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Dokumentation av intressentdialog mellan 

Växjö kommun och Funkibator.  

Datum och tid: 29 november 2021 kl. 13:00 – 16:00 via Zoom. 
 
Totalt deltar ungefär 19 stycken med 8 personer från Växjö kommun och 11 
från Funkibator. Flera deltagare kommer och går från mötet. 
 

Uppföljningar/status av ärenden. 

a) Simhallen (befintlig). 
Pia rapporterar kort att arbete gjorts för att göra den befintliga simhallen 
mer tillgänglig och för att personalens kunskap ska höjas. Liften gick sönder 
i höstas men reparerades omgående. Trappan fungerar, den tas i och ur 
bassängen och på de olika stationerna. Nästa steg är att arbeta mer med 
kommunikationsinsatser för att sprida mer lättillgänglig information om att 
dessa hjälpmedel finns. Även personalen behöver utbildas mer. 
  

b) Tillgänglig hundrastgård 
Sofia Stynsberg inleder med att säga att hon är stolt och glad över både 
slutresultatet men också själva processen fram genom arbetet där alla 
parter bidragit: politiker, tjänstepersoner, Funkibator, engagerade 
privatpersoner, föreningsmedlemmar m.fl. Fortsättningen blir att hålla god 
kommunikation med varandra. Att notera: Facebook-gruppen har 727 
medlemmar. 
https://www.facebook.com/groups/trummenhundlekplats 
 

c) Anmäla fel och Anmäla fel och brister i tillgängligheten samt lämna 
synpunkter och förslag på förbättringar eller anpassningar i samhället. 

Detta är ett utvecklingsarbete som pågått väldigt länge. Sedan en månad 
tillbaka finns en e-tjänst som man kan använda för att anmäla sina ärenden, 
som ett komplement till de andra ingångarna (mejl, telefon och besök). 
Växjö kommun kommer också att göra en marknadsföringsinsats där man 
tar fram tvåsidiga foldrar och bordsryttare som ska skickas ut till särskilda 
boenden och dagliga verksamheter. En daglig verksamhet ska ta fram 
budskapet i antingen bildstöd eller pictogram. Foldern får text på ena sidan 
och bildstöd/pictogram på andra. Utvärdering sker efter hand.  

https://www.facebook.com/groups/trummenhundlekplats
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Helen uppmuntrar alla mötesdeltagare att anmäla brister och hinder eller 
lämna förslag på andra saker som behövs. 
 
Länk till e-tjänsten är: https://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-
demokrati/sjalvservice-e-tjanster-och-blanketter/felanmal-och-lamna-
synpunkter.html  
 
Två frågor lyfts. 

• Det finns för få parkeringsplatser i Växjö centrum för personer i som 
har rörelsenedsättning 

• Det finns för få toaletter som är handikappanpassade på stan. Varför 
är det så? 

Frågorna anmäls till kommunen av frågeställaren och/eller drivs vidare av 
Funkibator. 
 

d) Fritidsbank. 
Uppföljning från föregående möte. Många kommuner runt om i Sverige 
inför fritidsbanker där man kan låna fritidsutrustning. Växjö kommun har 
utrett möjligheten att öppna en här.  
 
Funkibator har en egen fritidsbank idag men ser gärna att kommunen och 
Funkibator t.ex. driver en bank i symbios.  
https://www.funkibator.se/fritidshjalpmedel.html 
 
Ärendet finns med i kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2022 
men inget är beslutat ännu om vad som kan genomföras. Frågan följs upp 
vid nästa dialogmöte.  
 

e) Lagen om valfrihet, daglig verksamhet. 
Funkibator fortsätter att efterfråga en LOV för daglig verksamhet inom 
LSS-området. Fia Sjöstrand ska träffa Pernilla Tornéus (M) i annat ärende 
nästa vecka och ska då passa på att fråga efter information.  
 

f) Access City Award. 
Tyvärr gick inte vår ansökan vidare till final. De städer som gick vidare är: 
Barcelona, Helsingfors, Leuven, Luxemburg, Palma och Porto. 
Prisceremonin hålls online fredag den 3 december kl. 14:00. Återkoppling på 
vår ansökan kommer från EU-kommissionen. 
 
