärare och elever 

på Västanviks folkhögskola samt service center i Örebro. Lärare var både hörande och döva.  

Vidare gjorde projektledaren studiebesök och genomförde intervjuer med personal inom 

kommunens verksamheter, Individ- och familjen omsorgen samt Integration- och 

arbetsmarknadsenheten. Intervju genomfördes även med personal från Arbetsförmedlingen i 

Leksand och Syn/döv/hörsel Västra Svealand. Dessa arbetsförmedlare, sius och dövkonsulent.  

Projektledare valde intervjuer med öppna frågor för att verksamheterna skulle berätta så 

mycket som möjligt om de insatser som finns att tillgå för målgruppen döva.  

Vidare valde projektledaren att kalla kommunen, arbetsförmedlingen, Västanviks 

folkhögskola, Dala Händer samt Coompanion till en konferens där syftet var att dessa 

verksamheter skulle få erfarenhetsutbyte och kunskap om varandras arbete. Konferensen hölls 

i Leksand den 8 februari 2017.  

Projektledaren utgick ifrån ”Centralen” i Leksand, verksamheten där Arbetsförmedling, 

Försäkringskassa, Landstinget Dalarna och kommun finns representerade. Detta har 

underlättat i kartläggningen av de olika insatser hos dessa myndigheter då projektledaren haft 

myndighets representanter nära sig och kunde enkelt få svar på de frågor som uppkom.  
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Resultat  

Leksands kommun  

I intervjun med Integrationsenheten i Leksands kommun framkommer att kommun har en 

anställd inom enheten som har nära kontakt med Västanviks folkhögskola när det gäller 

ekonomi för de döva nyanlända. Målgruppen nyanlända döva förekommer inte inom 

kommunens integrationskontor då Västanviks folkhögskola har ansvar för mottagandet av 

döva nyanlända. Det är ett avtal mellan Migrationsverket och Västanviks folkhögskola som 

kommunen ej är part i. Integrationskommunen har ansvarar för bland annat 

samhällsorientering för hörande anvisade nyanlända, nyanlända som på egen hand bosatt sig i 

kommunen eller andra inflyttade från annat land. Samhällsorientering för döva nyanlända har 

Västanviks folkhögskola ansvar för . 

Arbetsmarknadsenheten (AME) inom kommunen tar emot deltagare för sysselsättning, 

praktik och kompetensutveckling. Till enheten kommer deltagare via socialtjänsten, 

arbetsförmedlingen eller ”Centralen”. Centralen är ett samverkansprojekt där 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef samt 

landstinget finns samlokaliserade med syfte att samordna insatser för individer som står längst 

ifrån arbetsmarknaden. AME verkställer ofta beslut som socialtjänstens fattat enligt 

Socialtjänstlagen 4 kap. 4§ som innebär att socialnämnden får begära att den som får 

ekonomiskt bistånd under visst tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Inom AME är finna en anställd som är teckenspråkig, en handledare ute i AMEs 

verksamheter, men i övrigt finns det ingen personal som kan kommunicera på teckenspråk. 

Tolk bokas då behovet uppstår. Först i november 2016 har till AME anvisats döva personer, 

både svenskfödda och utlandsfödda. Idag finns det 5 personer i verksamheterna (Ta till vara 

butik, kommun café, gymnasiet café samt kommunservice verkstad) vilket innebär att den 

teckenspråkiga anställda förflyttar sig mellan de olika ställena. Inom Arbetsmarkandenheten 

arbetar två arbetsmarknadskonsulenter som kartlägger individernas behov av 

kompetenshöjande och utifrån det erbjuds individen en kompetenshöjande verksamhet/insats. 

Det kan vara någon av AMEs egna verksamheter eller att individen erbjuds en plats direkt hos 

externa arbetsgivare, det är individens behov och tidigare erfarenhet och kunskap som styr.  

I intervju med kommunens individ och familjeomsorg (IFO) framkommer att 

socialsekreterare saknar kunskaper om döva och har inte heller någon som kan teckenspråk. 

Socialsekreterare använder sig av tolk. IFO arbetar utifrån socialtjänstlagen och är samhällets 

så kallade sista skyddsnät, bedömningar görs på individuell plan och målet är att individer och 

familjer skall uppnå en skälig levnadsnivå. När alla resurser i samhället är uttömda är IFO 

behjälplig medborgare att uppnå en skälig levnadsnivå, ekonomiskt bistånd efter riksnormen. 

