
 
 
 
 
Kommun- och landstingsundersökning – antalet anställda som arbetar med 
kultur- och fritidsfrågor för personer med funktion snedsättning. 
 
Bakgrunden till denna undersökning var rapporterna från FOMS medlemmar om minskande 
resurser för dessa frågor i kommuner och landsting. 
 
Enkät med fyra frågor har gått ut till kommunernas Kultur- och fritidsförvaltningar och 
Socialförvaltningar och till Landstingens habiliteringar. Påminnelse har gått ut till dem som 
inte svarat. Vissa har även blivit tillfrågade via telefonsamtal. Även FOMS medlemmar har 
blivit tillfrågade. 
 
I Sverige finns 290 kommuner och 20 landsting.  
 
Det är 137 kommuner och 10 landsting som har svarat på undersökningen. Av de kommuner 
och landsting som svarat har 88 kommuner och 5 landsting resurser inom området. 
Anställningsgraden varierar utifrån kommunernas storlek. Vissa småkommuner delar på 
tjänst. Vissa kommuner har ansvarig som innehar annan tjänst. 
Det finns kommuner och landsting som har resurser, som inte svarat på enkäten.  
 
Anställda i kommunerna har olika förvaltningstillhörighet, antingen Kultur- och 
fritidsförvaltning eller Socialförvaltning. 
 
En del kommuner har angett att det finns politisk förankring medan andra angett att man 
genomför verksamhet, men att det inte finns nedskrivna mål.  
 
Målgrupperna som verksamheten riktar sig till varierar. Kultur- och fritidsförvaltningarna 
vänder sig för det mesta till hela målgruppen medan Socialförvaltningarna oftast vänder sig 
till LSS personkrets.  
 
Jag har inte dragit några slutsatser av dessa svar. Jag ser det som ett diskussionsunderlag, som 
bör följas upp. 
 
Undersökningen kommer att finnas på www.foms.se. Frågor besvaras av 
gunbrittkrook@hotmail.com 
 
 
Gun-Britt Krook 
 



 

FOMS är en rikstäckande yrkes- och intresseförening 
som har till syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för 
fritids-, rekreations- och kulturfrågor för personer med funktionsnedsättning 

 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning av omfattningen av speciella kommunala och 
landstingsanställda fritidstjänstemän för personer med 
funktionsnedsättning 
 
 
 
Kommunerna/ landstingen i landet tar olika ansvar för fritid, kultur och rekreation för 
personer med funktionsnedsättning. Vissa kommuner/landsting har anställda inom det 
specifika verksamhetsområdet medan andra kommuner/landsting ”bara” har utsett en 
ansvarig. Ibland förekommer båda dessa roller inom en kommun men inom olika 
förvaltningar. Vissa har inga ansvariga alls    
 
FOMS har under en längre tid förstått att man drar in på dessa tjänster runt om i landet och 
vill därför ta reda på hur det verkligen ser ut. Skickar därför med ett antal frågor som jag 
skulle vara tacksam att få svar på. 
 
Besvara dem genom att markera text som gäller och beskriv gärna hur ni jobbar med dessa 
frågor i er kommun/landsting. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Gun-Britt Krook 
För styrelsen i FOMS    
 
 
 
 
 
             
 
Hemsida 
www.foms.se 

E-post 
styrelsen@foms.se 

Organisationsnr 
884401-3774 

 



Frågor till kommunerna 
 
I vilken omfattning har ni tjänstemän med specifikt ansvar för fritid, kultur och rekreation för 
personer med funktionsnedsättning? 
 

• Heltidsanställd    
 

• Deltidsanställd 
 

• Annat svar: ………………………………………………………. (exempelvis 
projektanställning, timanställning) 

 
• Ansvarig person är utsedd men innehar annan form av tjänst 
 
• Vi har ingen ansvarig 

 
 
Om det finns tjänstemän som ansvarar för området, inom vilken förvaltning finns de? 
 

• Kultur- och fritidsförvaltningen eller motsvarande (idrottsförvaltning, 
kulturförvaltning, fritidsförvaltning) 

 
• Socialförvaltningen eller motsvarande  (handikappomsorg) 

 
• Barn- och utbildningsförvaltningen eller motsvarande (skola- och barnomsorg, 

barnomsorg, skolförvaltning) 
 

• Vi har ingen tjänst   
 
Hur är arbetet med fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning 
förankrat i er kommun? 
 

• Politiskt förankrat med mål- och styrdokument där detta område är särskilt utpekat 
 

• Särskilda insatser görs men det är inte förankrat i mål- och styrdokument. 
 

• Kommunen gör inga särskilda insatser inom området. 
 
Till vilka målgrupper med funktionsnedsättning riktar sig kommunens särskilda insatser (om 
sådana finns) till kring fritid, kultur och rekreation? 
 

• Barn 
 
• Ungdomar 

 
• Vuxna 

 
 
Beskriv gärna hur ni jobbar med dessa frågor i er kommun. 



Frågor till Landstingen 
 
I vilken omfattning har ni tjänstemän med specifikt ansvar för fritid, kultur och rekreation för 
personer med funktionsnedsättning? 
 

• Heltidsanställd    
 

• Deltidsanställd 
 

• Annat svar: ………………………………………………………. (exempelvis 
projektanställning, timanställning) 

 
• Ansvarig person är utsedd men innehar annan form av tjänst 
 
• Vi har ingen ansvarig 

 
 
Hur är arbetet med fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning 
förankrat i landstinget? 
 

• Politiskt förankrat med mål- och styrdokument där detta område är särskilt utpekat 
 

• Särskilda insatser görs men det är inte förankrat i mål- och styrdokument. 
 

• Landstinget gör inga särskilda insatser inom området. 
 

 
Till vilka målgrupper med funktionsnedsättning riktar sig Landstingets särskilda insatser (om 
sådana finns) till kring fritid, kultur och rekreation? 
 

• Barn 
 
• Ungdomar 

 
• Vuxna 

 
 
Beskriv gärna hur ni jobbar med dessa frågor i ditt landsting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blekinge Län 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Karlshamn 
1 

50 % K o F Särskilda 
insatser görs  

Ungdom vuxna 

Karlskrona  100 % Socialförvaltning/ 
Handikappomsorg 

Ja Alla 

Olofström 50 %  K o F Ja Alla 
Ronneby 50 % K o F Ja Alla 
Sölvesborg 50 % K o F Ja Alla 
 
 
1. Karlshamn:  Tjänsten i Karlshamn är något under uppbyggnad. Under sommaren 2011 
flyttades tjänsten från handikappomsorgen till fritidskontoret. Tanken är att få ett närmare 
samarbete med föreningslivet kring dessa frågor och att skapa fler aktiviteter för alla åldrar.  
I övrigt sker idag samarbete med föreningar, studieförbund och andra organisationer för att 
skapa fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. En fritidskatalog trycks varje 
år för målgruppen. Inom kommunen har en grupp bildats med representanter från omsorgen, 
fritidskontoret, särskolan och fritidsgårdarna för att samarbeta kring frågorna.  
 
 
Dalarnas län 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Avesta     
Borlänge     
Falun 1 37 % Kultur o 

ungdom 
Särskilda 
insatser görs, 
ingen förankring 

Ungdomar LSS, 
Vuxna  

Gagnef 2 Ansvarig 
person, 
innehar 
annan tjänst 

K o F Politiskt 
förankrat 

Barn ungdomar 
vuxna 

Hedemora 
 
 
 

Ca 15 % av 
en heltid 
 
  
 
 

K o F Finns med i vårt 
övergripande 
måldokument, 
men inte som 
delmål 

Barn, 
ungdomar, 
vuxna som 
tillhör LSS 
personkrets 

Leksand 3 Ingen  Fritidsavd Särskilda 
insatser görs 

Alla 

Ludvika  100 % K o F Mål och 
styrdokument 
finns 

Barn ungdomar 
vuxna 

Malung/Sälen     
Mora  Ingen  Inga särskilda 

insatser görs 
 

Orsa     



Rättvik      
Smedjebacken Ingen Kultur Boken kommer  
Säter     
Vansbro 4 Ingen  Inga särskilda 

insatser görs 
 

Älvdalen     
 
 
1. Falun: Länsdans, Läger, Häng me på party, musik vid Siljan, dansbandsveckan, 
dagsutflykter. Motionsgympa, disco/pysselkvällar  
 
2. Gagnef I målen för fritidsverksamheten står att tre informationsblad/ år på fritidsaktiviteter 
för målgruppen ska sammanställas. Aktiviteterna kan vara sådant som föreningar och 
kommunen arrangerar 
 
3. Leksand: Sköts idag av fritidschefen utan att det egentligen ingår i arbetsbeskrivningen.  
Möjligheten finns att nyttja simhallen för varma bad vid ett specifikt tillfälle 1 gång per 
vecka. Vi har samarbete med Studiefrämjandet som arrangerar olika aktiviteter för barn och 
ungdomar och som vi lägger ut på vår hemsida. 
 
