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 Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om bidrag ur medel för samverkanslösningar till arbete mot 
utanförskap genom projektet ”Rätten till min kropp, mina känslor och 
relationer” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja Kulturföreningen Parken 150 000 kr i bidrag för 2012, 670 000 kr för 2013 och 
75 000 kr för 2014. 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1. 
 
Sammanfattning 
Kulturföreningen Parken ansöker om totalt 895 000 kronor för att driva projektet ”Rätten till 
min kropp, mina känslor och relationer” mellan september 2012 och februari 2014. Syftet 
med projektet är att öka samverkan mellan Vård och bildning och kulturföreningar och 
därmed  öka möjligheterna till integration i samhällslivet för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning (bilaga 2).  
 
Ärendet 
Kulturföreningen Parken är en ideell förening som önskar starta ett projekt för en särskilt 
utsatt grupp i vårt samhälle; vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Samtidigt vill Vård 
och bildning öka fokus runt bemötandefrågor gällande intellektuellt funktionshindrades 
integritet och sexualitet. 
 
Bakgrunden till projektet är att forskning visar att denna grupp är mer utsatt för våld och 
återkommande sexuella övergrepp än andra och risken för övergrepp ökar om individen har 
svårt att skydda sig fysiskt, förflytta sig, kommunicera och när personen är van att inte bli 
trodd. Med projektet vill Kulturföreningen Parken och Vård och bildning stärka den enskildes 
integritet och självständighet, öka tilliten till samhället och därmed minska utanförskapet. 
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Män såväl som kvinnor med funktionsnedsättning behöver ett forum där de kan diskutera sin 
sexualitet utifrån nyfikenhet och lust samt bli bemötta med respekt och ödmjukhet. Många har 
snedvridna föreställningar om funktionsnedsattas liv och sexualitet. Mer utbildning och 
kunskap om hur människan fungerar och reagerar psykosocialt och sexuellt behövs. Detta 
innebär träning i sociala samspel och att de funktionsnedsatta får möjlighet att utveckla nya 
färdigheter vilket underlättar integration i såväl i arbetslivet som i samhället i stort. 
 
Projektet vill stärka intellektuellt funktionsnedsattas integritet genom att arbeta med frågor 
som rätten till sin kropp, sina känslor och relationer. Projektet vill tillsammans med de 
funktionsnedsatta deltagarna undersöka vad det innebär att ha rätt till den egna sexualiteten 
och rätt att sätta gränser.  
 
Målgruppen är vuxna med intellektuell funktionsnedsättning inom Boende vuxna och Arbete 
& Sysselsättning (daglig verksamhet) inom Vård och bildning. Medarbetare deltar i 
aktiviteterna för att säkerställa att projektets effekter blir långsiktiga. 
 
Arbetet ska inledas med ett antal workshops för 10-15 personer per tillfälle och att de träffas 
vid minst tre tillfällen per grupp. Totalt finns kapacitet att låta ca 200 deltagare vara med i 
dessa. Därefter skall en föreställning skapas tillsammans med ca 10 funktionsnedsatta och 
någon medarbetare. Pjäsen planeras att spelas ca 30 gånger och kunna ta emot en publik om 
ca 50 personer. I anslutning till pjäsen genomförs en workshop så att alla besökare får arbeta 
vidare med temat. 
 
Föredragning 
Tanken med samverkansmedlen är att stödja arbetet med kommunfullmäktiges inriktningsmål 
i IVE 2012-2015. Medlen går till projekt som utvecklar en aktiv samverkan och kan visa 
vägen mot nya lösningar och arbetssätt. Där sägs också att nämnderna i aktiv samverkan inom 
och utom kommunen ska bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är 
viktiga parter i arbetet med att skapa delaktighet.  
 
Projektet avser utveckla metoder för att stärka intellektuellt funktionsnedsattas integritet och 
därmed möjligheter att sätta gränser. Ett stort antal personer kommer på ett eller annat sätt 
beröras och delta i projektets aktiviteter.  Genom projektet ges intellektuellt funktionsnedsatta 
möjlighet att minska sin utsatthet och därmed öka sina möjligheter att delta i samhällslivet på 
lika villkor.  
 
Ekonomiska villkor 
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag till samverkanslösningar. För 2012 finns 
5 085 480 kr till förfogande. Hittills har kommunstyrelsen per den 11 april 2012 beviljat 
bidrag till samverkanslösningar med 2 328 277 kr. Det föreslagna bidraget ryms därför inom 
befintligt ekonomisk ram. 
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