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Lägesrapport temagrupperna






Broar mellan ungdom och vuxna: Ligger på NEFA gruppen som arbetar med alla frågor, de
presenterade skissen ”Förbättringsområden inom fritiden för ungdomar med
funktionsnedsättning” för FSKFs styrelse. För individen kan man konstatera att det är en lång
process från fritidserbjudande till att komma till aktiviteter som erbjuds.
Ledsagning: Gruppen önskar också få presentera en modell som ska vara klar till våren
Annica kollar datum för deras träffar.
Förebyggande hälsoarbete: Fortsätter att planera inför Samverkankonferensen.
Idrott och föreningsliv: Är snart klar med foldern en övergripande sammanställning klar till
NPF konferensen den 17/11.

Rapport kurser


Hur inkludera barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i
kulturverksamhet?
I samarbete med kulturskolan, 37 anmälda, med Lars Andersson.
kontaktpersonen från oss är Ann-Britt .



Betydelsen av kompisar och öppna mötesplatser
4 st anmälda 1/12 informationen har just gått ut. Malin är kontaktperson.
Karin påminde om heldagsutbildningen till simhallspersonal 27/10 finns platser kvar

Samverkanskonferensen
Är framflyttad till den 18/2 16.30 – 20.00.
Följande program är föreslaget








Myndigheten för delaktighet Birgitta Törnell, om en studie från FN om vissa barns slutna
värld.
Ulf Blomdahl, studie om fysiskaktivitet och kompisrelationer för gruppen.
Folkhälsosamordning, Cathrine Forsberg Folkhälsosamordnare om ”sociala insatser är en
investering”

Panel, med Förbundet unga funktionshindrade och Malin, samtal om tankar och framtida
synsätt. Malin kollar med Attention om de önskar vara med.
Ledsagningsgruppen presenterar olika projekt.
Diskussions panel, förslag på inbjudna Torbjörn kultur- och fritidschef Järfälla, Tomas
Kultur- och fritidschef Tyresö, en Poiltiker, två socialchefer (Bengt hör med Lotta Wigen
omsorgs- och socialchef på Lidingö). Elisabeth hör med socialchefen i Sollentuna.
Bekräfta till Malin.

Kurser 2016
Manus stopp 15/11.
1 Baskurs 4 delar, Jenny kontaktperson
2 Självbestämmande Malin kontaktperson
3 Kurs i samarbete med kulturskolan Ann-Britt kotaktperson
4 Samverkankonferensen
5 Bemötande, simhall och IP-personal, hösten Karin ansvarig
6 Ev. Kompetens fritidsledare, hösten ansvariga Hans och Erik
7 Informationsteknik, tillgänglighet Ulla Boman (MTM) för bibliotek personal. 16/2
8 Ev. Nätet- och sociala media, Ann funderar på utformningen. Meddelar Annica så fort som
möjligt.

9 Resan, Tänk till och kom med förslag till Annica. Viktigt att det finns någon grupp kommer med
förslag, problemet är att många kommuner har en restriktiv resepolicy.
Rapporter


Styrelsen håller på med en folder 15/11 heldag för att sjösätta samtliga kurser.
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Försök att svara på undersökningen trots
otydlighet, en fråga.





FOMS, inget nytt
NEFA, inget nytt
Fritidsnätet, fortfarande oklart hur ramavtalet mellan stockholms stad och utförarna ska se
ut. Malin bevakar detta. Malin undrade om support används, några har varit i behov av
support, några inte.

Kort om kommunerna


Salem(Håkan)
Enheten för särskilt stöd har uppbokat idrottslokaler till gruppbostäder, en uppskattad
satsning!.



Haninge (Hans, Ann-Britt)
Beställarenheten minskat ersättningsnivåerna med 50% har lagt ut förfrågan av
tillsynsuppdraget till tre olika förvaltningar, oklart om kultur- och fritidsförvaltningen
kommer att bli utförare. Detta medför att många på bl.a Jordbrogården har sagt upp sig.
Ann-Britt jobbar mer strategiskt som t.ex tillgänglighet.



Ekerö(Gunilla)
Har också satsat på halltider med spontan idrott för gruppbostäder m m.



Danderyd(Ann)
Deltävling i Mello 8 deltagare. Gymnasiesärmästerskapet friidrott.



Sollentuna(Elisabeth)
Deltävling Mello. LSS Sateliten håller på med en musical, Ny organisation, bl.a flyttas
Elisabeths tjänst till Sateliten.



Stockholms stad (Karin)
Verksamhetsplanen var 245 deltagare för 2015 det verkar uppfyllas, deltagare från både
gruppbostäder och särskolan som köper klippkort till de olika aktiviteterna i sim- och
idrottshallar. Den öppna pröva på verksamheten är gratis. Kulturskolan och Resurscenter
subventionerar en del kurser, Bra att fått till samverkan.



Stockholms stad (Jenny)
Håller på att inventera behov och önskemål av olika fritidsaktiviteter, stor spridning av
önskemål av aktiviteter.



Nacka(Elin)
Jobbar mest strategiskt, håller på med att sammanställa en ny katalog i samarbete med
grannkommunerna samt uppföljning av avtal med olika utförare.



Järfälla(Annica)
3 års kontrakt att utföra Mello i Järfälla. Kommunen har budgeterat en samordnings tjänst
med driftbudget frå och med 2016.



Upplands Väsby (Erik)

Har varit stökigt i kommunen (mordet samt mordbrand). Håller på att tillgänglighetsanpassar
simhall, nytt kulturhus öppnas 2/12 samt Melloansvarig.


Stockholms stad(Malin)
Utvärderingen av fritid för alla är nu helt klar. Första steget är att ta fram tydliga
arbetsbeskrivningar.



Lidingö(Bengt)
Projektet Scenen är din har blivit ett begrepp, en kultursamverkan mellan tre förvaltningar.
Lidingö Loppet höjde Ruset från 750 deltagare 2014 till i år 900 deltagare 2015.
Har nu delegerat all verksamhet ut till enheterna jobbar enbart med budget,
avtalsuppföljningar och samarbeten mellan förvaltningarna.

Övriga frågor
Begreppet funktionsvariation har börjat användas. Avvakta det blir för mycket med olika begrepp det
förvirrar ute på anläggningarna, namnhysteri. Håkan berättade att han tog upp frågan med
bibliotekarierna i Salem, de blev irriterade.
Alla får inte grupp mail från vår kontaktlista? Bengt kollar upp.