IFO jobbar med att de medborgare som är i behov av sysselsättning och stärkande insatser för 

att uppnå egen inkomst och skälig levnadsnivå ska få det. AME är IFOs verkställare och 

verkställer oftast beslut utifrån Socialtjänstlagens 4 kap. 4§ som IFO beslutar om i samråd 

med Arbetsförmedling.  
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Kommunens kundtjänst har ansvar för medborgarfrågor och ska kunna hjälpa alla människor 

som bor och vistas i kommunen. Kommunens kundtjänst har funktionen att kunna ringa upp 

tolk via bildtelefoni, men många döva vet inte om att den tjänsten finns och den marknadsförs 

inte heller.  

 

Arbetsförmedlingen  

Arbetsförmedlingen Leksand/Rättvik/Gagnef har en bra kontakt med Västanviks 

folkhögskola. Arbetsförmedlingen Syn/döv/hörsel Västra Svealand finns med som aktör när 

elever från skolan ska skrivas in i etableringen. Arbetsförmedlingen har ett etableringssamtal 

med stöd av dövkonsulten från Syn/döv/hörsel Västra Svealand. Det resulterar i en plan för 

personerna. Dövkonsulenten har vid behov ett fördjupat kartläggningssamtal.  

Syn/döv/hörsel Västra Svealand har också tillgång till psykologer och socialkonsulenter vid 

behov. Psykologer ställer ingen diagnos men kan om något känns oklart skicka vidare till 

vården för att få en bedömning av personen i fråga och utifrån det kan man jobba vidare.  

Problematiken uppstår när sökande skrivs in Jobb- och utvecklingsgarantin från Etableringen 

och inte är redo för den svenska arbetsmarknaden.  

Arbetsförmedlingen har arbetsförmedlare som är kopplade till etableringen för nyanlända, 

hörande som döva, och har till sin hjälp en dövkonsulent och två SIUS.  

I etableringen i Leksand finns det idag 13 personer som är döva personer varav 4 är kvinnor. 

Etableringsplanen ingår SFI/TFI och samhällsorientering samt ytterligare aktiviteter som är 

individuelltanpassade t.ex praktik, arbetsmarknadsutbildning, arbete med anställningsstöd.  

 

Arbetsförmedlingen har nu inplanerat att ha fler uppföljningsmöten med Västanviks 

folkhögskola då de ser att det är viktigt att fånga upp personer i tid om personen inte uppfyller 

målen i studieplanen. Det är även ett tillfälle för att fånga upp personer som eventuellt har 

andra funktionshinder. 

På Arbetsförmedlingen Leksand finns idag ett bildtelefonprojekt som ska förenkla 

kommunikationen med de som behöver teckentolk. Jourtolk finns då på distans. 

 

Västanviks folkhögskola  

Västanviks folkhögskola har asylmottagande och efter det att asylsökande fått TUT, tillfälligt 

uppehållstillstånd eller PUT, permanent uppehållstillstånd, börjar man på Svenska för 

invandrare/tecken för invandrare (SFI/TFI)-utbildningen. Utbildningen är tvåårig. Fokus 

behöver vara språkinlärning men eftersom de nyanlända också känner att det är viktigt att få 

ett arbete för att kanske ha större chans att få stanna i Sverige så blir det inte fokus på språket 

det primära. De flesta behöver något emellan skolan och arbetet för att förberedas inför 

arbetsmarknaden. Nyanlända döva studerar det svenska teckenspråket, den skrivna svenskan 



7 
 

och att kunna läsa och förstå.  Under de två år som nyanlända döva lär sig språk så får de 

också samhällsorientering. Skolan anser att två år är väldigt kort tid att kunna ta igen en 

utebliven skolgång och att det i princip är omöjligt. Skolan tycker att de har ett bra samarbete 

med AF men känner att samarbetet med kommunen behöver bli bättre, en vilja som finns hos 

kommunen också. Västanviks folkhögskola känner att de är besvärliga när de är i kontakt med 

kommunen. Förutsättningarna att kunna lära är väldigt olika och det är ibland svårt att kunna 

anpassa undervisningen för att den ska kunna passa alla. Lärarna på Västanviks folkhögskola 

försöker dela in nyanlända i grupper så att de ligger kunskapsmässigt på ungefär samma nivå, 

men skulle det finnas någon mer funktionsskillnad än dövheten upptäcks det inte förrän i 

etableringen. En del behöver kombinera undervisning och praktik, det är så olika hur behoven 

ser ut och hur man lär sig på bästa sätt. 