Access City Award 2022 - Employment, Social Affairs & Inclusion - 

https://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/sjalvservice-e-tjanster-och-blanketter/felanmal-och-lamna-synpunkter.html
https://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/sjalvservice-e-tjanster-och-blanketter/felanmal-och-lamna-synpunkter.html
https://www.vaxjo.se/sidor/politik-och-demokrati/sjalvservice-e-tjanster-och-blanketter/felanmal-och-lamna-synpunkter.html
https://www.funkibator.se/fritidshjalpmedel.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes#navItem-1
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European Commission (europa.eu) 
 

g) Fritidsaktivitet med datorspel för barn med NPF. 
Funkibator har tagit vid en verksamhet som Växjö kommun slutat 
finansiera, en fritidsklubb som kort uttryckt är datorspel för barn med 
autism. Verksamheten körs fram till och med juni 2022. Verksamheten är 
kostsam, 100 tkr/termin, eftersom Funkibator hyr ett ställe som har 
anpassad teknik, anpassade spel och även personal för att kunna genomföra 
detta. Man jobbar vidare på att lösa en långsiktig finansiering genom olika 
kampanjer. 

 
Nya ärenden där processen bör komma igång. 

a) Inför processen om nya simhallen.  
Pia Hammargren föredrar. Kommunchef Monica Skagne deltar för att 
lyssna till vad som sägs. 
Funkibator är gärna med redan i processens början och lyfter fram några 
saker man ser som viktiga: 

• Universell design: dvs. tänk in lösningar som passar fler (alla) redan 
från början i syfte att bygga bort hinder/undvika speciallösningar i 
ett senare skede.  

• Omvärldsbevakning: många kommuner runt om i Sverige bygger just 
nu nya simhallar.  

• Planera för en rehabbassäng och inte bara en multibassäng. 
• Den fysiska placeringen i Växjö kommun är viktig för tillgängligheten 

och nåbarheten. 
• Funkibator trycker också på att den nya samverkansmodellen pekar 

på att funkisrörelsen ska komma med när man diskuterar innehåll 
och utformning och inte när det blivit bestämt. 

• Kommunchefen tillägger att hon just nu väntar på ett kommande 
uppdrag. Det viktiga är givetvis innehållet i simhallen och när 
uppdraget väl kommer behöver alla målgrupper involveras. Skicka 
gärna över bilderna ni visat idag. 

 
b) Länsstyrelsens initierade arbete kring funktionsnedsättning och  

kommunsamverkan.  
Strateg Suzanne Frank, Länsstyrelsen, berättar. 
Länsstyrelsen har fått ett uppdrag att jobba med att genomföra 
funktionshinderspolitiken i regleringsbrevet. Årliga återrapporteringar ska 
göras. Suzanne har främst jobbat med tillgänglighetsrådet där personer från 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1871&furtherEvents=yes#navItem-1
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Idé- & KunskapsCentrum sitter med. Länsstyrelsen har tillsammans med 
Myndigheten för delaktighet (Mfd) haft ett uppstartsmöte gentemot 
kommunerna med tjänstepersoner och förtroendevalda tillsammans. Växjö 
och Markaryds kommuner berättade då om hur man samverkar med 
funktionshinderrörelsen. Nästa steg blir att bjuda in representanter från 
alla kommuner till strategiskt samtal på Länsstyrelsen om hur man mer 
konkret kan jobba med olika frågor.  
 
Suzanne berättar också att Mfd kommer att bilda ett nätverk för de 
tjänstepersoner som jobbar i kommunerna med dessa frågor. Nätverket 
syftar till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. 
 

c) Funkiskonst i det offentliga rummet. Stefan Johansson föredrar 
Funkibator vill att diagnoser och personer med funktionsnedsättningar ska 
få ta mer plats i det offentliga rummet. Stefan och Pia visar bilder och lyfter 
fram internationella exempel på funkiskonst i det offentliga rummet. En 
kartläggning bland Sveriges kommuner pågår och när rapporten är klar 
skickas den ut för kännedom, inspiration och stöd. 
 

d) Tillgänglighet i den offentliga miljön; gångstråk, lekplatser, 
träningsanläggningar, grillplatser osv. Universal utformning. 

Pia Hammargren föredrar. 
Det finns idag många olika mötesplatser i utemiljön runt om i Växjö, t.ex. de 
båda utegymmen vid Trummen/Växjösjön, som inte riktigt är fullt 
tillgängliga för alla. Funkibator lyfter frågan idag för att synliggöra den och 
tala om att vi behöver tänka mer utifrån generell delaktighet och universell 
design, och inkludera senior och funkis i vår gemensamma utemiljö. 
Universell utformning är för människor man inte vet existerar - att bjuda in 
de man inte vet vilka utmaningar eller svårigheter de har: att ge dem en 
plats och en röst.  
 