4. Vansbro: Inom daglig sysselsättning ordnas vissa aktiviteter som ridning och bad. I övrigt 
kan personer med funktionsnedsättning söka ledsagning, eller kontaktperson för att delta eller 
ta sig till aktiviteter och kulturevenemang.  
 
 
Gotlands kommun 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Gotland Ingen 
ansvarig 

 Särskilda 
insatser görs 

Barn, 
ungdomar, 
vuxna 

 
Bidrag till föreningar som har en funktionsnedsättning som gemensam nämnare. 
Förhöjt aktivitetsstöd för deltagare med funktionsnedsättning i föreningarnas 
aktivitetsgrupper. 
Generösare bidragsbestämmelser vad det gäller t.ex. distriktsstöd. 
Har ganska nyligen påbörjat ett arbete med att regionen (främst Kultur och 
fritidsförvaltningen) i samarbete med föreningar och handikapporganisationer tillsammans 
ska utöka och utveckla fritidsmöjligheterna för främst barn och ungdomar men även vuxna 
med funktionsnedsättning. Har bildat ett nätverk och arrangerade för två veckor sen en 
enklare mässa för att uppmärksamma handikappidrotten. 
Finns också samrådsgrupper för handikappfrågor där funktionshindrade ges möjlighet att 
komma till tals med nämndpolitiker kring olika frågor som berör handikappade.   
 
 
 
 
 
 



Gävleborgs län 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och styrdokument Målgrupp 

Bollnäs     
Gävle 60 % KoF på uppdrag 

av omvård.förv. 
Särskilda insatser görs 18 år och 

äldre 
Hofors     
Hudiksvall 1 50 % 

socialpsykiatri 
50 % Utv.st. 

Soc. Politiskt förankrat 
Mål och styrdokument 

Barn 
ungdomar, 
vuxna 

Ljusdal 2 50 % Soc. Särskilda insatser Barn (i få 
fall) 
ungdomar, 
vuxna 

Nordanstig     
Ockelbo 88 % arbete och 

fritid 
Soc. finns som prioriterat 

område i 
föreningsbidragsnormern
a men inget eget 
dokument finns). 

Barn 
ungdomar 
vuxna 

Ovanåker     
Sandviken     
Söderhamn 
3 

Ansvarig 
utsedd, innehar 
annan tjänst 

Kultur och 
Samhälle, 
Omvårdnad 

Förankrat I första hand 
ungdomar 
och vuxna 

 
 
 1. Hudiksvall: Vi har både gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter samt olika 
kulturarrangemang. De ansvariga har nära samarbete med våra gruppbostäder, utsedda ombud 
som de för dialog med för att hålla utbudet ständigt levande. Vi timanställer ledare. Vi har två 
lokaler som de också kan hålla till i. 
Vi ger ut aktivitetskatalog som man får välja i, utkommer 3 ggr per år. Vi tar ut en lite avgift, 
självkostnadspris, per aktivitet. 
Vill ni veta mer så kontakt; Gunilla Norberg eller Agneta Juhlin, omsorgsförvaltningen 
Hudiksvalls kommun  
 
2. Ljusdal: I Ljusdals kommun finns en fritidskonsulent på halvtid, som har en mycket 
värdefull och omfattande fritidsverksamhet. 
Det finns: Bad i simhall alt. utomhusbad på sommaren en kväll per vecka 
Välbesökt musikcafé en gång per månad, med olika gästartister  
Äggsesxa, korvgrillning. Halloween, fiskeutflykt, musikcirkel t.ex. inför lucia 
Sommar/uteaktiviteter   
Ridning varje vecka 
Minigolfbana inomhus en kväll per vecka 
Musikcirkel för fysiskt funktionshindrade som har personlig assistans – träffpunkt 
 
3. Söderhamn: Vi har en ansvarig för fritidsfrågor anställd av kommunen, och han har i sitt 
arbete att jobba för fritidsfrågor även för personer med funktionsnedsättning. När det gäller 
kultur så finns det en tjänst i kommunen som jobbar med kultur frågor och hon har även att 



ansvara för målgruppen kultur. Vi jobbar med en arbetsgrupp som har fokus för 
funktionshindrade, där dessa två funktioner finns med samt den tjänsteman som jobbar med 
förebyggande verksamhet där även målgruppen ingår samt att gruppen består av enhetschefer 
två stycken från verksamhetsområdet funktionsnedsättning.  
 
De två kultur och fritids ansvariga personerna jobbar åt KUS ( kultur och 
samhällsutveckling)  
Personen som jobbar  på förebyggande enheten som enhetschef  kommer från 
omvårdnadsförvaltningen där handikappomsorgen finns organisatoriskt placerad.  
 
Det gäller framförallt ungdomar och vuxna, vi jobbar för närvarande med att integrera kring 
ungdomar med funktionsnedsättning till den arena som finns i Söderhamn för ungdomar. Men 
det görs även satsningar för barn med funktionshinder att de skall kunna delta i ”vanliga” 
aktiviteter, såsom fotbollsskola, friidrott mm.  
Vi har ett gym för personer som bor i gruppbostäder, samt en pensionärsverksamhet där man 
kan träffas och företa olika.  
Vi har fritidsombud på varje gruppbostad som jobbar med gemensamma fritidsaktiviteter, 
men därutöver jobbar vi med enskilda efter brukares önskemål.  
 
 
Hallands län  
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Falkenberg 100 % Ko F Inga måldokument Ungdom 10 % 
vuxna 

Halmstad     
Hylte Ingår i 

personalens 
uppgifter. 

K o F Särskilda insatser 
görs.  

Alla 
 
 

Kungsbacka 1 100 % Kultur o Turism 
 

Särskilda insatser 
görs 

Ungdom vuxna 

Laholm     
Varberg 2 100 % K o F Pol förankrat Ungdom vuxna 
 
1. Kungsbacka: Boken kommer 
Nämnden för fritid ansvarar för fritidsverksamhet för funktionshindrade från 12 år och uppåt. 
Ett fritidsprogram med blandad verksamhet kommer ut vår, sommar och höst. Aktiviteterna är 
bl.a. hobbyverksamhet, fysiska aktiviteter, sport och nöjesresor. Lägerverksamhet under 
sommaren.  
För mer information besök vår hemsida www.kungsbacka.se/funktionshindrade  
 
2. Varberg: Arbetar fram tre fritidsprogram/ år – där man kan anmäla sig till de olika 
aktiviteter som erbjuds. 
Jobbar mot grundskola, gymsärskola, gruppboende och personer med enbart boendestöd 
oavsett funktionsnedsättning. 
Samverkar med Habilitering 
Studieförbund 
Handikappidrott 
SOC etc. 



Jämtlands län 
 
Kommun Antal anställda Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Berg Inga resurser KoF   
Bräcke     
Härjedalen     
Krokom      
Ragunda     
Strömsund Inga K o F Särskilda bidrag  
Åre 1 Ansvarig finns, 

innehar annan 
tjänst 

KoF Särskilda 
insatser, inga 
styrdokument 

Barn, ungdomar 

Östersund 100 % Vård och 
omsorgsförvaltningen 

Ja Ungdomar 
vuxna 

     
 
1. Åre: En särskild kväll på en av våra fritidsgårdar. Kulturskolan har verksamhet – 
Krumsprång. Till vuxna ger vi särskilt bidrag till handikappföreningar 
 
 
Jönköpings län  
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Aneby 1 Deltid Ko F, Soc.  Särskilda insatser görs, 
inte förankrat 

Vuxna 

Eksjö 100 %    
Gislaved Ingen 

tjänst 
 Politiskt förankrat Barn 

ungdomar 
vuxna 

Gnosjö     
Habo 2 Ingen  Särskilda insatser görs, 

inte förankrat 
 

Jönköping     
Mullsjö   Fritid 

 
Funktionshinder- 
omsorgen. 
Har en träffpunkt 1 
g/vecka. 

