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Protokoll från nätverket funktionshinderfrågor  2015-04-21 

 

Närvarnade: 

Irene Cederborg Botkyrka 

Ann Epstein Danderyd 

Gunilla Schmidt Ekerö 

Ann-Britt Öhrstig Haninge 

Eliz Lindström Huddinge 

Anna Alfonsson-Hallden Norrtälje 

Elisabeth Hogart Sollentuna 

Jenny Åhsberger Stockholm Stad 

Malin Bernt Stockholm Stad 

Britt Ljunghe Täby 

Marianne Kraemer-Eriksson Upplands-Bro 

 

Ordförande för mötet 

Jenny Åhsberger 

 

Föregående protokoll 

Lästes upp och godkändes 

 

Lägesrapport från alla temagrupper 

 

NEFA: Gruppen har träffats och Ann Epstein håller på med skrivelsen som ska 

till FSKFs styrelse. Vi ska träffas igen den 13 maj och då ska jag ha ett utkast 

klart. 

 

Idrott – föreningsliv: Folder på g. Eric jobbar vidare på den. 

  

Förebyggande hälsoarbete: Foms-dagen genomförd 21/3. 

 

Ledsagargrupp: ”Lite” vilande. 

 

Kurser 

 Baskursen (14707) genomförd och uppskattad. 2 bra föreläsare. 

 Kompetensutveckling för fritidsledare (15700) genomförd och 

uppskattad.13 deltagare. 

 Att tillgängliggöra kultur- fritidsverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning (15701) flyttas till september. 

 Betydelsen av kompisar och öppna mötesplatser (15702) höst ej datum 

satt ännu. 

 Kvällsföreläsning med Jonas Helgesson 26/3 inställd pga sjukdom. 

Norrortskommunerna Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla och 

Upplands-Bro samarrangerade. 

Övriga kurser sker hösten 2015. 
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Fritidsnätet 

25 mars träffades deltagare från Nätverket i Älvsjö för att diskutera 

Fritidsnätet. Förslaget att låta Tieto ta över är inget alternativ då de inte kan ge 

support till de olika kommunerna. Kersti Rutström från Stockholm Stad har 

frågat om att förlänga avtalet med 6 månader med People and Technology för 

att hinna med en riktig upphandling. 

I styrgruppen valdes Botkyrka, Tyresö, Huddinge samt förslag att Erik 

Hjelmfors och Ann Epstein skall representera några norrortskommuner (inget 

beslut fattades på det). 

En idé grupp på de 23 kommuner som träffas 2 ggr/år där skifte sker vartannat 

år. Malin får uppdraget att göra en fördelningslista. 

 

Samverkanskonferens 19 november 

Inbjudan går till politier, chefer, föräldrar samt funktionshindrade. Föreläsare 

är Mikael Waldén finns som förslag. Det viktiga med konferensen är att vi får 

till en panel och diskussioner med de närvarande. Inte att de ska sitta 

tillbakalutade och lyssna. Tanken om en paneldiskussion diskuterades om bra 

eller dålig. Ann och Malin gör en ny ”blänkare”. Tiden för konferensen är 

16.30-20.00. 

 

Raporter 

FSKF styrelse - Annika möte 27/4, info nästa möte 5/6 

FOMS -  Sanna inget möte ännu, info nästa möte 5/6 

NEFA – Hasse inget möte ännu, info nästa möte 5/6 

Fritidsnätet se separat punkt. 

Kort info från kommunerna – Anna från Norrtälje hälsades välkommen till 

gruppen. En kort presentation från gruppen vem vi var och arbetade med samt 

från vilken kommun. 

 

Övriga frågor 

Ann ställer frågan om personal på boende, utveckla/utbilda, hur kan man 

”peppa”. Jenny har ett projekt som heter ”Älvsjö projektet” som hon berättar 

mer om när det är genomfört. 

 

Rapport från SISU FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) 

Ing-Britt från SISU informerade att FAR numera finns för barn/ungdom. 

Nytt för i år är att utvecklar FAR-metoden och utbildning för idrottsledare. 

LUTS= lotsa fram till aktiviteterna. Se mer på www.farledare.se 

Eliz och Jenny bollar med Ing-Britt om utbildning/kurser för ledare som kan 

möta funktionsnedsatta.  

 

Nästa möte 5 juni kl. 09.00-12.00 Kallelse kommer. 

 

Vid tangenterna  

Marianne Kraemer-Eriksson 

http://www.farledare.se/

