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Utvecklingsdag för Nätverket för funktionshindersfrågor och 

Nätverket för enhetschefer, fritidsledare och assistenter 
 
Syfte med dagen 
Nätverket för funktionshindersfrågor har fördubblats på kort tid till 31 deltagare från 20 

kommuner. Det är roligt och ger nätverket större potential att nå våra mål. Det kräver dock ett 

helt annat arbetssätt att vara så många för att vara effektiva jämfört med innan när vi var 15 

stycken. Vi skulle vilja hitta nya sätt att jobba på och se hur vi kan ta till vara på allas 

engagemang och kompetens. 

Vi vill bjuda in NEFA, Nätverket för enhetschefer, fritidsledare och assistenter, till denna dag. 

Anledningen är att vi har samma mål och se hur vi kan dra nytta av varandras olika roller och 

perspektiv för att uppnå målen mer effektivt.  

Det kan vara ensamt att arbeta i sin kommun med funktionshindersfrågor. Hur kan vi vara en 

större resurs för varandra i vårt arbete?  

Vi arbetar med viktiga frågor och är språkrör för en grupp i samhället som ofta inte får 

möjlighet att synas eller höras. Hur vässar vi vårt arbete så att vi får ännu större 

genomslagskraft? 

Dessa frågor bland annat kommer vi ta upp denna dag. 

 
Mål med dagen 

 Vässa vårt arbete så att vi blir ett starkare nätverk med större genomslagskraft. 

 Se hur vi kan vara en större resurs för varandra i och mellan våra nätverk. 

 Hitta sätt att ta till vara på allas engagemang och kompetens.  

 Hitta nya arbetssätt och mötesformer i stor grupp och i mindre arbetsgrupper. 

 

Processledare 
Mattias Birath är processledare denna dag. Han har stor erfarenhet av utvecklingsarbete och 

har bland annat jobbat med Göteborgs stad, IKEA, Volvo och föreningen Grunden Boys i 

Göteborg. 

 

Tid och plats 
Den 5 mars kl 9:00-17:00. NEFA är med kl 9:00-12:00 eftersom de har verksamhet på 

eftermiddagen. Vi kommer att vara på Eriksdalsbadet. 

 

Anmälan  
Ni som är med i Nätverket för funktionshindersfrågor anmäler er senast den 1 mars på 

www.fskf.nu och ange kurs nr 13710. Deltagaravgiften är 300 kr. 

Ni som är med i NEFA anmäler er till malin.bernt@stockholm.se. För er kostar det ingenting 

eftersom ni är gäster denna dag. 
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