 

 

De döva som intervjuats, TFI elever  

I intervjuer med målgruppen döva, TFI elever som bott i Sverige allt från 1 månad till 2 år och 

6 månader, framkommer att det saknas mötesplatser för aktiviteter och socialt samspel. 

Många saknar den sociala delen av sitt liv, att kunna träffas och bara få prata och utbyta 

erfarenheter med varandra. Sammanfattning av intervjuerna med målgruppen döva är att 

många vill stanna kvar i Leksand eftersom här finns ett kontaktnät, i en större stad skulle man 

bli mer isolerad. Många av deltagarna som intervjuats och som har en sysselsättningsplats är 

inte positiva till att ha praktik utan vill ha en lön. För dom flesta av eleverna som intervjuades 

var det oklart vilket ansvar olika myndigheter har. Eleverna visste inte heller var de skulle 

vända sig för att få hjälp med bostad även om de uppgav bostad som hög prioritet. Bostad 

önskade de att de kunde få av kommunen. Eleverna uppger vidare att de när de får brev som 

de inte förstår det vänder sig till lärarna på skolan eller kuratorn. Myndigheter skickar ut brev 

som enligt eleverna är svåra att förstår och då skapas det lätt en oro över detta. Eleverna 

tycker att det bästa sättet att kontakt en myndighet är via tolk, bildtelefon eller Skype och att 

det skulle vara värdefullt om det fanns teckenspråkig personal inom myndigheterna.  

 

Samverkansdagen 

Samverkansdag för berörda aktörer genomfördes i februari månad, med syftet att alla skulle få 

ett ansikte på varandra och veta vad vardera myndighet har för ansvar.  

Ningab, Maria Sandin 

Maria berättade om Dövas historia och hur det har påverkat dem idag, att de inte är släkt med 

varandra men har ändå ett starkt band som gör att de känner ett släktband.  

Innan och efter Milanokongressen, innan så använde man sig av teckenspråk i undervisningen 

och efter så gick man över till den orala metoden där de döva skulle lära sig att prata och 

teckenspråket som användes följde den svenska grammatiken.  
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Många krigsdrabbade länder lever kvar i den orala metoden som vi i Sverige kommit långt 

ifrån, även om det finns saker kvar att kämpa för så ligger vi ändå i framkant när det gäller att 

ha en tvåspråkig skolgång, man har rätt att använda sig av tolk och man får använda sig av sitt 

förstaspråk. 

Hur det kan vara att läsa svenska, hon jämförde det med när vi läser engelska att vi måste 

anstränga oss lite mer för att kunna förstå. Det är lika för dem när det gäller svenska för det är 

inte deras förstaspråk. Finns inget skriftspråk utan det är ju visuellt. Teckenspråk har en egen 

grammatik, som också är visuell och sitter i ansiktet och i kroppen. 

Eftersom nyanlända döva personer kommer hit till Sverige med en syn som vi hade här för 

länge sedan, så tror de inte mycket om sig själva. De har ofta inte haft någon skolgång och har 

de haft det har den varit fattig. Och eftersom om man inte får språket upp till tre års ålder så 

blir hjärnan ”seg” och man har svårare att lära sig och ta in saker. Språkdeprivation. Hon 

pratade om hur det kan kännas om man får ett barn och så är de inte som alla andra, att det 

blir en chock! Här i Sverige rekommenderas CI nu för tiden om det finns hörselrester kvar, 

annars fungerar det inte. Men i andra länder så skäms man över att man fått ett barn som inte 

hör, man vet inte hur man ska kommunicera och det blir ofta ingen kommunikation som i sin 

tur leder till inlärningssvårigheter i framtiden. Kommer de sen till Sverige i vuxen ålder och 

inte haft en skolgång, hur ska man då på två år kunna lära sig allt man missat under sin 

uppväxt!? 

Hon pratade om att det idag finns internet och nyhetstecken, men det kan vara svårt att ta till 

sig när man inte kanske förstår en hel mening utan kan bara plocka upp ord som man förstår. 

