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Funkibator tar sikte mot en stor expansion! 
 
Funkibators årsmöte gick av stapeln den torsdagen den 25/2. En verksamhetsplan klubbades som innebär 
rejäl expansion, utveckling, framsteg på många områden. Funkibator är en relativt ny förening i länet sin 
bildades för fem år sedan som ett resultat av ett treårigt arvsfondsprojekt. Idag har föreningen uppåt 25 
anställda, genomför 10-talet fritidsaktiviteter i veckan, har en egen arbetsförmedling för personer med 
funktionsnedsättning, har startat alternativ skolgång och är på gång med alternativ daglig verksamhet. 
Medlemmarna strömmar till och nästan bara under januari-februari är vi nästan lika många medlemmar 
som det totala medlemsantalet under hela 2015. Vidare driver Funkibator en fastighetsutveckling där en 
befintlig fastighet på över 1 000 kvm fylls med innehåll och utöver det så ska det byggas nytt på lika 
mycket till! Funkibator är idag länets största förening inom funktionsnedsättningsrörelsen mätt i ekonomi, 
antalet medlemmar, verksamhetsbredd och utvecklingstakt! Hur kunde det bli så här!? 
 
Stefan Johansson, omvald styrelseordförande: 
Hela den här utvecklingen tror jag beror på att vi är en förening influerad av ett nytt sorts ”samhälle” som 
har skapats de senaste 15-åren. Nu vill människor att något händer, arbeta med konkreta verksamheter 
samt erbjudas möjlighet att själva komma med och påverka och driva olika aktiviteter/frågor. Vi har lyckats 
fånga upp det här och anammat ett sådant arbetssätt. Vi lyssnar mycket, säger även ja väldigt ofta och 
erbjuder det som efterfrågas! 
 
Några exempel enligt verksamhetsplanen som klubbades, så ska Funkibator arbeta med det här: 
- Utöka arbetsverksamheten med 1 Mkr. 
- Starta upp rehabilitering inriktad på fysisk aktivitet, odling/växter och djur. 
- Initiera en särskild satsning för att utveckla den svenska metoden på rehabiliteringskliniker där det ska 
utbildas i ny teknik, medla, appar, datorspel och liknande som kan föra in mer känsla, glädje och 
engagemang i rehabiliteringssituation. 
- Se till att Kronobergs län som först i Sverige, ansluts till det Europeiska nätverket, EPR, European Platform 
Rehabilitation, www.epr.eu. Här är de flesta Europeiska länderna med, men ännu inte Sverige. 
- Etablera Funkibator som nationellt riksförbund med statligt stöd från Socialstyrelsen och med 
etableringen av riksförbundskansliet i Kronobergs län istället för Stockholm. 
- Fortsätta vara en förening som bryter normer, strukturer, arbetssätt och gör lite ”tvärtom”. 
- Enligt budgeten planeras en ökning från 2015-års omsättning kring 5 Mkr till 7,6 Mkr 2016. 
 
Emmali l l  Frank, nyinvald styrelseledamot 
Jag tror Funkibator har utvecklats som det gjort på grund av att det drivs av eldsjälar som ser människan 
och inte funktionsnedsättningen. Att Funkibator är bra på att lyfta vad varje individ kan och är bra på. Att 
Funkibator låg i framkant när det kommer till att jobba normkritiskt och att samhället idag börja förstå hur 
viktigt dessa frågor är. Funkibator är stegen före samhället som ligger långt efter. 
 
Ingmar Svensson, omvald styrelseledamot 
Under hela mitt yrkesverksamma liv där jag även varit engagerad inom föreningsrörelsen har jag aldrig sett 
någon liknande verksamhet och förening som är så fokuserade på lösningar, möjligheter och vad enskild 
individ faktiskt KAN göra, istället för vad de INTE KAN göra. 
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