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Målgrupp & bakgrund

• Personer med komplexa funktionsnedsättningar/variationer och som har 
personlig assistans bidrar utifrån sina förutsättningar och intressen på 
arbetsmarknaden. 

• De flesta deltagarna har alternativa kommunikationssätt.  

• Frågeställning från målgruppen - varför får inte vi delta med det vi kan? Varför 
ses vi bara som någon att ta om hand?  

• Syfte; skapa sysselsättning för personer som inte har möjlighet att utföra 
någon slags löne- eller lönebidragsarbete.  

• Arvsfondenprojekt drivet av Föreningen JAG(ideell riksförening för personer med flera 
omfattande funktionsnedsättningar varav en är den intellektuella förmågan).



Vilken samhällsutmaning löser vi? 
Vår målgrupp blir endast erbjudna intern DV -  
ingen möjlighet till extern sysselsättning.  
Risk för att bli av med personliga assistans. 
Uppfyllda behov: ha kvar sin personliga assistans, flexibilitet,  
delta i arbetsliv & synas i samhället. Inkludering!  
Främjar fysisk och psykisk hälsa - att göra något för någon annan. 
Vara behövd.  
Ett komplement eller alternativ till daglig verksamhet.  



Hur gör vi praktiskt?  

Deltagaren 

Handledaren  

Kommunikationen är A och O 

Mora, Sundsvall, Karlstad och Stockholm 



Film
Två deltagares berättelser



FILM IN 



FILM IN 



Fokus 
Deltagarnas förutsättningar 

Jämlikhets- & inkluderingsperspektiv 

Kunskap från målgruppen  
- vi har många bra föreläsare!  

Utvecklings- och karriärmöjligheter  

Kreativitet! 



Berörda kommuner - IOP (idéburet offentligt partnerskap)  
eller verksamhetsbidrag. 

Ökat intresse hos arbetsgivare & andra  
kommuner/orter än där vi finns idag 

Nationell modell är målet!  

Arbete från projekt till etablerad modell



Rädsla för bli av med ekonomiskt stöd  

Stark omsorgstanke hos tex assistenter 

Förutfattade meningar  

Rädsla för ökad belastning på arbetsplatserna 

Kommunernas osäkerhet för att gå utanför ordinarie ramar  
trots att de ser behovet & nyttan. 

Hur tar man sig förbi och vidare?  

Samtal, information, besök hos oss, föreläsningar och några som vågar gå först…

Frågeställningar & motstånd



Kommunernas samverkansfokus

Jämlikhetsperspektiv 
Vi vill bidra” kan erbjuda sysselsättning på  
ett mer flexibelt sätt för vår målgrupp  
än kommunens egen DV.  
Inte att vara ett steg till den ordinära arbetsmarknaden utan i stället att ge 
möjlighet att delta i samhällslivet och i den gemenskap som finns på en 
arbetsplats utifrån sina egna förutsättningar. 

Välmåendet hos deltagarna, nöjdhet hos arbetsgivare & 
förändrat synsätt  

Ekonomiskt kostnadseffektiv lösning jämfört med om våra 
deltagare skulle beviljas daglig verksamhet enligt LSS. 



Förändrat perspektiv är inte magi…
”Jag får vara en i gänget, känner mig uppskattad och  
blir sedd. Jag tycker det är roligt att jobba”.  
Mattias – deltagare  
”Alla organisationer är så tajta och slimmade idag. Det är verkligen 
ett plus för oss att få hjälp med en arbetsuppgift på det här sättet.” 
Louise Grundeus Enhetschef/Naturvägledare på Naturum  

..men kan göra underverk - mångfald i arbetslivet, fler syns i 
samhället, mer egenmakt, ökad folkhälsa & inkludering. 

Från att tilldelas en insats till att få bidra - ett annat synsätt 
med förmågor i fokus!



Film
Om funktion och föreställningar…





Här når ni mig 
Anna Karlsson, projektledare  

tfn 076 545 30 75 

mail: anna.karlsson@jag.se 

Vill du veta mer om Vi vill bidra?  
www.vivillbidra.se 

Vi finns också på FB och instagram!  

mailto:anna.karlsson@jag.se
http://www.vivillbidra.se

