Minnesanteckningar Frihand-nätverksträff 5 juni på Vision,
Kungsgatan i Stockholm
Närvarande:
Annica Dalborn
Erik Hjelmfors
Malin Bernt
Eliz Lindström
Jenny Åhsberger
Ann Epstein
Gunilla Schmidt
Elisabeth Hogart
Britt Ljunghe
Håkan Arfwedsson
Elin Brandefalk
Karin Olsson Sandberg
1. Dagordningen fastsälls
FaR rapport lades till på Övrigt.
2. Genomgång av föregående protokoll
3. Temagrupper
Ann informerade om NEFA-projektets läge. Rapporten är förkortad till tre punkter och ska
presenteras för chefer den 16 oktober.
Idrott- och föreningsliv: ska ta fram en folder med information om var man kan hitta info för att
stötta föreningar vid exempelvis föreläsningar. Skicka gärna förslag till Erik på var man kan hitta
bra information om bemötande av målgruppen. Kartan som planerats har lagts på is eftersom
Fritidsnätet har en kartfunktion, om man publicerar aktiviteter på rätt sätt.
Förebyggande hälsa: planerade FOMS-konferensen den 19 mars och planerar
samverkanskonferensen den 19 november. Karin Sandberg Olsson är ny i nätverket och går in i den
här gruppen.
Ledsagning: Nästa möte i augusti. Kultur- och fritidschefer har fått informationen om att
ledsagningen inte fungerar i länet. Cheferna har beslutat att Skellefteåmodellen, anpassad och
utvecklad för Stockholms förutsättningar, ska provas i någon/några pilotkommuner. Nytt
lobbyingarbete behövs från grupp för att öka förståelsen, om vikten av ledsagning, hos de
beslutande.
4. Kurser rapport
Vårens kurser diskuterades. Information och inbjudan till kurs 15701 Att tillgängliggöra kultur- och
fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning ska spridas till chefer och andra berörda
inom kultur- och fritid. Inte till operativ personal utan till strateger och beslutsfattare inom
bibliotek, kulturskolan, simhallar, studieförbund, idrottshallar med flera. Alla i nätverket bör skicka
inbjudan vidare.
Samtliga kurser ska i fortsättningen ha följande text när det gäller prissättningen: XXX kronor för
verksamheter inom kommuner eller med stöd av kommuner inom Storstockholm. Övriga XXX

kronor (50% mer).
AnnBritt behöver hjälp den 28 oktober att arrangera kurs med Kulturskolenätverket (kl. 9-12).
Ann E och Karin SO erbjöd sin hjälp. Karin informerar AnnBritt.
5. Malin informerade om det planerade upplägget inför samverkanskonferensen den 19 november
klockan 16.30-20.00. Initialt ska vi erbjuda varje kommun 3-4 platser. Temagruppen förebyggande
hälsa är med i planeringen och upplägget.
6. Minfritid.nu: mässan gick bra. Håkan gav en kort rapport. Cirka 1600 personer. Bra lokaler.
Mer familjebesökare på lördagen. Mer vänner, institutioner, skolor, boenden på fredagen. Gratis
bussar erbjöds från alla kommuner till Nynäshamn. Lite tufft med sponsorer, men ordnade sig. Alla
nöjda och glada. Ännu inte beslutat vilken sydkommun som tar mässan 2017.
Ann kontaktar Sanna angående loggan och vad som gäller vid kommunikation och marknadsföring
utåt. Elisabeth ska också vara med om ett möte behövs.
7. FSKF: Annica rapporterade – 50-årskalas i september/oktober 2016. Funderingar finns på att
anlita artister som också är födda -66, alltså 50 år. Heldag planeras.
Idrotts- och kultursamverkan.
Handelshögskolan ska göra en studie för att mäta kvaliteten i kulturen. Kostnaden för detta ligger på
500.000 kronor och flera kommuner delar på den kostnaden.
16 oktober har FSKF möte och då ska bland annat NEFA-rapporten presenteras. Har du något du
vill lyfta till cheferna där, så maila Annica.
Ingen representant från FOMS eller NEFA var närvarande.
Fritidsnätet: Kersti vill ha chefer i styrgruppen. Just nu är det därför endast söderorter
representerade. Några chefer norrorterna har delegerat ansvaret, men inte hört något vidare. Malin
kallar till möte efter sommaren med idégrupp där både söder- och norrortskommuner finns
representerade. Malin sätter ihop grupperna.
Upphandling: avtalet med P&T har förlängts till årsskiftet. När nästa avtal skrivs ska både
huvudavtal, hängavtal och faktura skickas till kommunerna. Hittills har bara faktura skickats ut.
Kommunrapporter:
Sollentuna: 6-12 juni festligheter i Edsbergsparken i Sollentuna. Häggarna och Mr Positive och
Carro kommer att uppträda. Simma-säkert-satsning görs i Stockholm under året.
Salem: Salemsdagen den 29 augusti då Vibbarna uppträder.
Järfälla: FUBs Sället har fått en anställd på 25 procent som kommunen står för.
Stockholm: Fritid för alla ska utvärderas nu, efter sju år. Förvaltningschefer, brukare med flera ska
intervjuas. Uppdraget är utlagt på extern leverantör. Tidsbudgetstudie ska presenteras den 24
augusti. Teater för funktionsnedsatta erbjuds.
Huddinge: Beachparty fullbokat, den 12 juni. Spritt sig och det är nu stor efterfrågan. 7 juni
fotbollsfest med Ekerö, Botkyrka, Huddinge, Salem och Södertälje.
Danderyd: Särmästerskapen genomfördes den 28 maj, med 174 anmälda elever från särskolans

klass 4 upp till sista året i gymnasiet. Samarbete mellan Danderyd, Sollentuna och Täby. Lyckat
arrangemang med både politiker och tjänstemän som funktionärer. Bra sätt att lyfta vikten av
aktiviteter för målgruppen – visa upp och synliggör glädje och tillhörighet.
Sommarparty i Kvarnparken den 16 juni med Täby, Sollentuna, Upplands Väsby och Danderyd.
8. Övrigt: Utbildning FAR med SISU IngBritt – datum satt. Utbildningen är för föreningsledare
som jobbar med målgruppen. 500 kronor/person och då blir man FAR-ledare efter utbildningen.
Inbjudan bör kompletteras med information om farledare.se.
SISUs utbildning Praktisk ledarutbildning för i att möta barn och unga som behöver extra
stöd - anmälningarna har strömmat in. Önskemål om fortsättning. Nacka och Huddinge har haft
samma utbildning lokalt. Bra med konkreta tips.
FunkisMello – återrapportering vid nästa möte från de som går på mötet den 9 juni. En del frågor
har uppkommit då Upplands Väsby inte längre står för den stora summan. Vad krävs av varje
kommun? Hur mycket tid och engagemang behöver varje kommun bidra med? Vilken kostnad? Vad
får man för det? Osv. Några kommuner som tidigare varit med är tveksamma till fortsatt
engagemang.

Vid nästa träff den 26 augusti klockan 9-12 ska vi prata om kursutbudet 2016.
23 oktober årets sista träff.

Ann Epstein 2015-06-08