Tips 1: Tänk på att använda lite andra typer av skyltning, såsom t.ex. den 
aktive rullstolsburna personen.  
 
Tips 2: ta gärna kontakt med SIS (Svenska Institutet för Standarder) de tar 
fram grafiska symboler som blir Svensk standard. Diskussionen om aktiv 
symbol har också tagits upp i diskussion i ISO möte 3 år sedan. 
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e) Upplägget ”Sveriges första….” Hundrastgård, Brände udde, skola för 
blinda osv.  

Pia Hammargren berättar. 
Växjö borde bli bättre på att i olika sammanhang lyfta fram att Växjö har 
gjort Sveriges första… Det finns några exempel från historien ända fram till 
den tillgängliga hundrastgården. Växjö skulle också kunna bli först med att 
använda så kallade ’aktiva funkisskyltar’. Om 15-20 år i tiden så är det de här 
aktiva symbolerna som kommer att gälla.  
 

f) Löptävlingar och dess tillgänglighetsanpassningar.  
Stefan Johansson. 
Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen vill Funkibator 
kommunicera till löpklubbarna i Växjö att det ska finnas en klass för 
rullstolsanvändare. Funkibator kontaktar kultur- och fritidsförvaltningen 
om detta för fortsatt arbetsprocess.  
 

g) Bilderbok om den tillgängliga hundrastgården.  
Stefan Johansson. 
En process är igång med Växjö kommun där man tillsammans försöker se 
till att förskolor och särskolor ska få till en bilderbok om hundlekplatsen. 
Bilderboken tar också upp frågor om demokrati, mångfald, 
värdegrundsfrågor, tillgänglighet – ett värdegrundsmaterial.  
 
Alice Letell berättar om vad som hänt sedan sist. 
Alice driver ett arbete för en inkluderande ridsport för personer med 
funktionsnedsättning. Alice har sedan i maj t.ex. arbetat med Växjö ridklubb 
och Växjö fältrittklubb och hållit ett par föreläsningar m.m. På frågan om 
vad hon skulle behöva från oss nu är att få fler kontakter, t.ex. på 
kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Helen förmedlar detta till Alice. 
 
PAUS 
 

Korta diskussionsärenden.  

a. Diskussionsfråga om Sveriges och Växjö kommuns samverkan med  
funkisrörelsen.  
Inbjudna är 10 stycken olika kommuner från olika delar av  
Sverige där de också ser behov av ett förändringsarbete såsom det Växjö  
kommun har gjort.  
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Diskussion och samtal om kommunernas olika utmaningar och olika sätt att 
jobba. Elisabeth från Umeå kommun berättar att man där just nu jobbar 
internt med ’dialog och demokratiutveckling’ för att se över hur inflytandet 
och delaktigheten (för t.ex. funktionshinderrörelsen) kan förbättras. Umeå 
har många olika dialoger men upplever att det är svårt att få input om vad 
är det man vill, vad man tycker är bra och hur skulle man vilja ha det. 
 
Från Södertälje kommun berättar Susanna att man upplever liknande 
problem. Man får inte den input man behöver för att kunna förbättra saker. 
Det är också ett lågt deltagande på funktionshinderrådet, men där digitala 
möten har gjort det bättre.  
 
Magnus P. Wåhlin (MP) berättar om Växjös nya arbetsmodell som bygger på 
tidig efterfrågan, inbjudan och samverkan i kommunens alla verksamheter. 
Större intressentdialoger genomförs där strategiska och långsiktiga frågor 
tas upp men där arbetsprocesser löper på emellan. Lite olika former 
beroende på part (Funkibator resp. HSV). Ett annat verktyg för förbättringar 
är att lämna förslag på förbättringar eller synpunkter samt anmäla fel och 
brister till kommunen via mejl, e-tjänst, telefon eller personlig service. 
 