Särskilda insatser görs 
men ingen målplan 
Försöker stimulera till 
integration i 
föreningslivet. Dialog 
med handikapprådet 
Resursbrist. 

Barn 
ungdomar 
vuxna 

Nässjö 3 Ingen med 
enbart 
dessa 
uppgifter  

Soc. och KoF i 
olika projekt 

 Barn 
ungdomar, 
vuxna 

Sävsjö     



Tranås Ingen Ambitionen finns 
att arbeta med 
detta. Finns med i 
handikapplanen. 

Särskilda öppettider i 
simhallen 2 ggr/vecka 
för barn med fh och en 
vuxentid.  

 

Vaggeryd 
4 

Ingen K o F Politiskt förankrat Barn 
ungdomar 
vuxna 

Vetlanda     
Värnamo 50 % 

socialbibli
otekarie  
 
 
Personer 
inom 
främst 
Omsorgen 
arbetar 
med detta 
del av 
tjänst 

socialt 
team i 
kulturförvaltningen  
 
 
Soc. 

politiskt förankrat 
 
 
 
 
 
 
Särskilda insatser görs 
men det är inte 
förankrat i mål- och 
styrdokument. 
 

Barn, 
ungdomar, 
vuxna 

   
1. Aneby: Dessa aktiviteter har vi i Aneby kommun 

- Varje tisdag-f.m. körövning med uppträdande i olika forum c:a varannan månad 
- Varje fred-e.m. en timmes dans 
- Varje tisd-kväll bowling + tävlingar  
- Varje onsd-kväll varierat program 
- Varje månad Länsdans (Ofta fred-kvällar) 
- 2012: - 3 dgr båtresa till Helsingfors· - Gbg. Deltagande i Göteborgsvarvet 
- - Bussresa till Linköping. Besök Flygvapenmuseet och Cloetta· - Bussresa till 

Kolmården  
 
2. Habo: Fritids och kulturnämnden i Habo har årligt avsatta medel i budgeten för att stödja 
föreningar med såväl bidrag till verksamhet som bidrar till lokalanpassning. 
 
3. Nässjö: Socialförvaltningen har inte anställd personal ENBART för denna uppgift. I 
boende med särskild service, LSS ingår kultur och fritidsaktiviteter i insatsen. Ex: Under 
hösten 2011 planerades och genomfördes en NYÅRS Revy i samverkan mellan 
Socialförvaltningen, Kultur-och fritidsförvaltningen och Studieförbundet Vuxenskolan. 
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med ökad tillgänglighet till kultur- och 
fritidsaktiviteter och möjlighet till ökat kultur-och fritisutövande för personer med 
funktionshinder. Ex. på återkommande aktiviteter är bowling, bad, ungdomscafe m.fl. I 
Folkhälsopolitiska programmet .”sträva efter ett varierat utbud av mötesplaster för kulturella, 
idrotts- och rekreationsmöjligheter”Den enskilde har tillsammans med personal upprättat en 
genomförandeplan. Utifrån den enskildes eller grupps intresse anordnas aktiviteter, ex. 
middagsklubb, herr och damklubb, resor, underhållning, studiecirklar m.m. 
Träffpunktsverksamhet. Medarbetare har en viktig uppgift att informera, motivera och erbjuda 
den enskilde till att vilja delta i kulturella aktiviteter och därmed öka delaktigheten i 
samhället. För att kulturen ska bli tillgänglig för alla bör det ställas nationella, regionala och 
lokala krav på samarbete mellan olika aktörer 



4. Vaggeryd: Dessa frågor är tvärgående kommunala frågor. I kommunen finns även 
kommunala handikapprådet. 
 
 
Kalmar län 
 
Kommun Antal anställda Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp  

Borgholm     
Emmaboda 1     
Hultsfred  I ordinarie 

fritidsledartjänst 
ingår att samordna 
idrottsskolan för 
funktionshindrade 

 
Kultur och 
fritidsförvalt
ning 

Allmänna mål och 
styrdokument för alla 

Barn och 
ungdom 
(idrotts 
skola) 

Högsby     
Kalmar 2 25 % fritidsombud 

samordnare bostad 
med särskild service 
(handikappomsorgen) 
------------------------ 
 

Soc. 
 
 
---------- 
Ko F 

 
 
 
Politiskt förankrat med 
mål- och styrdokument 
 

Vuxna 
 
 
Barn, 
ungdomar, 
vuxna 
 

Mönsterås Ingen  Nej  
Mörbylånga  Ko F, BoU Särskilda insatser görs  Barn och 

ungdom 
Nybro Ingen 

 
 Finns med i tänket, 

men inget formellt 
dokument. 

 

Oskarshamn Ingen 
100 % Bibliotekarie 

Soc. 
KoF 

 
Förankrat bibliotekslag   
Biblioteksfrågor, inga 
andra frågor 

 
Alla 

Torsås 3 Ingen    
Vimmerby  I ordinarie 

fritidsledartjänst 
ingår att samordna 
idrottsskolan för 
funktionshindrade 

Kultur och 
fritid 

Nej inte övergripande, 
men för idrottsskolan 

Barn 
ungdom 

Västervik  Ingen Ko F 
 

Ingen förankring.   

 

1. Emmaboda: Vi är en liten kommun där bildning har huvudansvaret för denna verksamhet. 
Men vi jobbar tätt tillsammans och tar i ärendena när de dyker upp. Vår simhall och sporthall 
samt ridanläggningen används särskilt för denna verksamhet. 



 2. Kalmar K o F: Vi har ingen person som enbart arbetar med fritid, kultur rekreation för 
personer med funktionsnedsättning. Inom vår förvaltning delar vi på de arbetsuppgifterna. 
(Fritidsutvecklare, kulturutvecklare, personalsekreterare och ungdomssamordnare 

3. Torsås: Ingår i det ordinarie arbetet för både personal inom bibliotek, fritidsgård och LSS 
Under hösten jobbade personalen på fritisgården extra med att få barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning till fritidsgården och extra personalresurs sattes in. 
 
 
Kronobergs län 
 
Kommun Antal anställda Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupper  

Alvesta Ingen tjänst. 
Ansvarig är kultur 
och fritidsintendent 

Förvaltning för arbete 
och lärande 

Delvis Barn 
ungdomar 

Lessebo En person på 
kommun-
ledningskontoret 
hanterar dessa 
frågor. Ingen tjänst 

   

Ljungby  25 % 
___________ 
Ansvarig B o U 
__________  
K o F  

Soc.    
 
Barn 
_______ 
alla åldrar 

Markaryd      
Tingsryd Deltidsanställda  

Ansvarig finns, 
men innehar annan 
tjänst 

handikappomsorg Ingen 
förankring 
 
 

Barn 
ungdomar 
vuxna 

Uppvidinge Ingen Ko F, Soc. 
Aktivitetsstöd för 
verksamhet som 
riktar sig till 
målgruppen finns 
t.ex. ridsport 

Handikappråd 
Soc. har ett 
förenings-stöd 
som är  
pol. förankrat. 

Alla 

Växjö 4 st 100 % Handikappomsorgen Ja  
Älmhult  2 deltid 

Ansvarig finns men 
innehar annan tjänst 

Soc.  Politiskt 
förankrat med 
mål och 
styrdokument 

Ungdomar 
och vuxna 

 
 
 
 
 
 
 



Norrbottens län 
 
Kommun Anställda Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Arjeplog     
Arvidsjaur     
Boden     
Gällivare 1 Deltid Barn-och 

utbildning 
 
-------------- 
Fritid 
 

Särskilda 
insatser görs, 
inte förankrat 
---------------- 
Föreningsstöd 

Barn, ungdomar, 
vuxna 
 
-------------------- 
Barn, ungdomar 

Haparanda     
Jokkmokk     
Kalix     
Kiruna     
Luleå     
Pajala     
Piteå 2 Deltid K o F Politiskt 

förankrat 
Barn, ungdomar, 
vuxna 

Älvsbyn     
Överkalix     
Övertorneå 3 Ingen    
 
 
1. Gällivare: Deltidsanställd. Som chef för kultur/ungdom har jag dels en pedagog inom 
kulturskolan som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar utifrån estetisk 
verksamhet.. Vi har även verksamhet varannan lördag i vårt ungdomshus främst med vuxna 
funktionshindrade. Detta arbete leds av fritidsledarna 
 
2. Piteå: Kultur och fritid i Piteå Kommun planerar, samordnar och informerar om 
fritidsaktiviteter som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi 
bedriver fritidgårdsverksamhet, lånar ut fritidshjälpmedel gratis och stöttar ekonomisk. Vi 
samarbetar med Piteå handikappidrottsförening, FUB Piteå och andra föreningar som har 
aktiviteter, arrangemang och evenemang för målgruppen.  
 