Hon pratade om att en tolk är neutral och ska bara förmedla en kommunikation, får inte lägga 

sig i. Ska egentligen inte synas utan bara vara en röst och ett par händer 

 

Västanvik, Eva Norberg 

Eva berättade om hur de jobbar med Asylgruppen och SFI/TFI, att de kommer från ett 

förtryckt land och de tror inte mycket om sig själva. De får komma hit och se ett annat typ av 

samhälle, kanske ibland testar gränser för att se hur långt man kan gå. Det är mycket som är 

nytt och de har ofta inte behövt göra något för deras föräldrar eller någon släkting har handlat, 

räknat och skött all logistik. Hur ska de kunna lära sig allt detta på bara två år!? VV släpper 

taget efter två år men de vet att de inte fått med sig all kunskap som de skulle behöva få. 

SFI använder sig av ABC-nivå men sådana regler finns inte för TFI, och de som går på TFI 

har i grunden varierande skolgång, 0-8 år. Många är analfabeter och har ingen skolgång alls 

och skulle de ha skolgång så kan det varit i hörande skola för dövskolor finns det inte många 

av. 

Hon berättade om hur en dövtolk kan uppfatta signaler som en hörande tolk inte kan göra, och 

vi är i det här fallet många gånger i ett behov av dem. Men de får bara använda sig av dövtolk 

om de är asylsökande men när de sen kommer in på TFI så blir de ofta nekade även om det 
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finns ett behov. Hon kunde följa med ändå som kurator för att se att rätt information gå fram, 

men egentligen skulle hon inte behöva det. Hon sa att hon/ Västanvik är i behov av alla 

myndigheter för att få allting att fungera på ett smidigt sätt. 

 

Dalahänder, Suzanne Albihn  

Suzanne berättade om företagets uppkomst, syfte och hur utvecklingen sett ut under de år som 

de funnits.  

Företaget bildades när man såg ett behov av en anpassad arbetsplats, där det fanns 

teckenspråkiga arbetsledare och man kunde se att efter skoltiden på Västanvik var det ett stort 

antal som gick ut i arbetslöshet och behövde en arbetsplats. 

Hon kunde påvisa hur många som genomströmmat företaget och hur många som finns kvar 

idag, några har fått annat arbete, några har gått till studier, några har flyttat och någon visste 

de inte var de fanns idag. Men i företaget idag finns det 12 anställda och kostnaden om de 

skulle bli arbetslösa skulle bli den dubbla för kommunen då de skulle mista skatteintäkter och 

istället få betala ut försörjningsstöd. 

De är öppna för förslag till samarbete och utvecklar gärna sin verksamhet för att kunna öppna 

upp för fler sysselsättningsplatser. Det kommer bli en kostnad för kommunen att satsa men 

det kommer betalas tillbaka inom rimlig tid. Det skulle kunna bli en vinst för både kommun 

och Dalahänder om man kan samarbeta och skapa arbetstillfällen som gynnar båda parter. 

 

Coompanion, Bengt Sundgren  

Bengt berättade om vinsterna med ASF, Arbetsintegrerade Sociala Företag, och hur man 

måste se till helheten för att kunna se de ekonomiska vinsterna samt vinsten att se människor 

komma ut i sysselsättning. Han påvisade diagram för att på ett tydligt sätt se hur man kan få 

en investeringskurva att plana ut och ge tillbaka en vinst på till kommuner och till individer. 

LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, hur man kan formulera den så att den går till ett 

Socialt företag, att det ska finnas vissa kriterier för att just det företaget ska kunna vinna den 

upphandlingen. Det är fullt möjligt och man har börjat arbeta så i t.ex Falun för att fler ska 

kunna komma ut i någon form av sysselsättning och ha som mål att de ska kunna bli 

självförsörjande så småningom. 

Behovet av fler sysselsättningsplatser ökar och ASF kan vara ett sätt att att få ut fler personer i 

arbete, att kunna ha en anpassad arbetsmiljö där individer med funktionsskillnader har en 

chans att komma in på arbetsmarknaden. Leksands kommun ligger inte i framkant och 

behöver vidga sina vyer och se till ALLA medborgare, eftersom ”det ska vara lätt att leva i 

Leksand”. 
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Diskussion och åtgärdsförslag 

Projektledaren har under projektets gång utifrån studiebesök och intervjuerna kommit fram till 

att kommunikationen måste fungera och att isoleringen måste brytas då det framkommer stora 

behov av social samvaro för målgruppen. Detta framkommer inte minst i intervjuer med de 

döva själva utan med myndighetspersoner. Behov av hjälp med ekonomin och att få pengarna 

att räcka till är också något som framkommer.  