Fia Sjöstrand tipsar om att det är internationella funktionshindersdagen 1-2 
december med ett bra program, anmäl er gärna hos Länsstyrelserna. T.ex. 
ska Fia själv delta och även Kristin Andreassen från Jönköping ska berätta 
om European Access City Award. 
 
b. Hälsotek, framtidens informations- och vägledningscentral för 
funkisfrågor. Stefan Johansson berättar. 
Liksom på samma sätt som myndigheter gått samman i en central funktion 
för att hjälpa medborgare med olika servicefunktioner så ser Funkibator att 
det finns ett motsvarande behov inom funkisområdet. En korsning mellan 
bibliotek, föreningsrörelse, apotek och sjukvård där man kan få information 
och vägledning om livet och kroppen, diagnoser men också råd om 
hjälpmedel. Det här borde finnas i framtiden, som ett utvecklingsprojekt. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara en fysisk plats utan kan ses som ett 
kunskapsutbyte. 
 
Några av de olika kommunrepresentanterna berättar att det finns ungefär 
motsvarande funktioner på några ställen. T.ex. Medborgarkontoret i Araby i 
Växjö. Inom socialtjänsten i Umeå kommun finns det ’Medborgarslussen’ 
och ’Seniortorget’. I Jönköping har man inrättat ett ’levande bibliotek’ där 
det finns koppling till olika avdelningar inom sjukvård. Även i Borås har man 
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detta på gång och i Göteborg finns en lots, ett telefonnummer man ringer 
till och så hjälper de vidare.  
 
Gunnar Nordmark (L) tillägger att i Kronbergs län är en plattform för den 
här idén det kommunala forumet som Regionen anordnar med jämna 
mellanrum: det är både kommunövergripande och gemensamt med Region 
Kronoberg.  
 
c. Hur kan vi involvera näringslivet i funkisfrågorna? 
Föreningar är bra på att koppla ihop myndigheter och även samverka med 
varandra men behöver involvera och samverka med näringslivet i 
funkisfrågorna också. Det finns en bra företeelse i Växjö som heter Växjö 
Charity.  
 
------ 
Tillägg till protokollet från Växjö Charity:  
Årets insamling har gått till Växjö TS (i samverkan med Stiftelsen Linnea 
Dahl). I övrigt så har de medel vi hittills samlat in gått till vårt egna projekt 
’Trygga. - https://vaxjocharity.se/trygga  
  
Vi har en ambition att kunna samla in ytterligare medel till gagn för fler 
förmånstagare redan i år, men det har bäring på hur väl vi lyckas med vårt 
arbete kommande veckor att få fler att sluta upp kring Trygga projektet. 
Mer information om tidigare förmånstagare finner du på vår hemsida 
www.vaxjocharity.se  
---- 
 
Magnus tillägger: kommunstyrelsen har tecknat avtal med Växjö Charity 
kring projektet ’Trygga’. Till nästa dialogmöte kan vi bjuda in 
näringslivskontoret och andra företrädare från näringslivet. 
 
Inlägg från mötesdeltagare: Ett annat sätt för kommunen att involvera 
näringslivet för funktionsnedsatta personer är att implementera planen 
som upphandlingsmyndigheten satt upp. Där finns ett gäng standarder som 
gäller för alla upphandlingar och som ska inkluderas i offentlig upphandling. 
Genom att implementera det kan man i nästa steg påverka företagen.  
 
Magnus tillägger att kommunen har en idé och plan att inom ramen för den 
så kallade Växjödeklarationen, om att jobba med företagen som är särskilt 
intresserade av funkisfrågor och personer. Växjödeklarationen handlar 

https://vaxjocharity.se/
https://vaxjocharity.se/
https://vaxjocharity.se/trygga
http://www.vaxjocharity.se/
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primärt om åtaganden för klimatavtrycken, men kommunen har som 
ambition att jobba med den även med de sociala frågorna. 
 
Mötet funderar vidare kring tanken att bjuda in näringslivskontoret, ev. 
Växjö Charity och upphandlingsavdelningen till intressentdialogen i maj för 
att fortsätta samtalet. 
 