3. Övertorneå: Begreppet tillgänglighet är ett prioriterat mål för verksamheten inom kultur 
och fritid och däri inbegrips naturligtvis även tillgänglighet till verksamheter/aktiviteter för 
funktionshindrade.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skåne län 
 
Kommun Antal anställda Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 
 

Bjuv     

Bromölla     
Burlöv     
Båstad     
Eslöv 100 % Soc. Förankrat Alla 
Helsingborg  

 
100 % 

Skol och fritids 
förvaltning 
Soc. 

Ansvarig finns 
men innehar 
annan tjänst 

Alla 

Hässleholm 1,75 % tjänst KoF  Vuxna 
Höganäs     
Hörby     
Höör     
Klippan  Ansvarig 

utsedd, men 
innehar annan 
tjänst 

Soc. Särskilda insatser 
görs, ej förankrat 

Alla 

Kristianstad 1 2 st 100 % 
 
 
2 st tjänster i 
kulturell 
dagverksamhet
med viss kvälls 
och 
helgaktivitet 
 
Ingen 

Omsorgsförvalt
ningen 
_____________ 
Soc.  
 
 
 
 
 
 
K o F 

Ja 
 
_____________ 
Förankrat 
 
 
 
 
 
Sommarläger för 
barn 

Alla med LSS-
insats 
 
Ungdomar, 
vuxna, vissa 
barn 

Kävlinge     
Landskrona Ansvarig finns 

men innehar 
annan form av 
tjänst. Jobbar 
med 
fritidsombud 
bl.a. 
___________ 
Del av ordinarie 
verksamhet, i 
samarbete med 
omsorgsförvaltn
ingen. 
T.ex.kamratkort  

Omsorgs 
förvaltning 
 
 
 
 
 
_____________ 
Kultur och 
fritidförvaltning 

  
 
 
 
 
 
 
 
Barn, ungdom 



Lomma 2 Ansvarig person 
är utsedd men 
innehar annan 
form av tjänst 

K o F   

Lund 2 st 
enhetschefer; l 
st för öppen 
fritidsverksamh
et samt l st 
korttidsvistelse 
2.75 anställda 
fritidsutvecklare 
Vi har även 20 
fritidsassistenter 
som parallellt 
med sin 
anställning på 
korttidstillsyn 
arbetar inom 
den öppna 
fritidsverksamh
eten 

Vård och 
omsorg 

korttidstillsyn 
from det år barnet 
fyller 13 år. 
Finns särskild 
riktad 
fritidsverksamhet, 
icke lagbunden sk 
öppen 
verksamhet, from 
det år barnet 
fyller 13 år. 
Samarbete med 
andra 
förvaltningar 
finns utarbetad, t 
ex kultur och 
fritidsförvaltninge
n. 
Pol. Förankrat: 
Alla vinner 

Barn, ungdomar 
från 13 år, 
vuxna 

Malmö 3 3 st 100 % 
_____________
___ 
100 % 
tillgänglighetso
mbud 

Soc.  
_____________
_ 
K o F 

 
______________ 
Se nedan 
Pol förankrat 

Vuxna 
___________ 
Alla 

Osby 4 Ingen anställd Handikappomso
rg 

 Alla 

Perstorp 5 Ingen tjänst Soc. Bidrar med ca 
7000 kr/år till en 
musikgrupp i 
samarbete med 
FUB 

Ungdomar  
Vuxna 

Simrishamn 2 deltidsanställd 
+ timanställda 

Omsorgsförvalt
ningen 

 Ungdomar, 
vuxna 

Sjöbo 1 tjänst delat 
med Ystad och 
Skurups 
kommuner 

Soc.  Ungdomar 
vuxna 

Skurup Ca 15 % delar 
med Ystad och 
Sjöbo 

LSS  12 år och äldre 



Staffanstorp Attendo LSS 
köps av Lunds 
kommun 
Öppen 
fritidverksamhet 13 
år och äldre bedrivs. 
Inga beslut krävs. 

Soc.  Barn och 
ungdomar 
Vuxna 

Svalöv Ansvarig person är 
utsedd men innehar 
annan form av tjänst 
 

Kultur- och 
fritidsförval
tningen 

 Barn 
ungdomar 

Svedala     
Tomelilla     
Trelleborg 6 Ingen    
Vellinge     
Ystad Delar tjänst med 

Skurup och Sjöbo 
   

Åstorp     
Ängelholm     
Örkelljunga 50 % Soc.   Förankrat Barn 

ungdomar 
vuxna 

Östra Göinge     
 

1. Kristianstad: Vi  jobbar intensivt med kultur Se www.vimöts.se 

2. Lomma: Kommunen har avtal med Lunds kommun att våra medborgare får delta i den 
kommunens verksamheter, alla inom LSS får program hemskickat om detta. 
Kommunen samarbetar med Barn- och ungdomshabiliteringen inom regionen (omfattar Lund, 
Kävlinge, Staffanstorp, Burlöv och Lomma). Där förekommer ”prova-på”-verksamhet, 
utbildning (föreningsledare, kommunal personal), information om det ”ordinarie” 
föreningslivet m.m. 
 
3. Malmö: Personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder, är en av 
fritidsnämnden prioriterade målgrupper. Föreningar som bedriver verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning kan för detta ansöka om fritidsnämndens bidrag samt hyra 
kommunens fritidsanläggningar till nolltaxa. Läs mer om fritidsnämndens 
bidragsbestämmelser på www.malmo.se/foreningsliv 
  
Vi har en person som är heltidsanställ som tillgänglighetsombud avseende personer med  
Funktionsnedsättning. Vi har dessutom inom olika förvaltningar personer som arbetar med 
fritid/kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning (dvs. är utsedda men har 
annan form av tjänst). Exakt hur många de är vet jag inte men uppskattningsvis 5-10 personer. 
 
4. Osby: Kultur och fritidsförvaltningen har på fritidsgården Pulsen ett par kvällar/ mån 
aktiviteter riktade mot ungdomar med funktionshinder (mellan 12 år-ca 20 år) Dit går 
antingen ungdomar själva eller ihop med ledsagare. 
Personal/enhetschef inom handikappomsorgen samarbetar med olika föreningar för olika 
kurser ex. matlagning, snickeri.  



Vi köper in oss på aktiviteter i annan kommun som har riktad mot denna målgrupp. Vi var i 
samma område längre tillbaka då landstinget var huvudman och har sedan 
kommunaliseringen tagit del av deras aktiviteter typ danser, uppträde o andra arrangemang. 
 Önskvärt vore att det finns en ansvarig tjänsteman inom handikappomsorgen som  jobbar 
med detta.   
 
5. Perstorp: Det fanns en fritidsverksamhet här innan.men politikerna satte stopp för det. Nu 
har vi en kväll i veckan vi samlar alla och hittar på något, men detta ingår i personalens 
arbetstid. Sedan har vi som jag skrev innan teater/musikgruppen. 
Jag har gjort enkäter där jag har gått ut och frågat vad de tycker om bl a fritidssysselsättningen 
här, och de tycker det är för lite av det. 
Jag har många idéer men det är inte lätt att få det godkänt högre upp. 
 
 
6. Trelleborg: Socialförvaltningen ger inga generella insatser inom området. Arbetar 
individuellt utifrån varje brukares önskemål om fritidsaktiviteter. Samarbetar med bl.a. ABF i 
framtagandet av ett studieprogram  
 
 
Stockholms län 
 
Kommun Antal anställda Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Botkyrka      
Danderyd     
Ekerö     
Haninge 100 % Kultur och fritid Finns vissa 

skrivningar i  
K o F:s 
måldokument, 
men inte i 
kommunstyrels
ens  

Barn 
ungdomar 

Huddinge 100 % + timledare 
vid behov 

Kultur & fritid Ja Barn 
ungdomar 
vuxna 

Järfälla      
Lidingö 1   100 % Kultur och fritid Politiskt 

förankrat 
Barn, 
ungdomar 
vuxna 

Nacka 50 %  K o F Särskilda 
insatser görs 
inte förankrat 

Barn, 
ungdomar, 
vuxna 

Norrtälje      
Nykvarn     
Nynäshamn 2 50 % Ko F i Barn och 

utbildning 
Ja Barn, 

ungdomar 
Salem     
Sigtuna     
Sollentuna     



Solna     
Stockholm 3 
 
 
 
 
 
 
Stadsdel 
Rinkeby - 
Kista 

2 st 100 % En 
samordnare för 
fritid för barn och 
ungdomar och en 
fritidsutvecklare för 
vuxna som bor i 
gruppbostad. 
50  % 

Kultur & fritid 
 
 
 
 
 
 
Stadsdel – 
förebyggande 
verksamhet 

Politiskt 
förankrat med 
mål och 
styrdokument 
 
 
 
Förankrat 

Barn, 
ungdomar, 
vuxna som 
bor i 
gruppbostad. 
 
