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Premiär för ny Think tank!
En ny tankesmedja i Kronobergs län har sett sitt ljus och haft sitt första premiärmöte. En mixad grupp av
människor samlades för att diskutera och hitta lösningar på en rad olika samhällsproblem. Samtalsämnet
kretsar kring arbetsmarknad och personer med funktionsnedsättning. - Det är inte så svårt som man tror
att uträtta storverk. Ensam är det svårt men tillsammans blir man slagkraftiga, säger en av de
medverkande personerna Sofie Sjöstrand.
Med i tankesmedjan den här gången var representant från ett socialt företag, en magiker, en entreprenör
från Kalmar, en socionomstuderande, en projektledare, en ansvarig för en social telefoninformationsbyrå,
en samhällsentreprenör, en med fördjupad kunskap kring innovationer och finansiering, en handläggare
från Arbetsförmedlingen, en kommunikations- och informationsansvarig. Gruppen tillsammans sitter på ett
otroligt kontaktnät, kunskap och erfarenheter och har som gemensamt ett stort engagemang för personer
med funktionsnedsättning. I det här sammanhanget är det fritt för alla som vill och är intresserade, att
komma med. - Vi siktar emot att på varje möte ha med personer/representanter från myndigheter,
näringsliv, föreningar, sociala verksamheter. Även intresserade privatpersoner är välkomna, säger Pia
Hammargren, från Funkibator förening.
Tankesmedjan kommer att träffas en gång i kvartalet och ha en arbetsprocess och kommunikation
pågående mellan mötena. Ämnena som diskuteras har ett övergripande perspektiv där problemen först
identifieras för att sedan bli till konkreta konstruktiva lösningsåtgärder. Några exempel hämtat från dagens
möte var följande:
-

Brister i internkontroll och uppföljning gör att fattade politiska beslut med goda intentioner rinner
ut i sanden eller försvinner i tjänstemannaorganisationen.
Myndigheter saknar interna friheter, utvecklingsfunktioner och pilotmedel till olika experimentella
satsningar.
En otroligt stor potential finns hos sociala organisationer om de skulle påbörja konkret samarbete.
Idag talas det mycket om samverkan och deltagande sker i gemensamma nätverk men väldigt
sällan arbetar de ihop rent konkret verksamhetsmässigt.
Väldigt få, eller ingen, arbetar aktivt för att få upp frågan på dagordningen i de politiska agendorna,
i strategiska utvecklingsplaner, inom HR-avdelningarna.
Många arbetsgivare HAR arbeten för målgruppen men känner en osäkerhet och visar ibland ovilja,
då de saknar information och har bristande kunskaper om och erfarenheter av målgruppen.
Regelverk och förordningar skapar ofta hinder och regelkonflikter, vilket kan begränsa personer
med funktionsnedsättning istället för att främja dem.

Bakom Tankesmedjan står Funkibator förening och Funkisförmedlingen, en ny alternativ arbetsförmedling
för personer med funktionsnedsättning.
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