
Specialiserade på arbete för 
personer med funktionsnedsättning

Information till arbetsgivare

Andreas Svensson, användare elektrisk rullstol
Inköpare och kundtjänst i detaljhandelsbutik. Med hjälp av dator och telefon 
utförs arbetet utan hinder.

Lisa Strandvall, användare av rullstol och mild synnedsättning
Registrator kundregister, översättare engelska/tyska, kioskförsäljning. Med stor 
språkkunskap och datorvana utförs arbetet utan hinder.

Andrej Simic, blind sedan födseln
Teamledare telefonförsäljning och utförare av individuella utvecklingssamtal. 
Med stor social förmåga och tekniskt datorkunnande utförs arbetet utan 
hinder.

Sandra Nilsson, aspergers syndrom
Administratör inom personal, avtal och ekonomiska kontroller. Med stor nog-
grannhet, systematik och organisationsförmåga utförs arbetet utan hinder.

Liselotte Pilhed, ADHD
Föreläsare, informatör och utbildare. Med hög logisk förmåga, stor social och 
pedagogisk kompetens utförs arbetet utan hinder.

Anpassade och goda exempel

info@funkisformedlingen.se
www.funkisformedlingen.se

www.fb.com/funkisformedling

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

funkibator
ideell förening



Funkisförmedlingen är en 
verksamhet i Kronobergs län som 
stödjer arbetsgivare/arbetsplatser 
avseende arbete för personer 
med funktionsnedsättning. Stödet 
skräddarsys och finns i olika former 
och vid olika stadier.

Vi vill underlätta och förenkla! Vi reder ut begreppen kring anställningsstöd 
och kan ta de inledande myndighetskontakterna. Vi förbereder den person 
som är aktuell för arbete/praktik. Vi kan tillhandahålla enkla introduktioner 
och informera personalgrupper.

Funkisförmedlingen drivs av Funkibator förening som arbetar med sociala 
innovationer. Merparten av oss som arbetar med verksamheten har själva 
funktionsnedsättning. Vi är helt fristående från myndigheter och kan på så 
sätt vara en neutral part mellan arbetsgivare, myndighet och arbetstagare. 
Funkisförmedlingen är pilotfinansierad av Allmänna arvsfonden.

Att arbeta med personer med funktionsnedsättning

Arbetsgivare är generellt positivt inställda till att stödja personer med 
funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden. Hindret är att man kanske inte 
riktigt vet vad det kräver och vad man har att förvänta sig. Tar det mycket 
tid? Kommer det vara krångligt? Hur kommer det fungera? Här kommer 
Funkisförmedlingen in i bilden för att fylla i luckorna och undanröja hinder.

Anledningar att arbeta med personer 
med funktionsnedsättning

Tillgång till ny arbetskraft.• 
Positiv påverkan i personalgruppen • 
med nya kunskaper, erfarenheter  
och insikter. 
Insats för en målgrupp som i • 
regel har svårare att komma in på 
arbetsmarknaden.
Arbetsplatsen får en utökad mångfald.• 
En social insats för samhället i stort.• 
Arbetsplatshjälpmedel och extra • 
handledningstid bekostas.

1. Ekonomiskt 
anställningsstöd:
- Lönebidragsanställning
- Utvecklingsanställning
- Trygghetsanställning
- Personligt biträde
- Nystartsjobb

2. Nödvändiga fysiska och 
digitala hjälpmedel.

3. Förstärkt uppföljning 
med konsulent som håller 
kontakt så länge det 
behövs.

Söka efter och matcha lämplig arbetstagare.• 
Hjälp med myndighetskontakter.• 
Ansöka om ekonomiskt anställningsstöd.• 
Introduktion/förberedelse av arbetstagare.• 
Stöd i att anpassa arbetsuppgifter.• 
Stöd i att hitta arbetshjälpmedel.• 
Bemanningslösning där vi kan ta arbetsgivarskapet.• 
Allmänt bidra med kunskap, erfarenhet och information.• 

Exempel på vad vi erbjuder

fb.com/funkisformedlingfunkisformedlingen.se

Exempel på myndighetsstöd