Länklista: 
https://vaxjocharity.se/trygga 
 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-
upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandla-varor-och-tjanster-
som-ar-tillgangliga-for-alla/upphandla-tillgangliga-varor-och-
tjanster?fbclid=IwAR2PsTNpL0i2A-
LswQKuhQPj_cls1gzMIAcxqAX9ubpL2lj5-nbooj3R-UM 
 
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-
dokumentation/allmanna-regler/ss-en-
1716120192/?fbclid=IwAR2EmdmKA63RmpelVGDNmZfN4AVouppEeJg02JKfj
WvqXNrLpJr4RQIXZvQ 
 
https://rattfranborjan.nu/upphandlingsmyndigheten-myndigheterna-
har-inte-hangt-med/ 
 
d. Hur kan vi i ännu större utsträckning bjuda in unga till att komma och 
vara med och delta med sina frågor på dialogmötena i allmänhet och specifikt 
i utvecklingsprocesserna mellan mötena? 
Alice får frågan om att berätta vad hon ser att man kan göra, hon har ju 
mycket kontakt med ungdomar. Alice menar att man ska vara med dem och 
fråga om vad de vill och hur de vill drömma och göra. Och utifrån det: vad 
de kan göra på den plats där de är nu? Alice menar att det är viktigt att lyfta 
sin funktionsnedsättning som en styrka.  
 
Mötet konstaterar att dialogmötena blir avstämningspunkter där vi alla kan 
berätta vad vi gjort sedan sist.  
 
Från Halmstad kommer budskapet om att möta ungdomarna där de är 
istället för att bjuda in dem till oss och våra plattformar. Vi behöver jobba 
med andra metoder, t.ex. genom att unga möter unga. 
 

https://vaxjocharity.se/trygga
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandla-varor-och-tjanster-som-ar-tillgangliga-for-alla/upphandla-tillgangliga-varor-och-tjanster?fbclid=IwAR2PsTNpL0i2A-LswQKuhQPj_cls1gzMIAcxqAX9ubpL2lj5-nbooj3R-UM
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandla-varor-och-tjanster-som-ar-tillgangliga-for-alla/upphandla-tillgangliga-varor-och-tjanster?fbclid=IwAR2PsTNpL0i2A-LswQKuhQPj_cls1gzMIAcxqAX9ubpL2lj5-nbooj3R-UM
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandla-varor-och-tjanster-som-ar-tillgangliga-for-alla/upphandla-tillgangliga-varor-och-tjanster?fbclid=IwAR2PsTNpL0i2A-LswQKuhQPj_cls1gzMIAcxqAX9ubpL2lj5-nbooj3R-UM
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandla-varor-och-tjanster-som-ar-tillgangliga-for-alla/upphandla-tillgangliga-varor-och-tjanster?fbclid=IwAR2PsTNpL0i2A-LswQKuhQPj_cls1gzMIAcxqAX9ubpL2lj5-nbooj3R-UM
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandla-varor-och-tjanster-som-ar-tillgangliga-for-alla/upphandla-tillgangliga-varor-och-tjanster?fbclid=IwAR2PsTNpL0i2A-LswQKuhQPj_cls1gzMIAcxqAX9ubpL2lj5-nbooj3R-UM
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/allmanna-regler/ss-en-1716120192/?fbclid=IwAR2EmdmKA63RmpelVGDNmZfN4AVouppEeJg02JKfjWvqXNrLpJr4RQIXZvQ
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/allmanna-regler/ss-en-1716120192/?fbclid=IwAR2EmdmKA63RmpelVGDNmZfN4AVouppEeJg02JKfjWvqXNrLpJr4RQIXZvQ
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/allmanna-regler/ss-en-1716120192/?fbclid=IwAR2EmdmKA63RmpelVGDNmZfN4AVouppEeJg02JKfjWvqXNrLpJr4RQIXZvQ
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/allmanna-regler/ss-en-1716120192/?fbclid=IwAR2EmdmKA63RmpelVGDNmZfN4AVouppEeJg02JKfjWvqXNrLpJr4RQIXZvQ
https://rattfranborjan.nu/upphandlingsmyndigheten-myndigheterna-har-inte-hangt-med/
https://rattfranborjan.nu/upphandlingsmyndigheten-myndigheterna-har-inte-hangt-med/
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En annan mötesdeltagare lyfter utmaningen om hur vi på ett effektivt och 
bra sätt verkligen når ut till målgruppen? Det är jättesvårt generellt och 
särskilt svårt när vi pratar om barn och ungdomar med 
funktionsvariationer. Hur vi når ut och hur hittar vi nya sätt? Målgruppen 
kommer inte till oss utan vi måste komma till dem oavsett vem vi 
representerar.  
 
Funkibator vill just detta: lyfta fram de oorganiserade.  
 