Förslaget är att anordna en gemensam arena, mötesplats för de döva där de även kan få mer 

kunskap kring samhällsorientering och träffa andra i samma situation för att känna en 

samhörigheter. Det finns stora brister i samhälls- och livskunskap samt förklaringar på deras 

förstaspråk, teckenspråk, för att få logistiken i sin vardag att fungera, t.ex föräldrautbildning, 

kontakta sjukvården, söka bostad mm. 

Samhällsorientering för döva behöver vara samma som hörande nyanlända får, så ett 

samarbete med kommunens och Västanviks undervisning föreslås. Att man som hörande eller 

döv får ta del av samma information, att det blir en likvärdig utbildning där man kan ge 

varandra tips och idéer för att göra undervisningen så bra som möjligt. 

För att kunna hjälpa personer på bästa möjliga sätt bör en kartläggning tas fram över 

individens bakgrund, uppväxt, skolgång, familjesituation, trauman mm. Kartläggningen kan 

göras av en myndighet och bör användas av andra på så sätt försäkras att myndigheterna 

jobbar mot samma mål och med samma individuella bakgrund. På så sätt delar myndigheterna 

den bakgrundsbilden som individen har med sig.  

Vidare anser projektledaren att en stödperson/ coach, som handledare/mentor bör finnas för 

att hjälpa till med arbetsmiljöanpassningar och det sociala samspelet och ha som uppgift att 

motivera personen/ personerna. En kontakt som ska vara nära, kontinuerlig och långvarig. Ha 

ansvar för samordning och uppföljning och uppdateras om personens ärende. För att komma 

till rätt aktör finns för vissa ett behov av ett stöd/coach som kan följa med och kolla av efteråt 

om all information har uppfattats rätt och om inte så finns det möjlighet till att förklara en 

eller fler gånger till. 

Projektledaren bedömer att det finns behov av en förstegsträning, en förberedande insats, då 

steget direkt ut i arbetslivet från SFI/TFI kan vara för stort för många. Det finns krav och 

kriterier som man kan behöva träna på praktiskt för att få stöd i och förberedas i färdigheter 

för att få grundläggande rutiner så man kan klara sin vardag (social rehabilitering). Ta hand 

om sin hälsa, sitt hem, sin ekonomi och få kunskap om vilken aktör man ska vända sig till om 

man behöver hjälp. 

Även om AME har tillgång till flera bra anpassade sysselsättnings platser så behövs fler och 

de befintliga inom AME bör ses över så att de bättre kan möta upp målgruppens behov. Idag 

finns en anställd som kan teckenspråk och det är inte tillräckligt. Som projektledaren tidigare 

skriver så är kommunikationen väldigt viktig och skall personerna stärkas för att uppnå egen 

försörjning och integreras i samhället så bör fler anställda inom AME kunna teckenspråk. 

Sysselsättningsplatser skulle kunna utvecklas med teckenspråkig kompetens, det behövs en 
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koordinator som sköter uppföljning och har en tät dialog och bygger upp ett långvarigt 

samarbete och förtroende både för deltagaren och arbetsledarna. Kommunen behöver skapa 

platser som är anpassade efter individerna och inte tvärtom, för att arbeta upp en förmåga och 

ha som mål att närma sig arbetsmarknaden, och ta sig dit genom att man utarbetar en plan. 

Det saknas en förberedande verksamhet som på teckenspråk kan förklara hur det svenska 

samhället ser ut när det gäller samhällskunskap t.ex söka bostad, boka läkarbesök, söka 

försörjningsstöd eller få hjälp att planera sin ekonomi. 

En arbetsgrupp, och en koordinerande funktion som håller samman de olika aktörerna, 

behöver utses för att arbeta vidare med vilka resurser som finns och vilka som saknas, vilka 

arbetssätt som kan vara möjliga, finns det rutiner och arbetssätt som behöver förändras eller 

förbättras. Hos alla aktörer finns det väldigt kompetenta personer och slår man ihop deras 

kunnande i en arbetsgrupp kan det utmynna i ett väldigt bra samarbete där man har samma 

rutiner för att få ut den här målgruppen i någon form av anpassad sysselsättning, praktik, 

arbete eller studier. Det man behöver komplettera med är teckenspråkskompetens, dels för att 

få det perspektivet och för att kunna ha en full kommunikation med individerna som det 

handlar om.  

