
1:Vad gör en Funktionsrättskonsulent?  
 
Om jag skulle ge lite exempel på vad jag gör, så är det att jobba med 
funktionsrättsföreningarna och föreningsbidrag. När jag får in föreningsbidragen ser jag till 
att politiken fattar besluten, det är inte jag som bestämmer. Det finns ett funktionsrättsråd i 
Halmstad, med personer från funktionsrätssföreningarna i Halmstad, där jag också är 

sekreterare. Det finns även en referensgrupp som består utav föreningarna och där jobbar 
jag också. Jag är med på en del event, som eldsjäls galan som är årligen återkommande, 
där finns jag med i en arbetsgrupp, det är kommunen som jobbar för att uppmärksamma 
föreningslivet. Tillgänglighet och bemötandepriset är på gång nu, där nomineras ett bra 
företag eller en organisation som är bra på bemötande med funktionsnedsatta. 
Tillsammans med högskolan har kommunen på den internationella funktionshindersdagen 
som är den 3:e december, stipendieutdelning till några bra uppsatser på högskolan inom 
funkisområdet, och en föreläsning inom något spännande område. Så sådana saker 
jobbar jag med. Sen är uppdraget att jag ska bidra i kommunens utvecklingsarbete för att 
få in funkisfrågorna i det ordinarie arbetet, om man tänker sig utvecklings och arbetsenheten 
och så vidare, hur de jobbar med och hanterar funktionsrättsfrågorna.  
 
2: Vad har du för egna mål, och vad tycker du är viktigast i verksamheten ?  
 
Om jag skulle sammanfatta vad som är viktigast i en mening är det att alla människor ska 
kunna bidra och delta i Halmstad och i samhället, oavsett om man har en 
funktionsnedsättning eller inte.  
 
3: Vem vänder du dig till som ungdom om du behöver stöd och stöttning eller 
har frågor angående funktionsnedsättningar?  
 
Det beror på vad frågan rör sig om för någonting. Om det är så att man har en 
funktionsnedsättning och är en ungdom och ska söka jobb och behöver råd och stöttning 
med det, så är det arbetsförmedlingen som har särskilda uppdrag kring det, men också 
samordningsförbundet. Om det handlar om ekonomiskt stöd så är det oftast 
försäkringskassan, om man har ett jobb och behöver hjälpmedel, så är det också 
försäkringskassan. Om man behöver hjälpmedel, till exempel en rullstol, en logoped, eller 
kuratorsamtal så går det genom Region Halland. Behöver man hjälp med sitt boende, med 
till exempel boendestöd så går det genom Socialförvaltningen i kommunen. 
 
4: Hur skapar du/hur gör du för att skapa bra tillgänglighet för ungdomar med 
olika funktionsnedsättningar?  
 
Jag försöker hela tiden skapa samarbeten, jag sitter på Socialförvaltningen, men 
socialförvaltningen gör inte alltid saker inom det här området, vi har bara ansvar för en 
liten del. Det jag försöker göra är att få möjlighet att samarbeta med 
utbildningsförvaltningen. Till exempel hade jag ett möte med dem förra veckan angående 
sommarjobb för unga vuxna med funktionsnedsättningar, jag pratade med dem som jobbar 
med arbetsmiljöfrågor för barn som går i skolan, på barn och ungdoms förvaltningen. Om 
jag skulle ge några fler exempel, Teknik och Fritid, som har hand om fysisk tillgänglighet, 
våra bad, grönområden, där har vi många samtal om tillgänglighet, Tillgänglighet handlar 
mycket om bemötande, är bemötandet dåligt tycker man ofta att tillgängligheten är dålig.  
 

 
 



5: Hur gör du för att nå de som inte kan tala svenska, har talsvårigheter, är 
synskadade,hörselskadad eller har någon annan typ av 
funktionsnedsättning?  
 
Jag har ett exempel jag kan ge, jag sitter på socialförvaltningen och jag tittade på vår 
hemsida med en kollega. Vi inser då att informationen på hemsidan riktas till invånarna, 
och många av socialförvaltningens brukare har någon form av funktionsnedsättning, och vi 
har en webbsida som inte är skriven för dem, det är skrivet på byråkratisk svenska. Vi 
bestämde oss för att försöka söka stöd från tillgänglighetsmiljonen för att göra ett 
utvecklingsarbete kring all vår skrivna information. Inget beslut har skett ännu, men vill 
skulle vilja anställa en kommunikatör som är duktig på det, som kan hjälpa oss alla att bli 
bättre på att göra informationen förståelig och lättbegriplig. Det hoppas vi att vi kommer att 
kunna göra i framtiden. Till det kommer vi leta efter en referensgrupp med personer med 
olika funktionsnedsättningar för att kunna bolla olika frågor och idéer med. Det är vad vi 
börjat att göra, men jag vet att det finns mycket att göra kring vår informationsspridning. 
Det är därför vi hoppas att få pengar från tillgänglighetsmiljonen, för att få lite hjälp, en 
informatör eller kommunikatör kan hjälpa oss se saker på andra sätt och hjälpa oss i 
framtiden.  


