fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Nätverket för funktionshindersfrågor
2015-08-26

Protokoll
Tid:
Onsdag 26 augusti kl 9.00-12.00
Plats:
Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm
Lokal:
Gröna rummet
Sekreterare: Eliz Lindström
Närvarande:
Annica Dahlborn
Monika Lundstedt
Susanne Svidén
Erik Hjelmfors
Malin Bernt
Eliz Lindström
Jenny Åhsberger
Elisabeth Hogart
Håkan Arfwedson
Hasse Ledstedt
Karin Olsson Sandberg

Dagordning
1. Dagordningen fastställs
2. Genomgång av förgående protokoll. Läggs till handlingarna.
3. Lägesrapport från alla temagrupper. Gruppen Fritidsledsagning skall snart ha möte. Broar
mellan ungdom till vuxen. Nefa har skrivit en rapport hur man bättre kan arbeta med denna
fråga. Rapporten skall skriva om till mer lättläst format. 16 okt den presenteras på FSKF:s
styrelsemöte. Förebyggande hälsoarbete ordnar en samverkans konferens 19 nov.
Idrott och övrigt föreningsliv. Gruppen arbetar med en folder som snart är klar.
4. Rapport kurser. ”Att tillgängliggöra kultur-och fritidsverksamhet för personer med
funktionsnedsättning” går i veckan. 43 personer anmälda. Under höstlovet görs en kurs med
musikskolan. 1 dec går kursen Betydelsen av kompisar. Inbjudan till denna kurs kommer
snart. 19 nov är samverkans konferens. Lokala kurser som inte är under Sfkf rapporteras in till
vår grupp. Viktigt att vi dokumenterar även dem.
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5. Samverkanskonferens i 19 nov 2015 programmet är under arbete, Syftet med Seminariet är att
lyfta fritidens betydelse för målgruppen. Speciellt lyfta neuropsyk-gruppen. Ämnen som också
skall samtalas kring är vänskap, stödbehov, arbete hälsa, delaktighet samt vinsten av att fler är
aktiva. Malin berättar om upplägget; Mikael Waldén (Myndigheten för delaktighet), förslag på
föreläsare diskuterades. Målgrupp: chefer på alla nivåer. Vi behöver få med de högre
cheferna/politikerna. Skicka gärna tips om personer som kan tänkas sitta med i panelen till
Malin.
6. Kursutbudet 2016 skall vara klart 16 oktober till Fskf:s planeringsdag.
Vi har ett brett kursutbud.
Jenny påminde om ett samtal på Tallkrogen. Vår grupp skulle arbeta mer strategiskt. Tex mer
med chefer.
Kurser 2016 4 Basföreläsningar Autism, Utvecklingstörning Jenny.
NPF och fysiska funktionsnedsättningar Monika Malin och Karin
Fritids gårdspersonal Hasse och Erik. Vt 16
Någonting om barnperspektivet- Malin spanar.
Något mot högre chefer.
Nätet kurs social media.????
Kulturskolan igen ??? Ann- Britt.
7. Resa 2016 Om det skall bli av krävs det några som vill organisera. Ev ta in en riktigt bra
föreläsare. Nordiska nätverksträffen kan vara ett smart alternativ, Lund.
8. Rapporter
a. FSKF styrelse
Styrelsen diskutera en broschyr om vad FSKF är.
Hur skall remissyttrande behandlas. Div Bokningssystem.
Kulturanalys forskning. Samverka mera. 50 års jubileum planering. 20 okt 2016 skall
detta firas.
Annika lyfte frågan - Hur skall våra frågor få plats i styrelsen?. Hon tar med sig
frågan om vi kan göra kurser ihop med de andra nätverken.
b. FOMS möte nästa vecka. Foms styrelse var på Nynäsmässan. Inget protokoll har
kommit. Skl, Svergies kommuner och lansting, har börjat göra nätverk och
konferenser och våra frågor. Det vore bra om vi kunde samarbeta.

c. Nefa kommer ses om några veckor och kommer ta en omstart. Senaste mötet
tillgänglighetslagen.
d. Fritidsnätet. Ny styrgrupp har träffats. Det kanske inte behövs en upphandling. Tieto
som har ramavtalet med STHL stad har kanske hittat en lösning hur People and
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technology kan drifta sidan. Mera info kommer. Idégruppen sitter ht 2015 –ht 16 .
Kommer ha möte när avtalet är klara.

e. Kort info från kommunerna
Sollentuna Elisabet Särmästerskapen 200 deltagare väldigt lyckat. Utomhus fester. Väldigt
populärt, norrkommuner arrangerade.
Sthl simhallar. Karin. Massa kurser på hallarna. Två grupper måste flytta till ny hall. Många
hallar måste renoveras. 245 deltagare är VP målet. Andra kommuners invånare är välkomna.
De får då betala lite extra.
Nynäs Monika. Fritidsmässan lyckad ca 1500 totalt. Styrgruppen ses i september. Enkel
gympa kommer startas. Dip med fritidsgården. Nytt brett fritidsprojekt ihop med föreningar.
Haninge Kommun. Jordbrogården är på. Stora omorganisationer i Haninge. Svårare med
samverkan i kommunen. Beach party där Haninge dragit det största lasset.
Järfälla Annika Ny gymnastikgrupp för barn. 25% tjänst Fubs verksamhet ”Stället”, ev en
hålltids tjänst 2016. När ni skickar till lisan kopiera vi Excel-filen istället. När vi mailar från
Fskf-maillistan får inte alla de mailen.
Upplands Väsby. Inventerar och försöker se vad som kan och skall utvecklas.
Sthlm ”Fritid för alla” håller på att utvärderas. Alla stadsdelar har inte varit med som det var
tänkt.
Sthlm Jenny arbetar med fritidsaktörer. - Hur kan fritidsaktörer nå de som står utanför. Stort
arbete. Världens drag. Har Jubileum.
Tyresö jobbar på. Andra verksamheter börjar höra av sig internt. Kompiskortet skall införas
Tyresöfestival. Alla skall vara med.
Huddinge Inget nytt. Jobbar på vad vi har. Utbildnings insats internt

9. Övriga frågor
Mello 16 kommuner max kan vara med.
25 april 2016 är Cirkus bokat.
10. Nästa möte 23 oktober kl 9-12 (sista träffen 2015)
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