
Testbädd Malmö

Att samarbeta över
förvaltningsgränser – Offentliga 

grönområden anpassade för 
personer med autism

Funktionsstödsförvaltningen

&

Fastighets- och gatukontoret



Utmaning som bakgrund till testbädden

En del personer med autism har ett stort behov av utevistelse. Det finns 
personer med autism som bor på något av Malmö stads LSS-boenden som inte 
använder stadens offentliga grönområden.



Målbild

• Att öka tillgängligheten till offentliga grönområden och därmed 

möjligheten till utevistelse för personer med autism i Malmö

• Att de behov brukargruppen har beaktas vid nyprojektering av 

offentliga grönområden i Malmö

• Att idéerna från grönområdet i testbädden implementeras i fler av 

Malmös grönområden för att gynna fler



Mål för testbädden

• Ta fram konkreta idéer för vad bra offentlig utemiljö för personer med autism innebär

• Testa idéerna i praktiken i ett offentligt grönområde i Malmö

• Utvärdera om det blev en bra utemiljö för personer med autism

• Utvärdera om kvaliteten för alla invånare påverkades efter testbädden



Målgrupp för testbäddsresultatet

• I första hand personer med autism som bor på LSS-boenden

• Förändringarna gynnar potentiellt även personer med autism som 

inte bor på LSS-boenden samt allmänheten



Nyckelkriterier:

Kvalitet

Tillgänglighet

Ostördhet



Platsen i Bulltoftaparken



Gåturen



Iterativ process 

Processen tog tid – och fick ta tid

Lösningar som vuxit fram

- smitvägar tillbaka och 

- kontakt med koloniföreningen för tillträde till 

deras toalett

Platsanalys

Gåverktyg

Platskvaliteter

Designverkstad

Gåverktyg

Skötselåtgärder

Test med 
brukargrupp



QR-kod för mer information

Lugna slingan på 

plats i parken



• Leda vägen med naturliga 

inslag 

• Upprustad utrustning (bänkar, 

grillplats)

• Skötselåtgärder 

• Pusselbiten som vägvisare

Lågmäld annonsering



Bulltoftaparken – slingan för upptäckter i lugn miljö
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Lärdomar

Målgruppens behov i nytt sammanhang har krävt uppfinningsrikedom

Vi har lärt oss av varandra! 

Samarbeta över förvaltningsgränser för att komma med nya lösningar

Skynda långsamt är okej ☺

Anpassning av -verktygen 



Framgångsfaktorer 

Att skapa tillit och förtroende mellan 

personer (och förvaltningar)

Att skynda långsamt – ingen stress med att 

implementera

Att någon behöver äga frågan

Att få resurser till genomförandet



Har vi kunnat anpassa 

grönområden för 

personer med autism?

• Ja och Nej 

• Anpassning kan ske med stor förståelse och 

små medel

• Information till målgruppen inför besök

• Hjälp till förberedelse inför besök



Har vi nått målet? 

Arbete återstår och ska fortsätta 

Varje plats och situation är unik 

Målgruppen består också av olika 

individer med olika behov!



Tack!