Projektledaren har uppmärksammat att kommunikationen mellan Arbetsförmedlingen och 

kommunen måste förbättras. Många gånger vet inte Arbetsförmedlingen om de olika insatser 

som kommunen kan erbjuda via exempelvis AME. Verksamheterna föreslås ha mer träffar 

med erfarenhet och kunskapsutbyte i fokus där verksamheterna informerar varandra om de 

olika insatser som pågår.  Sådana möten skulle även kunna inkludera Västanviks folkhögskola 

som upplever att kommunen anser dom vara besvärliga. Skulle det finnas en 

tolk/teckenspråkig coach i kommunens regi skulle man kunna förenkla snabba ärenden som 

kanske inte blir av för att processen att få till ett möte blir så stort att man struntar i det. Det 

kan finnas ett behov av personer som kan förklara beslut, man kan inte ändra dem men ändå 

är det viktigt att förklara för att slippa oro och aggressioner. Man ska kunna ge empati men 

inte inge några falska förhoppningar och deltagaren måste få möta sina känslor och inte 

stänga dem inne. 

Om man genom att anställa kompetent teckenspråkig personal inom kommunen så skulle man 

spara både tid och pengar då möten skulle kunna avklaras snabbare och även spontant och 

tolkkostnaden skulle man inte behöva i samma utsträckningsgrad. Servicen till döva 

medborgare i kommunen skulle få mer kvalitet och underlätta i och med att man skulle ha 

fysiskt kontakt och kunna finnas behjälplig på ett bättre sätt. 

Det finns ett behov av en insats när man går från SFI/TFI om man inte är redo att ta klivet 

direkt till Arbetsförmedlingen, en anpassad insats där det finns teckenspråkskompetens och en 

kunskap om döva. Ett nav som har ett nätverk och kan koordinera vilka insatser som behövs 

och var man kan få den kompetens som behövs. Forskning visar att det för en döv person tar 

2,5 gånger längre tid för rehabilitering och behandling pga kommunikativa skäl. Har man en 

allvarlig deprivation tar det ännu längre tid, kanske livslångt, för tidigare inlärda beteenden 

som varit en fungerande strategi måste omprövas och nya måste utvecklas. 



12 
 

Språkdeprivation (bilaga 2) är något som myndigheterna bör veta vad det är och hur det kan 

visa sig för att inte göra en bedömning som kan vara helt fel pga det. Förslaget är att utbilda 

anställda som möter målgruppen döva i språkdeprevation samt allmän lära om dövhet.  

Många döva nyanlända har behovet av en kontaktperson och ibland även en god man, någon 

som kan förklara posten man får och det kan vara allt från papper från myndigheter, skola och 

reklam, följa med till affären eller något annat i vardagen som kan kännas jobbigt att göra 

själv eller pga att man inte klarar av det själv.  

Då skulle DDF, Dalarnas Dövas Förening, kunna vara en del och inkludera döva nyanlända i 

den svenska dövkulturen. En dialog och samarbete med DDF skulle vara givande och där 

skulle man kunna få ”språkbada”, ha ett språkcafé, och få känna en gemenskap och 

tillhörighet som vi hörande inte kan förmedla. Information om behovet lämnas över till DDF 

och ser vad de kan göra av det, eftersom ska man ”språkbada” är det bästa sättet att få 

teckenspråket från de som har det som förstaspråk/modersmål. 

Arbetsförmedlingen behöver få ta del av en studieplan för att kunna se vad nästa steg är för 

individerna, är det inte så att de är redo för Arbetsförmedlingens program kan det vara i någon 

av kommunens verksamheter man ska förberedas innan man tar steget ut till en extern 

arbetsgivare. Behovet av en mer kontinuerlig kommunikation mellan Arbetsförmedlingen, 

kommunen och Västanvik är stort för att ha en plan för hur man tar sig framåt steg för steg för 

att uppnå egenförsörjning.  

När en person ska skrivas in i etableringen så bör man utgå ifrån en studieplan som finns 

under studierna på Västanvik för att kunna sätta upp ett nästa mål, med delmål under vägen. 

