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Hos Funkibator ger det kommunala 
feriearbetet långsikta positiva effekter 
 
 
Feriearbete, ofta inkörsporten till ungas första arbete någonsin. Det ger något att göra under sommaren 
och det här med lönepeng in på kontot. Men det är faktiskt mycket mer än så! I Funkibator har det arbetats 
med den här typen av sommarjobb i sex år och nu kan vi se tydliga långsiktiga effekter. 
 
Tore Torstensson idag nyexaminerad fritidsledare, började som Funkibators sommarjobbare för flera år 
sedan. Han återkom där ett par gånger och det ena gav det andra. Idag har han avlönat arbete över 
sommaren med att vara handledare för egna sommarjobbare. Han är dessutom invald styrelseledamot i 
Funkibator. Han har dessutom deltagit på internationella utbyten. Hade det här hänt utan Växjö kommuns 
sommarjobb från första början? Nä, med största säkerhet inte! 
 
Sandra Lundh, även hon en återkommande sommarjobbare tar nu ett stort utvecklingskliv genom att hon i 
sitt sommarjobb åker till Polen för att träffa ungdomar från sex andra Europeiska länder. Totalt är hon iväg 
ihop med fem andra från Kronobergs län under 10 dagar. Hade det hänt utan sommarjobbet? Nä, med 
största säkerhet inte! 
 
Carl Petterson, även han en person med en positiv händelsekedja. Där började det istället med att han 
började komma på fritidsaktiviteter och nu, som ett naturligt andra steg, deltar han på sommarjobb för 
första gången. 
 
Det blir tydligt att efter så här många år med sommarjobb, hur mycket det här påverkar en ungs persons 
framtida liv, säger Pia Hammargren. Om man som förening har ett brett utbud av aktiviteter att erbjuda så 
ger det ena det andra. Personer får nya kompisar, större kontaktnät, lär sig mera och blir mer erfarna och 
mer kompetent. Sommarjobbet ger en känsla av att lyckas och det inspirerar till att även vilja prova fler 
sammanhang. 
 
Funkibator arrangerar anpassade sommarjobb för unga med funktionsnedsättning. Många i den här 
gruppen passar inte på vanliga arbetsplatser eller skulle ens inte få en chans. Vi har haft en häftig 
utveckling där vi först, när vi startade, bara hade tre personer, nästa år blev det sju, sen elva, därefter 15 
och idag blev det all time high med knappt 25 ungdomar som kom första dagen till sitt sommarjobb. Vi är 
väldigt tacksamma mot kommunerna i Kronobergs län som gett oss möjlighet att öppna upp dessa 
möjligheter för unga med funktionsnedsättning, säger Pia som avslutning. 
 
Mer information 
Funkibator förening, Pia Hammargren, 0470-223 42, 073-530 24 04, pia.hammargren@funkibator.se  
 
 
 
 
 