 
Barn 
ungdomar 

Sundbyberg 4 Ansvarig utsedd, 
men innehar annan 
form av tjänst 

  Personer med 
funktionsneds
ättning är en 
prioriterad 
målgrupp 
oavsett ålder.  
 

Södertälje 2 st 100 % Kultur & fritid Ja, men bara 
övergripande 

Alla. Just nu 
fokus på 
utv.störd och 
RH 

Tyresö     
Täby     
Upplands 
Väsby 5 

50 %   K o F Särskilda 
insatser görs  

Barn 
ungdomar 

Upplands-Bro     
Vallentuna 6 Deltid K o F Politiskt 

förankrat 
Barn, 
ungdomar, 
vuxna 

Vaxholm      
Värmdö 7   Särskilda 

insatser görs  
Alla 

Österåker     
 
 
1. Lidingö: Kultur- och fritid har egenbudget för vuxen verksamhet och en heltidstjänst som 
ansvarar för personal o budget och planering..Kultur- och fritid är utförare för LSS för tillsyn, 
korttids och en daglig verksamhet samt läger och boendestöd. Totalt 11 m.kr köper LSS-
myndigheten uppdrag. 
Integrering av 13-15 åringar på fritidsgårdar - Specialgård ”Allhuset”för särskoleungdomar 
from 15-21 år - Specialgård ”Zenit” för ungdomar med högfungerande autism 13-18 år - 6 
olika helgkorttidsgrupper med schemalagd personal -. Jobbforum daglig verksamhet 10 
deltagare -15 personal + timledare jobbar i verksamheten. 

2. Nynäshamn: initiera, inspirera och stödja föreningar, fritidsgårdar, kulturskolan och andra 
fritidsaktörer till ”fritid för alla”, samverka med närliggande kommuner och andra intresse 
nätverk 
 



3. Stockholm: Ja, alla 14 stadsdelar har en ansvarig kontaktperson för fritid för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning samt ansvarig på kultur, utbildning, social och 
idrottsförvaltningen 
 
Rinkeby – Kista: Kompetensutveckling för alla fritidsledare och ungkulturproducenter. 
Tillhör ”Fritid för Alla” i Stockholm,   
 
4. Sundbyberg: Här på individ- och omsorgsförvaltningen, där vi ansvarar för LSS insatser 
och socialpsykiatri, har vi ingen specifik ansvarig tjänsteman för dessa frågor däremot så 
ingår fritid och kulturaktiviteter naturligtvis i våra verksamheter t.ex. i gruppbostäder eller i 
personlig assistans insatser. Då tar vi del av det utbud som finns anordnat för målgruppen och 
utifrån den enskilde brukarens önskemål. Fritids och kulturverksamheter ingår också i det 
individuella stödet för brukaren och omfattar kulturupplevelser, semester, utflykter mm. 

När det gäller politiska mål just för vår nämnd så finns det mål som belyser vikten av hälsa 
för målgruppen. Men som sagt hoppas du får ett mer tydligt svar utifrån dina frågor från 
Kultur och fritid också.  

Kommunkansliet: Det finns en tillgänglighetssamordnare på kommunstyrelsens kansli, 
därutöver finns det ett råd för funktionshindersfrågor där alla stadens förvaltningar har 
representanter. Vill man veta mer kan man läsa dokumenten ”Tillgänglig stad” och 
”Handslaget” mellan organisationer och Sundbyberg stad. 
 
5. Upplands Väsby: Vi har en fritidssamordnare på 50 % som arbetar mot föreningar och 
studieförbund för att stötta och motivera dem till att starta och bedriva fritidsverksamheter för 
barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Stödet till föreningarna kan vara i form av 
rena bidrag, hjälp med marknadsföring och rekrytering, bidrag till ledarutbildningar m.m. 
Fritidssamordnaren hjälper även till att sprida information om de aktiviteter som finns runt om 
i Stockholms län via kommunens hemsida, e-postutskick av nyhetsbrev och utskick av 
infoblad för specifika verksamheter. 
Fritidssamordnaren jobbar för att fritidsgårdarna i kommunen ska arbeta aktivt med 
målgruppen.   
 
6. Vallentuna: Genom specifika aktiviteter riktade mot målgruppen, fritidsklubb, danser och 
caféträffar. Marknadsför aktiviteter mellan kommuner. Försöker tillsammans med föreningar 
anordna prova på dagar. Marknadsför de föreningar som är villiga att ta emot deltagare med 
särskilt stöd. Anordnar föreläsningar och erbjuder utbildningar och bidrag för kurser som kan 
vara relevanta för fritidsledare och föreningsliv. 
 

 7. Värmdö: Vi har en föreningssamordnare på Ungdoms- och fritidsenheten som engagerat 
 sig i denna fråga trots att detta inte är i hennes tjänst från början. Ej heller några mål eller 
 uttalade ansvarsfunktion i detta läge. Hon gör en kartläggning av nuläget och ser till hur andra 
 kommuner samt SKL arbetar i frågan för att framöver föreslå att en funktion på en 
 tvärsektoriell nivå skapas.  Hon arbetar även för att skapa en samverkansgrupp på 
 tjänstemannanivå för att utveckla kommunens arbete i denna fråga. I hennes kartläggning så 
 här långt syns tydligt vikten av samverkan internt i kommunen tillika den regionala 
 samverkan 
 



Studiefrämjandet: Vi har ingen tjänst, dvs. – jag är handläggare och ansvarig i vår regionala 
grupp för frågor kring folkhälsa och funktionsnedsättning på Studiefrämjandet. Jag har ett 
väldigt brett arbetsområde och jobbar för tillgänglighet i stort och med särskilda insatser för 
målgruppen i mån av tid. Politiskt förankrat med mål- och styrdokument där detta område är 
särskilt utpekat. Barn, ungdomar, vuxna 
 
 
Södermanlands län 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Eskilstuna 1 100 % Vuxenförvaltningen 
Omsorg om 
funktionshindrade 

Förankrat Vuxna 

Flen 2 100 % 
timanställd vid 
behov 

Soc. Politiskt 
förankrat 

Barn, 
ungdomar, 
vuxna 

Gnesta 3 Ingen  Politiskt 
förankrat 

Barn, 
ungdomar, 
vuxna 

Katrineholm     

Nyköping  100 % Soc.  Politiskt 
förankrat 

Ungdomar, 
vuxna 

Oxelösund Ingen  Inga insatser 
görs 

 

Strängnäs Ingen    

Trosa 4  Ansvarig 
utsedd, men 
innehar annan 
tjänst 

K o F 
Soc.  

Särskilda 
insatser görs, 
inte förankrat 

Barn, 
ungdomar, 
vuxna 

Vingåker     
 
1. Eskilstuna: Vi har två arbetskonsulenter anställda på heltid. Dessa arbetar med att 
verkställa dagligverksamhet/sysselsättnings beslut. En av tjänsterna är anslagsfinansierad för 
att kunna ansvara för att skapa mötesplatser för personer med funktionsnedsättningar 

Vi har en uppdragsbeskrivning ang. mötesplatser. 

Kultur och fritidsförvaltningen har målgruppen beskriven som en prioriterad grupp i sina 
styrdokument. 