Här behöver det vara, förutom individen själv, representanter från kommun, 

Arbetsförmedlingen och skolan för att se vilka behov som finns och vilken insats som är nästa 

steg. Är man redo att ta sig ut på arbetsmarknaden är det Arbetsförmedlingen som tar över, 

men finns det oklarheter så behöver man förberedas i någon av kommunens verksamheter. Är 

man inte beredd för något av detta så kanske man skulle behöva ett tredje år av SFI/TFI eller 

så behöver man se över vad man behöver göra för insats. Att hela tiden jobba förberedande 

för att förkorta ledtiden och för att ingen ska hamna mellan stolarna bara för man inte vet vad 

man ska göra, ha en färdig plan utifrån vilken insats som behövs. 

Vidare finns det fler saker att fundera vidare på som t.ex hur många kvinnor finns det ute i 

praktik eller på arbetsmarknaden, genus och jämställdhet, hur kan man möta kvinnors behov 

av att integreras och hur jobbar man för mångfald i kommunen? Man behöver ett tätare 

samarbete med fler myndigheter, näringsliv och politiker, något som man i nästa steg också 

kan bygga vidare på men tiden var för knapp i det här första steget som var en kartläggning av 

vilka behov som finns och saknas. 

Ett servicecenter/medborgarcenter dit man kan vända sig med vilka frågor som helst, hörande 

som döv eller svenskfödd som utlandsfödd, där det finns personal för att kunna tillmötesgå 

medborgarna i kommunen skulle vara ett uppskattat tillskott. Många behöver hjälp med allt 

från att söka barnomsorg, veta var man ska vända sig med frågor eller anordna 

informationsträffar på de språk som är aktuella. 
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Bilagor  

Intervju      Bilaga 1 

 

Intervju med elever på TFI, Västanviks folkhögskola 

Jag informerade först hela klassen om vad jag hade för syfte med intervjuerna, det förtydligades efteråt av en 

lärare/dövtolk för att alla skulle förstå vad jag pratade om.  Ett väldigt bra sätt för att kunna få till en 

fungerande kommunikation! 

De jag intervjuat har varit i TFI-gruppen allt från 1 månad till 2 år och 6 månader, vilket innebär att språket är 

varierande beroende på hur långt man kommit i sin språkutveckling. En av personerna i TFI-gruppen har även 

Usher syndrom (en mutationsförändring i en eller flera gener) och RP ( Retinis pigmentosa), vilket leder till ett 

begränsat synfält och på långsikt att man blir blind.  Åldern på de jag intervjuade var 24-36 år gamla och deras 

hemländer var Syrien och Iran. 

Jag valde att göra intervjuerna med hjälp av en powerpoint för att språkkunskaperna är på så olika nivå. I 

presentationen så hade jag tydliga bilder på de myndigheter, deras logotype, som de kommer komma i kontakt 

med. Jag frågade om de visste vad de olika myndigheterna hade för uppgift och om de visste var de var belägna 

i Leksand. De flesta visste var de fanns men vad vardera myndighet hade för uppdrag var lite oklart, någon tror 

jag inte förstod alls.  Jag använde mig av tydliga bilder och figurer för att ha något att hänvisa till när 

teckenspråket inte fungerade som kommunikation. 

Alla var motiverade att fortsätta med sina TFI-studier, ha fokus på det innan de tar nästa steg till vad de vill 

göra.  

Efter de läst klart på Västanviks folkhögskola ville någon läsa på universitetet och bli tandläkare, det finns 

kunskap i data och photoshop, en ville starta egen frisersalong, en hade arbetat som möbeltapetserare i sitt 

hemland i 17 år och de allra flesta ville efter studier komma ut i jobb. En arbetsplats där man kan göra 

anpassningar och ha arbetsuppgifter som är individuella och kunna ha ett socialt umgänge med sina 

arbetskamrater.  

De hade funderingar på hur man skaffar sig ett eget boende, de visste inte var de skulle vända sig och det var 

något som stod högt på prioriteringslistan. Och när jag frågade om de kunde tänka sig att bo kvar i Leksand blev 

det hos många ett ”ja”, det var någon som ville till en större stad men många såg möjligheten att ha ett socialt 

liv här i Leksand där det finns ett nätverk med döva personer och människor som kan teckenspråk. Någon ville 

ha eget boende men tyckte att det var svårt att få tag på i Leksand och skulle önska hjälp från kommunen att 

skaffa det. 

