
Stödjer personer med 
funktionsnedsättning ut på 
arbetsmarknaden

En fristående verksamhet
Funkisförmedlingen är frikopplad från alla myndigheter men det 
finns en nära samverkan. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och kommuners arbetsmarknadsverksamheter finns med i 
styr- och utvecklingsgrupper. Det är viktigt att alla berörda 
aktörer samlas och samverkar kring en person som är på väg 
mot arbete. Särskilt nära samverkan finns med SIUS-konsulenter, 
samverkansförbunden, boendestöd och personliga ombud.

Spridning över Sverige
Funkisförmedlingens strävan är att verksamheten ska spridas till 
fler regioner över Sverige. Ett mindre ekonomiskt stöd kan ges 
till regionalt förstudiearbete om det finns organisationer och 
personer att bygga på. Nya verksamheter blir fristående och 
använder det namn de själva vill, men dock förutsätts samverkan, 
samordning och nätverkande. Ett nationellt digitalt supportcentra 
kommer att byggas upp för att vara till en resurs för personer 
med funktionsnedsättning över hela Sverige.

www.facebook.com/funkisformedling
www.issuu.com/funkisformedlingen

info@funkisformedlingen.se
www.funkisformedlingen.se

www.fb.com/funkisformedling

Funkisförmedlingen
Infanterigatan 10, 352 35 Växjö
0470-223 40 (växel)

Information om verksamheten

funkibator
ideell förening



Funkisförmedlingen 
drivs av den ideella 
förening Funkibator 
som verkar i Kronobergs 
län. Just namnet 
Funkisförmedlingen är ett 
konceptnamn som innefattar 
flera verksamhetsdelar. 
Den gemensamma nämnaren 
är att allt kretsar kring personer med 
funktionsnedsättning och arbetsmarknad.

Funkisförmedlingen startade juridiskt sett som ett ESF-finansi-
erat förstudieprojekt den 1 januari 2014. Därefter kom ytterli-
gare ett projekt igång den 1 juli 2014 finansierat av Arvsfonden. 
Samtidigt har en fristående deltagarverksamhet byggts upp 
med finansiellt stöd från Arbetsförmedlingen. Funkis-
förmedlingen kommer att drivas långsiktigt.

Arvsfondsprojektet har finansiering som sträcker 
sig till 2017. Flera sociala affärsidéer som ger intäk-
ter kommer att etableras inom Funkisförmedlingen.  

Funkisförmedlingens grundverksamhet handlar om att främja 
personer med funktionsnedsättning ut på den reguljära arbets-
marknaden. Arbete, praktik, sysselsättning, företagande erbjuds 
inom den egna verksamheten. Funkisförmedlingen arbetar enligt 
metoden Supported employment. Genom föreningsplattformen 

kan verksamheten bedrivas annorlunda jämfört med 
hur en myndighet arbetar. Arbetssättet genom-

syras av personlighet, digital kommunikation, 
hög tillgänglighet, kreativa lösningar och 

mer frekvent återkoppling i kontakter med  
arbetssökande och arbetsgivare. En  
annan avgörande skillnad är att person-
alen själva har funktionsnedsättning eller 
lever i en nära relation. Det här ger egna 
erfarenheter och expertkunskap. Det ska-

par också motivation och engagemang.

Funkisförmedlingen ser till en persons hela livssituation. 
Det är vanligt att det behövs stöd på fler livsområden 
för att en person ska fungera i arbetslivet. Det kan här 
handla om så grundläggande delar som mat, väckning, 

transport, körkort, ledsagning eller assistans.

fb.com/funkisformedlingfunkisformedlingen.se

”I Funkisförmedlingen arbetar personer 
som själva har funktionsnedsättning”

”För att arbete ska vara aktuellt 
kan det även behövas mat, väckning, 

transport, körkort, ledsagning eller assistans.”


