
 
 
 
 
Utvärdering – utveckling 
 
Unga till arbete – funktionshinder inget hinder 
 
Projekttid 2013-09-01 – 2014-09-30. 
 
Syfte – Mål 
 
Att skapa meningsfull sysselsättning och rehabilitering för personer med 
funktionshinder i långa åtgärdsprogram. 
 Att mänskliga  och sociala värden har prioriterats och respekterats. 
 Syftet med projektet var att identifiera arbetsplatser inom det offentliga och 
privata området som  är lämpliga för yngre personer med funktionsnedsättningar 
och intresserade av att anställa en sådan person, alternativt ta emot någon för 
praktik, olika former av anställningsstöd kan vara aktuellt. 
 
Genomförandet 
 
Samarbetet mellan Näringslivsenheten och Omsorgsförvaltningen ( LSS ) har 
fungerat bra, vi har tillsammans arbetat med att ta fram personer, sett till deras 
behov och sökt lämpliga praktikplatser. 
 När en arbetsplats identifierats har vi med besök informerat om 
anställningsstöd, regelverk m.m. 
 Arbetssättet har varit att sätta fokus på individen, även gruppaktiviteter har 
förekommit. 
 När en arbetsplats erbjudits har projektets handledare och handledare från den 
dagliga verksamheten följt upp hur det gått på arbetsplatsen och erbjudit stöd 
och vägledning till den praktiserande och även personal på arbetsplatsen. 
Verksamheten är daglig ( måndag – fredag ) 4 timmar per dag. 
 
Målgrupp 
 
Den primära målgruppen i projektet har varit unga med funktionsnedsättningar, i 
första hand personer under 30 år, som har eller kommer att få 
aktivitetsersättning eller sjukersättning. 
 Förutsättningen har varit att man bedöms kunna klara ett arbete med 
anställningsstöd på öppna arbetsmarknaden. 
 För att arbetet har kunnat bedrivits så individuellt som möjligt har 9 deltagare 
ingått i projektet. 



 
Styrgrupp 
 
Företrädare för kommunen ( LSS och 1 handledare på halvtid ), 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Finsam. 
 
Historik 
2013 
 
1 handledare rekryterades till starten 1 september 2013, höll i handledning och 
kartläggning av deltagarna. 2 deltagare var inskrivna under hösten och båda kom 
ut i praktik före årsskiftet. Handledaren slutade till årsskiftet på grund av 
personliga skäl. 
 
2014 
 
Ny handledare rekryterades ( undertecknad ) och under året har ytterligare 7 
deltagare varit aktuella, 6 av de nya deltagarna är också för närvarande ute i 
praktik. 
 Alla 9 deltagarna är inskrivna i SUS. 
Fördelning av praktikplatserna: 
1 på Vinylverkstan ( reklam ) 
1 på PsNs ( reklam ) 
1 på Solhöjden ( dagligverksamhet ) 
1 på stallet Väderbacken 
2 på Hunddagis 
1 på Humboberget ( återvinningsstation ) 
1 på Coop i Smedjebacken 
 
Framtid 
 
Efter projekttidens slut kommer en arbetsgrupp att startas i oktober efter 
Malmgatan i Smedjebacken i Omsorgsförvaltningens regi, med 2 st handledare 
från den dagliga verksamheten, och 6 st deltagare, som ska sköta om diverse 
serviceåtaganden åt kommunen. 
Smedjebackens Kommun kommer att fortsätta den implementeringsprocess som 
har påbörjats, även efter avslutat projekt. 
 Projektstödet från Finsam upphör, och Smedjebackens Kommun kommer att 
finansiera den fortsatta verksamheten. 
 
Smedjebacken i oktober 2014 
 
Michael Pettersson 
Handledare tillsammans med LSS, Unga till arbete-Funktionshinder inget hinder 