Vart vänder ni er när ni får t.ex ett brev som ni inte förstår innehållet i? Svaret blev att lärarna/kuratorn på 

skolan hjälper till att förklara, de följer med för att hjälpa till på plats eller så klarar de sig själva efter de fått det 

förklarat vad de ska göra och var de ska vända sig. De tyckte att de alltid är svårt att förstå en text som de får 

skickat till sig eller får på annat sätt, det är mycket bättre om någon kan översätta till deras förstaspråk , 

teckenspråk, för att kunna ta till sig rätt information. Det kan skapa en oro att inte förstå vad en myndighet vill 

ha för svar och om det är något som man ska skriva under är det viktigt att veta vad man med sin 

namnteckning godkänt eller inte godkänt. 

Om de själva skulle kontakta en myndighet så tyckte de att en tolk, bildtelefon eller skype  var det bästa sättet, 

och om det skulle finnas teckenspråkig personal inom kommunen vore det värdefullt. Då skulle man kunna gå 

dit och få information på sitt förstaspråk och bli lotsad till rätt instans eller få text översatt för att förstå 

innehållet. 
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Jag kan se ett behov av information upprepade gånger för att kunna nå fram med rätt information, att ha en 

rak, tydlig och enkel kommunikation som kan utvecklas ju mer de lär sig språket. 
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Vad är språkdeprivation och hur visar det sig? Bilaga 2 

 

Språkdeprivation, kan visa sig genom att 

- Personen visar verbala och kognitiva brister trots normalbegåvning 

- Personen är förvirrad av komplexiteten i otydliga aspekter i vardagslivet t.ex hur lagar stiftas 

och formar våra rättigheter och skyldigheter som medborgare 

- Personen kan uppfattas ha tankestörningar 

- Personen kan uppfattas vara apatisk eller dement utan medicinsk eller psykologisk orsak 

- Personen har bristande insikt i psykologiska processer 

- Personen har bristande insikt i sociala regler och koder 

- Personen har stora brister i sin allmänna livskunskap t.ex personlig hälsa och egenvård 

- Personen visar variation av emotionella och sociala brister 

- Personen kan vara oförmögen att svara på basala frågor om sitt eget liv 

 

Har man en språkdeprivation har man problem när det gäller att uttrycka känslor, svårt att förstå och uppfatta 

information vid en tolkning, det kan lätt bli missförstånd i olika situationer. Man kan ha svårt att passa tider och 

allt det här kan vara en följd av omgivningens oförmåga att tillgodose det tidiga behovet av kommunikation. 

Konsekvenser av språkdeprivation kan vara att man ser tydliga skillnader om man har fått språket i tidig ålder 

eller inte pga att det påverkar en människas utveckling. Hjärnans tillväxt och språkinlärning bör ske parallellt 

med varandra för att nå bästa resultat, för att nå en normal språklig, kognitiv, emotionell och social utveckling 

som människa. Sker utveckling samtidigt får den döva personen ett flytande språk i sitt förstaspråk, 

teckenspråk. Har man inget språk med sina föräldrar eller ett bristfälligt kan det leda till känslomässiga 

störningar och beteendestörningar. 

Har en döv person en språkdeprivation har man ingen hjälp av skriven svenska, deras andraspråk, eftersom det 

är en annan grammatik än teckenspråket som har en ”visuell” grammatik. Eftersom det finns brister i skriv- och 

läskunskap blir det problem när man ska läsa och förstå brev från t.ex myndigheter och hälso- och sjukvården. 

Har du däremot fått teckenspråk tidigt och behärskar både teckenspråk och skriven svenska är det inga 

problem att läsa och uppfatta brev, dokument, läkarutlåtande osv. 

 

Insatser och stöd 

Bemötandet bör vara med en stor respekt, ödmjukhet och försiktighet, ett teckenspråkigt team som jobbar 

mot den här gruppen. Teamet bör innefatta både hörande och döva för att få en fungerande kommunikation 

och det bör finnas pedagogisk kompetens och kunna se en helhet. Kartlägga ett mål och på vägen ta sig fram till 

olika delmål. 
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Man måste medvetandegöra förekomsten av språklig deprivation, ha träning i att klara av olika saker och under 

en tolkning kunna bryta ner språket till en förståelig nivå. För att kunna möjliggöra detta behövs 

teckenspråkskompetens och förmågan att kunna bemöta människor på den nivå de befinner sig i. 

 


