
 
 

 

 

 

 

Nätverket för funktionshindersfrågor  

2016-01-29    

Protokoll   
 

Föregående protokoll 

Godkändes och läggs till handlingarna 

 

Lägesrapport temagrupperna 

 Ledsagning. Gruppens ”Alternativa modell” känns inte riktigt som en framkomlig väg. Tips till 

gruppens arbete, Volontärbyrån samt KFUM:s koncept med Engagemangsguiden. Gruppen 

ska ta ställning till om den är ”redo” att lyfta gruppens arbete på Samverkanskonferensen. 

 Förebyggande hälsoarbete. Se punkt 5 

 NEFA. Se punkt 7 

 Idrott och föreningsliv: Foldern är klar. Kartan ”ligger på is”. Gruppen behöver ta nya tag med 

nytt uppdrag 

Rapport kurser 

 Kurserna finns nu klara i tidsordning 

 Kurser på gång är Intellektuell funktionsnedsättning, Lättläst och basföreläsning Autism 

Samverkanskonferensen 18 februari 

 Totalt 40 anmälda 

 Anmälningstiden är förlängd till 11 februari 

 Alla ligger på för att få fler deltagare 

 Malin informerade om programmet 

 Viktigt budskap i konferensen är ”Att vi tillsammans kan göra något”  

FOMS – Konferensen  

FOMS-konferensen äger rum den 16 – 18 mars i Karlskrona. Ett gäng från nätverket kommer att 

delta. 

 



 
 

 

 

 

 

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. 

NEFA 

Vad händer i NEFA nu när Hasse Ledstedt har slutat och hur ska frågor drivas vidare? 

Gemensam idéstorm runt detta där vi kom fram till: 

- Anna Persson kallar alla i NEFA och inventerar nuläget och tar sikte på framtiden 

- Britt tar med frågan till Anna och Niklas i Täby om samordningsfunktionen i NEFA 

- Annika D kontaktar Stefan om deras nätverk Barn och ungdomars fritidsnätverk 

- Temagruppen Idrott tar in statistik på alla kommuners mötesplatser???? 

- Samtliga återrapporterar vid nästa möte 

Anna Persson informerade också om nuläget på fritidsgården Morris. 

 

Rapporter 

 FSKF:s styrelse. Annika D 

På FSKF:s hemsida kan vi ta del av rapporter. Inlogg är Stockholm. Torbjörn har uttryckt att 

det ska vara en levande hemsida. 

I höst är det jubileum. Målgruppen är de som är aktiva i våra nätverk 

Sollentuna har öppnat en ny friidrottsarena där vi kommuner i länet via avtal kan köpa in oss 

för aktiviteter. Det jobbas också för fler länsövergripande arenor. 

Verksamhetsplanen är på gång 

 FOMS. Sanna 

FOMS har styrelsemöte nästa vecka. Sanna uppmanar oss att teckna medlemmsskap som är 

gratis 

 Fritidsnätet 



 
 

Nytt avtal på gång med PT fram till 30 juni 2016. 

Från och med 1 juli skriver vi kommuner avtal med 

Stockholmsstad. Om vi kommuner behöver 

ytterligare support så får vi köpa in tilläggstjänster. 

Den 5 februari är det uppstartsmöte med Tieto och 

stadsledningskontoret i ”staden” 

 

 Stockholms stad Malin 

Utvärdering av Fritid för alla på gång. Uppföljningen är inte genomförd i de olika 

stadsdelarna 

 Stockholms stad Karin 

Utifrån VP:s mål så har kurser samt deltagandet i sim- och idrottshallar ökat och de har nått 

fler med rörelsehinder och NPF. 

Information om mässan den 20 – 21 maj. 

 Nynäshamn Monika 

Arbetar in ”funkis” mål i årets VP 

Ny mötesplats på gång nu i vår 

Ny katalog på gång Kultur och fritid för alla – Tips till dig som behöver extra stöd 

 Haninge Ann-Britt 

Avveckling av Jordbrogården pågår. Lss fasas ut till barn- och utbildningsförvaltningen. 

Den öppna verksamheten är kvar inom kultur och fritid men är under omorganisation 

Ny katalog på gång Kultur och fritid för alla – Tips för dig som behöver extra stöd 

 Täby Britt 

Särmästerskapen på gång. Det är mycket att göra men det rullar på. 

 Sollentuna Elisabeth 

Chef går i pension och en ny är på gång 

 Tyresö Sanna 

Uppdatering av katalogen Kultur och fritid för alla på gång. 

Infört kompiskort 

Ska arrangera Funkismello nästa år 

 Ekerö Gunilla 

Omorganisation på gång 

 Öseråker Nina 

Omorganisation på gång. 

Ett projekt ska startas upp! Hur är det att vara ung i dag? 

 Södertälje Christofer 

Omorganisation och mycket nytt folk 

Kulturfestival v. 11 

Inspirationsdagar, två halva. Kultur för alla. 

 Järfälla Annica 

Positiv period på gång med mycket utveckling. Jenny börjar succesivt. 

Mellofestival nu. 

 Upplands Väsby Erik 

Demokratiforum med elever i särskolan. 

Funkismello på gång 



 
 

Mötestider 

Föreslagna mötestider fastställdes. 

Övriga frågor 

Vårt nätverk planerar att delta vid den Nordisk rikskonferens. Vi har 15000 kr i budget för detta. 

Sanna tar reda på vilket datum konferensen hålls. Två personer ska jobba med resan. Vilka vill?? 

 

Närvarande 

Ann- Britt Öhrstig Haninge 

Eliz Lindström Huddinge 

Karin Olsson-Sandberg Stockholm 

Britt Ljunghe Täby 

Elisabeth Hogart Sollentuna 

Sanna Sviden Tyresö 

Gunilla Schmidt Ekerö 

Nina Johansson Österåker 

Christofer Martinson Södertälje 

Annika Dahlborn Järfälla 

Erik Hjelmfors Upplands Väsby 

Malin Bernt Stockholm 

Monika Lundstedt Nynäshamn 

 

 

 

 

 