Magnus P. Wåhlin berättar att elever från gymnasiesärskolan lyft frågan om 
avsaknad av aktiviteter för 16 – 19-åringar. De är för gamla för en fritidsgård 
samtidigt som det inte finns några andra aktiviteter. Kanske kan Funkibator 
vara en plattform även här eftersom man vänder sig till så många oavsett 
bakgrund/funkis eller inte osv.  
 
e. Växjö kommuns kultur- och fritidsförvaltning berättar om två aktuella  
frågor: 
- Tillgängligt vinterbad 
Andreas Wikj och Andreas Ineäng är arbetsledare på Arenaservice och 
arbetar just nu med frågan om ett tillgängligt vinterbad i kommunen. Ofta 
stupar det på säkerhetsbiten eftersom det blir problem med ramperna 
vintertid. Även flytbryggorna tar vi upp vintertid eftersom de kan gå sönder 
av isen. I år kommer vi att ha kvar flytbryggan i Pene. Arenaservice har fler 
funderingar och vill gärna tala mer med Funkibator om det.  
 

• T.ex. flytta ramp från Sandsbro till simhallen/fiskebodarna. 
• Fast anordning – men hur löser man säkerhetsbiten? 
• Diskutera med verksamheten på Annevik om möjliga badtider osv. 
• Arenaservice har idag 6 badramper sommartid men det finns fler 

under omsorgsförvaltningen.  
 
Mötet bestämmer att det bästa är att skicka ett skriftligt underlag till 
Funkibator så ska föreningen fundera på det och återkomma.  
 
- Utveckla vinterlovsaktiviteter för målgruppen funktionsvarierade likt det  
som anordnas på höstlovet.  
Föreningsservice berättar att man vill satsa mer på dels lovaktiviteter med 
inriktning mot parasport. men tar också sikte på en mer långsiktig satsning 
såsom en idrottsskola för högstadieelever/en aktivitetsskola. Även det med 
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inriktning mot parasport. Bakgrunden är att målgruppen är svår att nå och 
många aktiviteter har fått ställa in på grund av för få deltagare. Dessutom 
ser man att parasporten tappat flest deltagare under pandemin. Man ser 
därför ett behov av att göra lite extra satsningar kring målgruppen.  
 
Föreningsservice skulle vilja bli sammanlänkad med Funkibator för 
kontaktperson eller nätverk osv. Resurser att genomföra detta finns både 
från Växjö kommuns sida och från RF-SISUs (Riksidrottsförbundet & SISU 
idrottsutbildarna) sida. Vi behöver samverka kring hur vi kan nå ut med 
budskapet, hur vi når målgruppen och sedan genomföra det på bästa sätt.  
 
Förslag som lyfts fram: t.ex. skulle man kunna skapa en s.k. 
ingångsplattform och gemensamt paraply för att där kunna prova olika 
aktiviteter innan man bestämmer sig.  
 
Synpunkt från deltagare: nätverkandet är en viktig del i detta. Vi ser att 
parasporten har tappat väldigt de här två åren och aktiviteterna har sjunkit i 
botten. Den stora utmaningen är hur vi återrekryterar nya deltagare och 
det behöver vi alla aktörer och idrottsrörelsen diskutera gemensamt.  
 
Tillägg: detta är en av de saker som efterlystes av eleverna på 
gymnasiesärskolan. Man såg också t.ex. gärna prova-på-dagar och liknande 
som riktades till alla ungdomar i Växjö kommun som var ovan 
högstadieåldern. 
 
Alice Letell tillägger att hon och ridklubbarna diskuterat frågorna om 
samhörighet kring funkisridningen.   
 
Stefan avslutar diskussionen med orden att det är viktig att Parasporten är 
med i denna arbetsprocess tillsammans med de enskilda paraföreningarna i 
området: basket, kanot m.fl. Det är det vi behöver: samverkan hela 
idrottsrörelsen emellan.  
 
f. Utvärdering av nytt arbetssätt för samverkan. Enkätresultatet skickas ut  
innan dialogen. Kort avstämning och/eller kommentarer kring resultatet. 
Presentation över mötets framtida format. 
 
En skriftlig sammanställning över enkätresultatet skickades ut inför 
dialogen men Helen presenterar det också muntligt. Eftersom Funkibator 
redan arbetat fram ett förslag på framtida mötesformat för dialogmötena så 
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fokuserade enkätfrågorna främst på ledning och planering, innehåll och 
förslag på innehåll till framtida dialoger. 
 
