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Anteckningar referensgrupp funktionshinderfrågor 
2017-05-16 

Annica Dahlborn, Ann-Britt Öhrstig, Magnus Åkesson, Margareta Wennerberg Kahlin, 
Anders Nissar, Peter Melander och Torbjörn Neiman 

 
1. Föregående anteckningar gås igenom och godkänns. 

 
2. Torbjörn går igenom dagsläget i projektet genom loggboken för mars och 

april. 
 

3. Flödesmätningar – Torbjörn går igenom den preliminära rapport som nu 
finns. Materialet ska kontrolleras och vissa åldersgrupper ska justeras m m. 
En slutrapport är klar före sommarledigheterna.  
 
Materialet inbjuder till många följdfrågor men det ursprungliga syftet ”att 
mäta hur många unga som rör sig frekvent över kommungränserna” är upp-
fyllt. Svaret är att det är många, mellan 110 000 och 120 000 unga mellan 6 
och 19 år som rör sig frekvent över kommungränserna. Torbjörn får frågan 
om han vet antalet unga som går i sär- eller specialskolor per kommun. Sva-
ret är nej, det har vi inte frågat.  
 
Exempel på aktiviteter som inte är mätta i denna undersökning men som ofta 
görs i annan kommun än där man bor är:  

 Friluftsaktiviteter i skog och på spår och leder 

 Aktiviteter inom Sverok 

 Skärgårdsaktiviteter eller vistelse där 

 Scouting 

 Skateboard 

 Icke organiserat båtliv 

 Badliv 

 Andra mer spontant organiserade aktiviteter som t ex viss cykling 
 

4. Ann-Britt berättar om anpassningen av en sporthall i Haninge som man fått 1 
miljon kr för att göra. Man är nu i planeringsstadiet. Det man arbetat med är 
flexibla omklädningsrum som ska passa olika slags grupper med olika behov. 
Man har tagit in synpunkter från föreningar. Man diskuterar också att utrusta 
aktivitetsytorna med särskild utrustning. Ann-Britt ber om inspel för anpass-
ningen. Torbjörn säger att denna mycket väl kan komma att bli en nod för id-
rott för målgruppen.  
 

5. Arvsfondsdelen av projektet med utvecklad brukarmedverkan. Torbjörn be-
rättar om att delprojektet nu är startat.   
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6. Genomgång av enkät inom Parasport och idéer om någon som kan utföra frå-
gandet. Torbjörn frågar om gruppen vet någon som kan utföra enkäten, 
kanske en förening som vill stärka föreningskassan. Peter Melander ska fråga 
om Torbjörn tar fram ett ”anbud”.  
 

7. Frågan om ”Vägen till fritid” luftas igen. Frågan är komplex och FSKF:s funkt-
ionsnedsättningsnätverk arbetar med frågan. Torbjörn har fått preliminärt in-
tresse från några stora intressenter för ett stort och antagligen rikstäckande 
projekt som skulle omfatta ledsagning och fritidsskjuts/fritidstransport men 
det är väldigt viktigt att säkra att en förbättring kan fortleva efter projektti-
dens slut innan projektet startas.  
 

8. Bokning av tid. Vi bokar tiden 21 september 09:00-10:30 
 
 
Antecknat av  
Torbjörn Neiman 
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