Se gärna vår hemsida; eskilstuna.se/dis 
 
2. Flen: I dagsläget har vi en heltidsanställd som arbetar med fritidsbiten, ordnar aktiviteter 
och har ett gott samarbete med föreningslivet. Vi har även timanställda som arbetar med olika 
typer av fritidsaktiviteter. 
Vi arbetar med att skapa än mer integrerad verksamhet, då vi ser att ungdomarna idag inte 
söker sig till handikappomsorgen utan till fritidsutbudet som kommunen har generellt. Detta 



har inneburit att ett politiskt beslut fattats att flytta över ansvaret för denna målgrupp till 
Kultur- och fritidsförvaltningen, from 130401. Med denna överflytt av ansvar sker också 
överflytt av budget. Utvärdering ska ske kontinuerligt.  
Socialförvaltningen kommer att ha en 50 % tjänst som ska riktas till de personer som t.ex. bor 
på gruppbostad och har svårt att ta del av det allmänna fritidslivet 
 
2 Gnesta: Inkluderande och lättillgängliga miljöer. 
 
4. Trosa: I Trosa kommun samarbetar Kultur- och fritidskontoret och LSS-kontoret kring 
Anpassad fritid, dvs. särskilda insatser inom kultur- och fritidsområdet som rör personer med 
funktionsnedsättning. Vi har skapat en webbsida där vi regelbundet publicerar information om 
kultur- och fritidsaktiviteter för denna målgrupp, och där vi också informerar om satsningen 
PlusPolare: ett speciellt kort som garanterar bäraren av kortet möjlighet att ta med en kompis 
på en aktivitet, utan att kompisen behöver betala entréavgift. Utöver detta anordnas 
korttidsläger på sommaren för barn inom LSS-verksamhetens målgrupp. 
 
 
Uppsala län 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Enköping 1 ingen Upplevelseförv
altningen (idrott 
och kultur) 

Förankrat Alla 

Heby     
Håbo     
Knivsta     
Tierp 2 Ingen   Barn, 

ungdomar, 
vuxna 

Uppsala     
Älvkarleby 3 Ingen tjänst Soc.   Pol.förankrat 

Särskilda insatser 
görs 

 Barn, 
ungdomar, 
vuxna 

Östhammar 4 Deltid K o F Politiskt förankrat Barn, 
ungdomar, 
vuxna 

 
1. Enköping: Ingår i personalens ordinarie uppgifter att tänka på denna grupp också. 
 
Upplevelsenämnden satsar på ungdomar 7-20 år och alla handikappade. Förankrat i 
upplevelseförvaltningens regler 
 
2. Tierp: Ingen speciell person men alla verksamheter inom Kultur och fritid jobbar med 
frågorna. Kulturombud finns inom omsorgen och inom skola/särskola 
 
Inga särskilda styrdokument för fritidsaktiviteter el dyl. FHO har en verksamhetsplan, en 
produktionsplan samt en kvalitetsplan som anger mål för verksamheten. Ytterst styrande är 
besluten som LSS handläggare fattar. Det gäller såväl boende som kontaktperson, ledsagare 



etc. Det är genom de besluten som handläggare kan lägga extra tyngd vid tex fritidsaktiviteter 
för den enskilde. Kommunens kulturpolicy lyfter allas rätt till kultur. 
 
Fritidsgårdsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning, biblioteket köper särskild 
media och är behjälpliga, kulturveckor för personer med utvecklingsstörning (alla är 
välkomna), samarbete med FUB som ordnar aktiviteter och läger, aktiviteter på boenden, 
Kulturskolan erbjuder särskild undervisning, badverksamhet., besöksmål i naturen med 
anpassad brygga och möjlighet till fiske bl.a., föreningsbidrag till handikappföreningar,  
 
3. Älvkarleby: Vi arbetar med att alla våra lokaler ska vara tillgängliga. 
Arrangemang ska förläggas i lokaler som är tillgängliga och det ska annonseras att det t.ex. 
finns hörselslinga. 
 
Föreningar som arbetar med tillgänglighet för personer med funktionstillhörighet kan få 
ekonomiskt stöd hos kultur och fritid eller om de gör riktade insatser till barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning 
 
4. Östhammar: 50 % tjänst jobbar med fritidsverksamhet för funktionshindrade. Planerar och 
leder aktiviteter 2 kvällar per vecka i en av kommunens fritidsgårdslokaler. Dessutom 
arrangeras ”må bra-vecka”, sommaraktiviteter och andra speciella arrangemang 
 
 
Värmlands län 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Arvika      
Eda     
Filipstad     
Forshaga     
Grums 1 Deltid Soc.  Politiskt 

förankrat 
Ungdomar, 
vuxna 

Hagfors 2 Ingen Ansvaret ligger under 
kommunstyrelsen 

  

Hammarö     
Karlstad  4 st 100 % Vård o omsorg Ja Utvecklingsst

örda, autism, 
asperger 13 år 
och uppåt. 

Kil      
Kristinehamn      
Munkfors      
Storfors     
Sunne Ingen  Inga insatser, 

förutom det 
som sker i 
gruppbostad 

 

Säffle     
Torsby     
Årjäng     



1. Hagfors: Inom individ och familjeomsorg finns en ansvarig för rekreation 
 
2. Grums: Program till kunder i LSS 
 
 
Västerbottens län 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Bjurholm  Servas av 
Vännäs 

   

Dorotea Ingen Handikappomsorg   
Lycksele 1  Soc. i samverkan 

med 
Fritidsförvaltning 

Särskilda insatser 
görs  

Ungdomar, 
Vuxna 

Malå     
Nordmaling Servas av 

Vännäs 
   

Norsjö     
Robertsfors     
Skellefteå 2 Ansvarig 

finns men 
innehar 
annan tjänst 
100 % 

K o F 
 
 
 
Soc.  

Förankrat 
 
 
 
Förankrat 

Barn, 
ungdomar, 
vuxna 
 
 
Vuxna  

Sorsele     
Storuman     
Umeå 3 Deltid  Politiskt förankrat 

 
Ungdomar och 
vuxna med 
intellektuell 
funktions 
nedsättning 

Vilhelmina     
Vindeln Servas av 

Vännäs 
   

Vännäs 4 100 % med 
3 
kranskomm
uner 

Soc. Särskilda insatser Vuxna 

Åsele     
 
1. Lycksele: Fritidsaktiviteter 3 dagar i veckan. Under sommar perioden vissa utvalda 
aktiviteter och utflykter efter väder och intresse. 
Medverkan i länsdanser 
 
2. Skellefteå:  Inriktningen på fritidsförvaltningen . 
Bidrag till föreningar för att kunna ta emot barn och ungdomar med funktionsnedsättning i 
föreningarna = Inkluderingsbidrag. 
Sammanställning i form av katalog för frititdsutbudet till målgruppen 



Utbildning av fritidspersonal i området funktionsnedsättning 
Ökade bidrag till föreningar som anpassar sina anläggningar till olika funktionsnedsättningar 
ex. fiskebryggor och torrwc för rullstolsanvändare. 
Riktade insatser för att marknadsföra det utbud som finns tillgängligt idag. 
Tjänstemän som är med i olika arbetsgrupper där tillgänglighetsaspekten ska finnas med 
På webben finns en natur och kulturguide där personer med funktionsnedsättning har en egen 
sökrubrik för friluftsområden som är anpassade till deras funktionsnedsättning  
 
För ungdomar i gymnasieåldern och med lindrig utvecklingsstörning eller NPD svårigheter 
finns en helt inkluderad verksamhet med personal som arbetar inriktat med målgruppen på 
Ungdomens hus. Alla fritidsgårdar har i sina styrdokument en uttalad målsättning att arbeta  
 med ungdomar i behov av särskilt stöd. Det finns 3 personal på fritidsgårdarna som 
har specialistkompetens i området och arbetar med stöd till övrig fritidsgårdspersonal. 
Socialförvaltningen har 1 heltid som planerar, utvecklar och samordnar samt 1 ½ tid som 
genomför och leder aktiviteter. 
 
3. Umeå: Personal avsatt från socialtjänsten och fritidsförvaltningen att anordna olika 
aktiviteter under kvälla och helger specifikt för denna målgrupp. Även resor av olika slag 
anordnas 
 
Socialtjänsten har under ca 2 år haft ett projekt gällande fritid för personer med Intellektuella 
funktionsnedsättningar tillsammans med fritidsförvaltningen i syfte att utveckla fritiden för 
denna målgrupp för att tillgodose yngre personer behov av fritidssysselsättning. Projektet 
ska.under 2013  implementeras i ordinarie verksamhet hos fritidsförvaltningen vilket innebär 
att ca 1,4 tjänst kommer att jobba med dessa frågor 
 
4. Vännäs: Försöker föra en ensam kamp för vår yrkesroll i Norrland. F n är jag ensam längs 
norrlandskusten, det finns ingen tjänst i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och snart inte i 
Umeå heller. 
Vi är en liten kommun (8 000 inv.) som jag tycker gör ett fantastiskt arbete för vår 
personkrets. 
 
