
ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL TILL FINSAM NEDANSILJAN 

 

Organisationer:  

Leksands kommun och Arbetsförmedlingen Leksand/Rättvik/Gagnef. 

Namn på projektet: 

Rehab- och programkedja för fler döva till arbetskraften. 

Projektledare:  

Zilha Fific, Leksands kommun 

Marie Olsson, Arbetsförmedlingen Leksand/Rättvik/Gagnef 

Bakgrund: 

Vi har en växande grupp döva nyanlända i Leksand. Språkkompetensen för att möta dessa 
saknas hos flera av oss myndigheter och aktörer. Flera aktörer påtalar även att det är svårt 
att hitta rätt insatser utifrån behov av bedömningar om det finns ytterligare 
funktionsnedsättning förutom dövheten. Detta är än svårare för den grupp döva som är 
nyanlända. Där blir problematiken än större då de ofta varken har språket från landet de 
kommer ifrån eller teckenspråket med sig. Sammantaget leder detta till att enskilda individer 
faller mellan stolarna mellan oss myndigheter och vi kommer inte fram till vem som ska göra 
vad i syfte att få fler från målgruppen till arbetskraften. 

För de personer som kommer ur etableringen och inte har en arbetsförmåga (inte kan ta ett 

arbete idag om det skulle erbjudas dem) av olika orsaker är det oftast försörjningsstöd från 

kommun som gäller då de inte hade rätt till ersättning från 

Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan. Risken är att denna grupp kommer att öka och bli 

kvar på försörjningsstöd om vi inte tillsammans hittar fungerande rehab- och programkedjor 

för denna grupp. 

Det finns några arbetsgivare i Leksand som anställer döva. DalaHänder är ett socialt företag 
som enbart anställer döva. Leksand Sommarland anställer också döva under säsongen. Det 
finns även en del andra mindre företag. 

Problematiken är att hitta insatskedjor för de som står längre ifrån arbetsmarknaden och 
som behöver andra insatser innan de kan stå till arbetsmarknadens förfogande. De som idag 
faller mellan stolarna. Idag saknas även rutiner för samverkan kring dessa personer. Detta 
gör att människor hamnar i kläm och att tiden i arbetslöshet förlängs på grund av långa 
handläggningstider. Samtidigt som vi behöver skynda på processen med att dessa personer 
närmar sig arbetsmarknaden och blir arbetsföra. Antalet lediga arbeten i Dalarna ökar nu 
hela tiden och vi har redan idag problem med arbetskraftsförsörjningen och dessa problem 
kommer att öka framöver. Dessa personer behövs i arbetskraften.  



Syfte: 

- Att skapa rutiner, arbetssätt och förutsättningar för en bra samverkan kring döva, 

framförallt nyanlända personer, som behöver gemensamma insatser för att bli 

arbetsföra. 

- Att dessa rutiner och arbetssätt leder till att flertalet av deltagarna blir arbetsföra. 

- Att personer via gemensamma rutiner och arbetssätt inte längre ska hamna i kläm 

mellan olika myndigheter. 

- Att undvika långvarigt bidragsberoende hos deltagarna. 

Framgångsfaktorer: 

Idag finns ett samarbete utan gemensamma rutiner och arbetssätt, men det finns en vilja 

och en strävan att hitta lösningar för individer som gör att de kommer vidare till arbete eller 

studier och egen försörjning.  Detta skulle kunna göras mer effektivt och mindre 

tidskrävande om vi hittar gemensamma arbetssätt och också arbetar tillsammans utifrån ett 

individperspektiv med individuellt stöd.  

Mål: 

Att skapa rutiner och arbetssätt och metoder för samverkan kring dessa gemensamma 

ärenden som är mer effektivt för att individerna snabbare ska komma till arbete eller 

studier. 

Att dessa rutiner och arbetssätt sedan implementeras och används i vår ordinarie 

verksamhet efter att projekttiden upphör. 

Kartlägga kompetensbehoven för att kunna arbeta med gruppen utifrån de behov som finns 

i gruppen och ta fram vilka kompetenser vi behöver ha med i det arbetet. 

Att personer snabbare ska få rätt insats och på så vis snabbar komma ut i arbete på sikt, rätt 

insats vid rätt skede. 

Målgrupp: 

Döva, framförallt nyanlända, som idag inte kommit in i arbetskraften och inte är arbetsföra. 

 

 

 

 

 

 



Aktiviteter och tidsplan: 

Projektet kommer att pågå under perioden september 2016 till sista februari 2017. 

Steg 1 – Kartläggning av målgruppen och målgruppens behov. 

Steg 2 – Kartläggning av vilka olika insatser och kompetenser som finns idag i våra olika 

myndigheter och organisationer. 

Steg 3 – Analys av insatser/verktyg och kompetenser som saknas utifrån ovanstående 

kartläggning. 

Steg 4 – Utifrån analysen ta fram en plan med arbetssätt och metoder för arbetet framåt 

med målgruppen, inkluderat vilka insatser och kompetenser som behövs. 

Steg 5 – Förankrings- och implementeringsarbete. Detta ska pågå under hela projektet, men 

är viktigt mot slutet av projektet för att vi sedan ska kunna implementera det i våra ordinarie 

verksamheter. 

Samarbetspartners och arbetsfördelning: 

Projektägare är Leksands kommun, vilket också innebär ett ansvar för att samordna 

projektet.  

Leksands kommun och Arbetsförmedlingen har ett gemensamt ansvar för alla aktiviteter 

som ingår i projektet. 

Organisation och personal: 

Vi behöver en projektledare för att genomföra detta projekt. Projektledaren ska vara 

anställd av Leksands kommun. 

Ekonomi och budget: 

Vi ansöker om lönekostnader för en projektledare på 100 % perioden 160901-170228. 

Förutom lönekostnad ansöker vi också om kringkostnader såsom dator, telefon, resor mm. 

Det kan också behövas tolkar på olika språk vilket innebär en kostnad. Kostnaden för 

projektledaren är beräknad på en heltidslön på 30 000 kr/mån (ca 40 000 kr/mån med 

sociala avgifter). Projektet ska pågå i 6 månader. Det totala beloppet för vår ansökan är 350 

000 kr. 

Rapportering: 

Projektet kommer att utvärderas och följas upp kontinuerligt både på ledningsgruppsmöten 

för centralen samt chefsträffar mellan Leksands kommun och Arbetsförmedlingen. Dessa 

kommer också att fungera som styrgrupp för projektet. Vid projekttidens slut ska rutiner och 



arbetssätt finnas dokumenterade för fortsatt gemensamt användande. Dessa kommer även 

att ingå i en slutrapport som levereras till berörda samarbetspartners.  

Implementering: 

De gemensamma rutiner och arbetssätt som tas fram ska effektivisera vårt gemensamma 

arbete och implementeras i den ordinarie verksamheten. Resultatet av projektet ska påvisa 

goda resultat för individer och våra myndigheter vilket gör att vi blir effektivare tillsammans i 

vår handläggning och använder de rutiner och arbetssätt som tagits fram i projektet. 

Kontaktpersoner: 

Ansvariga chefer: 

Leksands kommun: Zilha Fific, tel. 0247-802 92, zilha.fific@leksand.se 

Arbetsförmedlingen Leksand/Rättvik/Gagnef: Marie Olsson, tel. 010-486 80 59, 

marie.x.olsson@arbetsformedlingen.se 

 

 

Datum och underskrift: 

 

 

 

__________________________ 

Zilha Fific 

Leksands kommun 

 

 

_________________________ 

Marie Olsson 

Arbetsförmedlingen Leksand/Rättvik/Gagnef 
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