-- 
Enkät till Funkibators deltagare: 

• 10 svar. 
• Överlag positiva röster och man är nöjd med det digitala mötet 

eftersom det blir effektivt och tillgängligt. 
• Ledningen och styrningen av mötet är bra och tydligt.  
• Innehållet är bra och brett och tar upp saker som är viktiga för 

många. 
• De flesta tycker att alla ges möjlighet att komma till tals samtidigt 

som det finns utrymme för förbättring. 
• Bemötandet från kommunens representanter kan bli bättre, så att 

deltagarna känner att de både tas på allvar och blir lyssnade till av oss 
helt och hållet och inte bara delvis.  

• Smal representation från nämnderna – men nämnder och 
förvaltningar finns alltid med när de egna verksamhetsfrågorna tas 
upp.  

• 4 av 10 svaranden upplever att frågor rinner ut i sanden. Det innebär 
att det finns utrymme för att bli bättre på att återkoppla ärendena. 

• Något som är positivt är att ingen respondent upplevt något som 
varit begränsande eller jobbigt i bemötandet = en god ton, 
avslappnad och tillåtande mötesform. 

• Enstaka respondent uttrycker att det ibland används svåra ord. 
 
FRAMÅT: 

• Ungdomar och framtidsfrågor 
• Delaktighet 
• Komma med i byggprojekt 
• Samverkan mellan funkisrörelsen 
• Arbete och sysselsättning 
• Sällsynta diagnoser 
• Kulturlivet: utövare och åskådare 

 
Enkät till politiker och tjänstepersoner: 
(OBS. gemensam enkät för dialogerna med både HSV och Funkibator) 

• 18 svar. Generellt: mycket uppskattat och värdefullt att träffas i 
direkta samtal. 



 

 

 12 (15) 

 
 
 

• Utmaning: Ämnena på dialogerna upplevs inte som relevanta för alla 
hela mötet igenom. 

• Vissa tjänstepersoner/politiker deltar därför inte under hela 
dialogmötena utan bara när deras egna verksamheter berörs. 

• Några verksamheter har inte berörts alls och har därför svårt att se 
dialogernas syfte och relevans för just sin roll.  

• De politiker/tjänstepersoner som har en bredare roll är nöjda med 
ämnenas relevans och ger höga betyg.  

• Möjlighet till både deltagande och att uttrycka sin åsikt upplevs som 
god. Man upplevs att man blir lyssnad till.  

• Detta innebär att vi har en god ton och tillåtande mötesform med ett 
gott samarbetsklimat. 
 

Sammanfattningsvis gott betyg och bra arbete för vår samverkan. Det är 
mycket bra att man kan komma och gå som man vill.  

Visionsarbete.  

a. Det sociala kvarteret.  
Fia Sjöstrand berättar. Det handlar om en större och övergripande vision 
som finns hos Funkibator men också hos andra ideella föreningar som 
Funkibator samverkar med. Man har idag tillgång till ett stort aktivitetshus 
tillsammans med andra föreningar på en fastighet på Söder i Växjö. Tanken 
är att utveckla det till ett socialt kvarter – antingen med flera olika 
byggnader eller ett större geografiskt område. De verksamheter man tänker 
oss ska finnas där är sociala företag, föreningar, organisationer, 
studieförbund eller andra kommunala verksamheter osv. Funkibator tror på 
att samla många i samma områden eftersom man vet att det leder till ännu 
mer erfarenhetsutbyten och samverkansmöjligheter 
 

• Man tittar mycket på Danska Institute for X som har byggt upp ett 
helt kvarter, en gammal bangård, med olika verksamheter. För tips 
och inspiration, kika gärna in på www.instituteforx.dk  

• Man undersöker om det finns någon plan för förrådsbyggnaderna på 
Skärvet för att se om det är möjligt att utöka området. Idag vill man 
gärna ha en kontakt till den som kan berätta mer om detaljplanen för 
denna markyta. 

• Man förbereder också ett presentationsmaterial kring det sociala 
kvarteret som man kan presenterar när man söker 
finansieringslösningar.   
 

http://www.instituteforx.dk/
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b. Den framtida kursgården, rehabcentret, simbassängen, gården på landet, 
träningsboende för unga med funktionsnedsättning, Vilhelmshill. 
Pia och Stefan berättar. 
 