Gå in på min hemsida www.omsfritidvannas.se 
 
 
 
 
Västernorrlands län 
 
Kommun Antal anställda Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Härnösand 1 Ansvarig 
person 
utsedd, men 
innehar 
annan form 
av tjänst 
(fritidsombud 
på boenden 
t.ex.) 

KoF och Soc. Särskilda 
insatser görs, 
men ej 
förankrat. 

Barn, unga och 
vuxna 



Kramfors  75 % Område 
funktionsstöd I 
tjänsten ingår 
också 
verkställighet av 
ledsagare, avlösare 
mm 

 Alla 

Sollefteå     
Sundsvall 100 % + 

timledare vid 
behov 

Kultur& fritid 
ungdomsavd. 

Ja Ungdomar 13 – 
20 år 

Timrå  Timanställd 
fritidsledare 

Soc. Områdeschef 
ansvarig  

Särskilda 
insatser 

Ungdomar 
vuxna 

Ånge     
Örnsköldsvik     
 
1. Personer med stöd enligt LSS eller SoL erbjuds fritidsaktiviteter, t.ex. Länsdans, aktiviteter 
i samarbete med FUB, Träffpunktsträff/vecka, medl i Rycket (idrottsförening) allaktivitetshus 
med anhörigcentrum, resurscentrum med kognitiva stöd, fritidsaktiviteter i sitt boende mm 
 
Kommunens olika föreningar, både idrotts- och intresseföreningar har olika fritidsaktiviteter 
som nyttjas. Samarbete mellan tjänstemän i socialförvaltningen och föreningarna fungerar 
bra. Socialförvaltningen bjuder in till samverkansträffar 2 ggr/år. 
 
Aktiviteterna vänder sig till alla åldersgrupper och målgrupper. 
 
 
 
Västmanlands län 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och 

Styrdokument 
Målgrupp 

Arboga 
 

    

Fagersta 1 
 

Ingen 
______ 
Deltid 

K o F 
 
S o c 

Finns  

Hallstahammar 
 

    

Kungsör 
 

    

Köping 
 

    

Norberg 
 

    

Sala 
 

    

Skinnskatteberg 
 

    



Surahammar 
 

    

Västerås 
 

    

 
 
1. Fagersta: Utbildning och fritid. Riktar oss inte till särskild målgrupp.  
Stöttar t.ex. föreningar med dessa frågor. 
Tillgänglighetsanpassar lokaler. 
Inom omsorgen finns en deltidsanställd fritidsledare 
 
 
Västra Götalands län 
 

Kommun Antal anställda Förvaltning Mål och 
styrdokument 

Målgrupp 

Ale 1 Ingen   
Pol. Förankrat 

. Barn 
ungdomar 

Alingsås     
Bengtsfors     
Bollebygd     
Borås     
Dals-Ed     
Essunga     
Falköping 2 Heltid fördelat på två 

personer 
 
_________ 
Deltid 

Socialförvaltning 
 
 
__________ 
Ko F 

Ingen 
förankring 
 
________ 
Särskilda 
insatser görs 

Ungdomar, 
vuxna 
 
__________ 
Alla 
 

Färgelanda     
Grästorp     
Gullspång     
Göteborg 3     
Götene     
Herrljunga     
Hjo     
Härryda 4 Ingen ansvarig    
Karlsborg     
Kungälv     
Lerum     
Lidköping Heltid Kultur och fritid Ja Barn 

ungdomar 
Vuxna 

Lilla Edet     
Lysekil 5 Ingen anställd Vård och omsorg Särskilda 

insatser 
Vuxna 

Mariestad     
Mark     



Mellerud     
Munkedal 6 Ingen anställd  Finns i 

måldokument, 
men inga 
insatser görs 

Alla 

Mölndal     
Orust     
Partille 7 Del av tjänster K o F Förankrat Alla 
Skara Heltid Handikappomsorg  Barn 

ungdom 
Vuxna 

Skövde     
Sotenäs     
Stenungsund     
Strömstad     
Svenljunga     
Tanum 8 Ingen ansvarig Handikapplanen 

fördelar ansvaret 
på flera 
förvaltningar 

Förankrat  

Tibro 9 25 % del i tjänst som 
funktionshindersamordnare 

Soc. Särskilda 
insatser, ej 
förankrat 

Ungdomar, 
vuxna 

Tidaholm     
Tjörn 10 50 % K o F Särskilda 

insatser görs, 
inte förankrat 

Alla 

Tranemo     
Trollhättan 11 Ansvarig finns K o F Politiskt 

förankrat 
Barn, 
ungdomar,  
vuxna 

Töreboda     
Uddevalla kulturutredare och en 

fritidskonsulent som har 
projekt med tillgänglighet i 
sina tjänster… 

Kultur och fritid 
tillhör 
Förvaltningen för 
samhällsutveckling  

  

Ulricehamn Ingen tjänst Fritid Särskilda 
insatser, inte 
förankrat. 

 

Vara     
Vårgårda     
Vänersborg     
Vänersborg     
Öckerö Ingen tjänst  K o F Anpassad 

verksamhet 
finns som Soc. 
sköter. 
Förankrat 

 



Örebro län 
 
Kommun Antal anställda Förvaltning Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Askersund     
Degerfors     
Hallsberg     
Hällefors     
Karlskoga     
Kumla     
Laxå 1. Flera delar på 

uppgiften 
Soc.  Särskilda 

insatser görs, 
inte förankrat 

Vuxna 

Lekeberg     
Lindesberg     
Ljusnarsberg     
Nora     
Örebro 2 Ansvarig person 

utsedd innehar 
annan form av 
tjänst 

 Särskilda 
insatser görs inte 
förankrat 

Ungdomar, 
vuxna 

 
1. Laxå: Utbudet till vuxna planeras i samråd med brukare och anhöriga och planeras av 
daglig verksamhet, dagverksamhet och de boenden som finns. 
 
Det finns inget särskilt utbud för barn i kommunen. Vi individanpassar när behov uppstår. De 
erbjuds också deltagande i det utbud som finns i Kumla kommun. 
 
2. Örebro: Vi har en fritidsgård öppen två kvällar/ vecka som riktar sig till äldre ungdomar 
och vuxna med funktionsnedsättning. Vi har ett varierat utbud som brukarna själva har 
möjlighet att påverka. Tex disco. Pysselkvällar, frågesport, bingo mm. 
 
 
 
 
Östergötlands län 
 
Kommun Antal 

anställda 
Förvaltning Mål och styrdokument Målgrupp 

Boxholm     
Finspång    Alla 
Kinda 1 Deltid Soc. Särskilda insatser görs Ungdom Vuxna 
Linköping 2 100 % 3 st 

 
60 % 

Omsorg 
 
Teknik och 
Samhällsförva
ltning  

Förankrat 
Handikappolitiska 
handlingsprogrammet, 
Tillgänglighetspolicy för 
offentlig utemiljö,  
lekplatsplan 
Naturvårdsprogram,  

 



Mjölby 3  Ansvarig 
utsedd, 
men har 
annan typ 
av tjänst. 

 Förankrat program ges ut. Alla 

Motala 4 100 % Soc. Förankrat Ungdomar 
vuxna 

Norrköping  Delar av 
två 
tjänster 
programse
kreterare 
och en 
ekolog 

Ko F Förankrat 
Särskilda insatser har gjorts 
vid badplatser, 
vandringsleder och 
besöksmål 

Alla 

Söderköping     
Vadstena Ingen K o F, Soc. Inom Vadstena 

kommun arbetar vi inte 
separat med kultur och 
fritidsfrågor för personer 
med funktionsnedsättning. 
Istället försöker vi nå ut till 
alla och handikappanpassa 
entréer. 

 

Valdemarsvik     
Ydre Ingen 

ansvarig 
   

Åtvidaberg     
Ödeshög     
     
 
 
1. Kinda: Innebandy, bad. Bowling, Ridning., åker på dans mm 
 
2. Linköping: Vi har en prioriteringsordning   
Barn och ungdomar, personkrets 1 och 2 som bor i föräldrahem eller annat enskilt hem, ej 
bostad med särskild service. 
Vuxna personer personkrets 1 och 2 boende i föräldrahem, eget boende eller annat enskilt 
hem, ej bostad med särskild service. 
Barn och ungdomar personkrets 1 och 2 som bor i bostad med särskild service. 
 