Bakgrunden till visionsarbetet är att man dels vill utveckla verksamheten, 
men att man också har identifierat brister som uppstått när man har velat 
genomföra vissa verksamheter här i Växjö men upptäckt att det inte 
fungerar här. T.ex. boende vid läger, rehabträning i Växjö, rekreation osv. 
Även detta är ett långsiktigt visionsarbete. 
 
Detta är ett långsiktigt arbete. I visionen tittar man mot andra delar av 
Sverige såsom t.ex. Valjeviken, Furuboda och Bräcke Diakoni för att få 
inspiration.  
 
https://valjeviken.se/rehabilitering/om-rehabilitering/ 
http://www.furuboda.se 
 
Dessa verksamheter har hittat sin finansiering genom dels folkhögskola, 
utbildning och vårdavtal osv. En del har stiftelser eller delar av näringslivet 
som står bakom dem. Det finns kort sagt lite olika modeller att snegla mot 
och nu behöver Funkibator/SIP hitta inriktningen som passar just dem.  
 
Input från Magnus: 

• När det gäller förändringar av detaljplanen är det Paul Herbertsson 
på Växjö kommun ni kontaktar. Kolla om marken redan är ute för 
försäljning osv.  

• När det gäller de ekonomiska delarna är det kommunstyrelsen ni 
vänder er till och då behöver ni kunna visa en ekonomisk plan.  

• En fundering: Grimslövs folkhögskola och Ädelfors folkhögskola har 
startat en ny folkhögskola som heter Växjö folkhögskola där man 
riktar sig mot människor som står långt från arbetsmarknaden. Den 
folkhögskolan går väldigt bra och kommer inom kort att behöva 
större lokaler. 

  

https://valjeviken.se/rehabilitering/om-rehabilitering/
http://www.furuboda.se/
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c. Konferens/mötesplats för yrkesarbetande, företrädare och professionella 
om psykisk hälsa/ohälsa/hemmasittare/socialt utanförskap. 
Syfte: att dela och sprida kunskap och erfarenhet mellan yrkesverksamma  
och företrädare för målgruppen. 
 
Fia Sjöstrand berättar att detta är en tanke som vuxit fram. Bakgrunden är 
att det idag finns många olika projektägare i Växjö kommun som alla arbetar 
med psykisk ohälsa/psykisk hälsa/socialt utanförskap. Men, man känner 
inte alltid till varandra, vem gör vad osv. Det finns få resurser och 
möjligheter men stora gemensamma behov. Därför finns det tankar hos 
Funkibator att arrangera någon typ av mötesplats nästa år. Dit skulle man 
samla olika aktörer inom föreningslivet och kommunen och komma 
samman för att lära känna varandra och berätta för varandra vad man gör 
för olika saker. Genom det kan alla se vilka möjligheter man har 
tillsammans, vilka behov som finns, vad som eventuellt saknas och hur man 
kan jobba tillsammans.  
 
Det skulle inte vara någon konferens om forskningsläget eller hur det ser ut 
på området idag (s.k. kunskapsdagar) utan en mötesplats.  
 
Fia berättar om det här projektet i lite olika sammanhang för att få tips om 
vilka som skulle vilja vara med och arrangera en sådan här mötesplats. Det 
kommer att kräva både ekonomiska och personella resurser att genomföra 
det och man behöver därför vara fler som kan arbeta tillsammans. Fia tar 
gärna emot tips oh idéer på t.ex. tjänstepersoner eller andra organisation 
som ni tror skulle vilja vara med och samordna en sådan här aktivitet.  
 
Magnus svarar. 

• Ni kan söka evenemangsbidrag till planeringsarbetet från kultur- och 
fritidsnämnden så att ni kan få en person som kan arbeta med det 
här. 

• Håll det enkelt just nu och börja med Växjö kommun och blanda in 
övriga Regionen/kommuner i länet. Hos oss är det Helen, 
verksamhetsutvecklaren på kommunledningsförvaltningen, som är 
kontakten och vägen in.   

• På egen hand specificera vilka mer ni skulle vilja ha med i det här 
projektet.  

• Växjö & Co som numera är ett kommunalt bolag, har t.ex. ett uppdrag 
om att dra större evenemang till Vko. Kan vi få nyttja deras lokaler 
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genom att de får en peng från evenemangsfonden som de har. osv. 
 

1. Börja med att söka evenemangsbidrag. 
 

Avslut. 

Vi avslutar dagens möte och ses igen i maj nästa år. Processen fortsätter 
däremellan. 