Vuxna personer, personkrets 1 och 2 som bor i bostad med särskild service. 
I mån av plats, personkrets 3 
 
Teknik och Samhällsbyggnad. 
Trädgårdsföreningens parklek: http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Lekplatsen/--
/Lekplatsen/Lekplatser1/Lekplatser---Goda-exempel/Tradgardsforeningens-parklek/ 
Inventerar publika lokaler via tillgänglighetsdatabasen: http://www.linkoping.se/tdb 
Tillgänglighetsåtgärder i tätortsnära natur: 
http://www.linkoping.se/Global/Milj%c3%b6%20och%20h%c3%a4lsa/Natur/F%c3%a5gelsj
%c3%b6ar/Ek%c3%a4ngsdalens%20v%c3%a5tmarker.pdf?epslanguage=sv 



3. Mjölby: Inom Omsorgs- och socialförvaltningen anordnas fritidsaktiviteter för vuxna med 
funktionsnedsättning av en fritidsgrupp. Gruppen består av två omsorgspersonaler samt två 
enhetschefer med budgetansvar, samtliga deltar i gruppen vid sidan om det ordinarie arbetet 
Varje gruppbostad och boendestödsgrupp har utsedda fritidsombud bland personalen, 
ombudens uppgift är att förmedla önskemål och synpunkter på innehållet av fritidsaktiviteter. 
Gruppen ger ut ett fritidsblad med olika aktiviteter två gånger om året, det finns ungefär en 
aktivitet i månaden. Under sommaren har även gruppen anordnat en ”lägervecka” med 
dagsaktivteter. Målgruppen för fritidsgruppen är alla vuxna inom kommunens särskilda 
boendestöd och även personlig assistans.  
 
4. Motala: Jag har det övergripande ansvaret för fritid inom SRV (Sociala 
ResursVerksamheten). Vidare har varje områdeschef ansvar för att de boende får en bra och 
innehållsrik fritid.  
Vi har även ett avtal med FUB. Vid 4 möten/år planerar vi aktiviteter ett halvår framåt i tiden. 
En arbetsgrupp bestående av brukare och fritidsombud från gruppbostäder arbetar sedan med 
det praktiska genomförandet av fritidsaktiviteter. Vi har även personal som servar vid 
speciella aktiviteter typ speedway, tacokvällar…. 
I Motala har även Korpen, Bowlinghallen, MAIF, Vuxenskolan, Nyckelby ridklubb, ACTIC  
Gym 0 Bad aktiviteter för funktionshindrade. Även samarbete med restauranger vid 
Luciafirande, Taco-kvällar mm.    
 
 
 
 
Landsting 
 
Landsting Antal anställda  Mål och 

styrdokument 
Målgrupp 

Stockholms läns 
landsting 4 

Ingen   

Landstinget i 
Uppsala län 7 

7 fritidspedagoger Styrkortet- hälsa och 
välbefinnande 

Barn, ungdomar 
,vuxna 

Landstinget 
Sörmland 6 

Ingen Landstinget gör inga 
särskilda insatser 
inom området 

 

Landstinget i 
Östergötland 

   

Landstinget i 
Jönköpings län 

   

Landstinget 
Kronoberg 

100 % 
100 % 

 Barn, ungdomar 
Vuxna 

Landstinget i 
Kalmar län 

100 %  Alla 

Region Gotland    
Landstinget 
Blekinge 

Ingen Landstinget gör inga 
särskilda insatser 
inom området 

 



Region Skåne 75 % Ystad 
150 % Malmö 
25 % Trelleborg 
25 % Lund 
50 % Helsingborg 
50 % Kristianstad 
25 % Hässleholm 
20 % Ängelholm 
25 % Landskrona 

  

Region Halland 2 30 % Habilitering 
Halmstad 

Särskilda insatser 
görs 

Barn, ungdomar, 
vuxna 

Västra 
Götalandsregionen 

   

Landstinget i 
Värmland 

   

Örebro läns 
landsting 

   

Landstinget i 
Västmankland 3 

Ingen tjänst   

Landstinget 
Dalarna 1 

50 % Mora 
100 % Falun 
100 % Ludvika 

Förankrat 
” 
” 

 Vuxna 18+ 
” 
” 

Landstinget 
Gävleborg 

   

Landstinget 
Västernorrland 

Ingen   

Jämtlands läns 
landsting 

   

Västerbottens läns 
landsting 

   

Norrbottens läns 
landsting 5 

Se nedan  Ungdomar, vuxna 

 
1. Landstinget i Dalarna: Vi jobbar både individuellt med brukaren och deras nätverk och 
med grupper inom Habiliteringen. En stor del av jobbet är samverkan med kommuner, 
föreningar, studieförbund och intresseorganisationer. 
 
2. Halmstad: I min tjänst som idrottspedagog på habiliteringen i Halmstad ingår det att hjälpa 
till att slussa barn- ungdomar och vuxna till anpassad fritidsverksamhet. Detta utgör ungefär 
30 % av min tjänst. 
 
Just nu har jag genom Habiliteringen i Halmstad startat igång ett projekt i samarbete med 
Hallands idrottsförbund, Barn och Ungdomspsykiatrin och idrottsföreningar i Halmstad för att 
skapa anpassade idrottsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättningar. I 
projektet ingår 12 aktiviteter; boule, rodd, friidrott, bågskytte, luftgevärsskytte, bowling, dans, 
fotboll, golf, klättring, karate och judo som barnen får prova vid två tillfällen. Målsättningen 
med projektet är att föreningarna ska erbjuda fortsatt verksamhet för barnen. Under 
höstterminen har fem permanenta verksamheter skapats. 
 



3. Landstinget i Västmanland: Vi har ingen ansvarig. I samband med kommunalisering av 
stora delar av omsorgsverksamheten slogs fast att ovanstående områden ska tillgodoses av 
kommunerna. I det sammanhanget överfördes också pengar samt de personer som arbetade 
med fritid. I landstinget har vi en mindre summa pengar avsatta för rekreation som kan sökas 
hos oss inom Handikappcentrum.  
 
4. Stockholms läns landsting: Habiliteringen erbjuder råd, stöd och behandling och kan på 
olika sätt hjälpa till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i 
olika fritidsaktiviteter. Aktuellt just nu är att vi kommer att delta i "mini.nu - Fritidsmässan 
för dig" som hålls i Huddinge i maj, samt att vi kommer att finnas med på den kommande 
Fritidswebben. 
 
5. Norrbotten läns landsting: Samtliga medarbetare har ett ansvar för att arbeta med 
tillgänglighetsfrågor inom ramen för verksamhetsområden som hör till Division Kultur & 
Utbildning. I Kulturplan 2011-2013 för länet finns tillgänglighet med som utvecklingsområde 
kopplat till funktionshindrades möjlighet att delta i- och ta del av kultur. Diskussion pågår om 
en samordnarroll för divisionens tillgänglighetsarbete. 
 
Särskilda insatser görs: 
 

o Tillgänglighetsseminarium mars 2013 för målgruppen kulturchefer, 
kultursekreterare, politiker, tillgänglighetssamordnare i länet m fl. 

o Påbörjat dialog inför arbete med handlingsplaner som ska tas fram under året. 
o Särskilt projekt kopplat till Norrlands nätverk för musikteater och dans 

(NMD), det så kallade FUNK- projektet som riktar sig till de fyra 
norrlandslänens scenkonstverksamhet. 

 
Vi arbetar med tillgängligheten på webben i våra olika verksamheter. Vi genomför projekt 
som fokuserar kring frågor som rör funktionshinder och likaså även föredrag och seminarier 
som tar upp olika ämnen kopplade till detta. 
 
Vi arbetar på att förbereda arrangörer i de lokaler vi använder att det ska finnas hörslinga och 
ramper för att även funktionshindrade ska kunna besöka föreställningar och konserter 
 
6. Landstinget i Sörmland: . Möjligtvis har landstinget Sörmlands förvaltning för Kultur och 
Utbildning särskilt riktade insatser. 
 
7. Landstinget i Uppsala län: Samverkan med andra aktörer, föreningssamverkan, Vi är 
uppdelade i olika enheter – diagnos och kommunindelning. Uppdraget kommer från ex. 1-a 
besök, habplanering, fritidskartläggning. Uppdraget kan även komma från samverkansmöten.  
I Uppsala kommun – Nätverket fritid för alla – där kommun, landsting, föreningar är 
representerade – har regelbundna möten. På barnsidan är det en ny tjänst – fritidsansvarig för 
barn och ungdomar med särskilda behov. Vuxensidan – 50 % för fritid för boende med 
särskilt stöd. 
  
 


