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Nätverket för funktionshindersfrågor
Protokoll 160316
Närvarande:
Annica Dahlborn
Helen Ivarsson
Elisabeth Hogart
Gunilla Schmidt
Irene Cederborg
Erik Hjelmfors
Malin Bernt

(Järfälla)
(Enhetschef Ungdomens hus Arena Satelliten, Sollentuna)
(Sollentuna)
(Ekerö)
(Botkyrka)
(Upplands Väsby)
(Stockholm)

Dagordning
1. Dagordningen fastställs
2. Genomgång av förgående protokoll
Förgående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.
Helen Ivarsson presenterar sig – kommer ha daglig verksamhet med teater/musikalinspiration.
Helen tar över efter Elisabeth som slutar till sommaren.
3. Lägesrapport från alla temagrupper
Idrott och föreningsliv jobbar vidare, ska ses strax igen.
4. Rapport kurser
Vi uppdaterar oss på kurser nästa gång vi ses. Annica vill gärna få in statistik och antal som
varit på föreläsningarna.
5. Utvärdering Samverkanskonferensen
Bra spridning på kommundeltagandet – både politiker och chefer. Responsen från deltagarna
har varit god, ett exempel var just att konferensen bjöd på många goda exempel men att det
saknades möjlighet att få diskutera vidare om något man blev intresserad av. Syftet var att
väcka intresset och att få diskutera frågorna vidare. MB ska ha fått fram ett dokument om hur
ledsagningen nyttjas, frågor har väckts angående om vi betalar ut pengar till saker som inte
används.
6. Ung livsstil – beställa nya rapporter (Susanne Svidén)
Vi tar det till nästa möte
7. Studiebesök från Norge (Malin Bernt).
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Ett gäng från Norge (Nationell samordnare i Norg) på 10 pers vill komma på studiebesök till
Stockholm (30-31 maj). Gruppen kommer för att se olika aktiviteter i våra kommuner, så kom
gärna med förslag till Malin. T ex Särmästerskapen 30 maj i Danderyd.
8. Resa i höst (Annica Dahlborn)
Annica föreslår Nordisk nätverkskonferens 7-9/11 i Sölvesborg, i samband med
handbollsturnering för målgruppen. Sanna och Annica tar ansvaret och driver frågan. De äskar
pengar, bokar boende, vi övriga bokar resan själva.
FSKF fyller 50-år i höst 20 oktober. I Kulturhuset i Sthlm planeras det föreläsningar,
seminarier och middag. 400 platser finns för aktiva i nätverket FSKF. Mer info kommer.
9. Rapporter
a. FSKF styrelse – Torbjörn och Olof är omvalda. Elisabeth Lunde är ny i styrelsen.
Protokoll och verksamhetsplan finns på hemsidan. Hela nätverket ska under 2016-17
jobba med ledsagning.
b. FOMS – de har konferens idag.
c. NEFA – Erik kollar om de haft sitt nätverksmöte, har de anteckningar åt oss? Ska vi ha
med någon från NEFA på våra nätverksträffar? En video från Morris går runt i
nätverket – se den, skicka vidare till nästa kommun.
d. Fritidsnätet – inte mkt nytt har hänt. Tieto driftar, p&T supportar. Det kommer att
skrivas avtal med Sthlm stad angående fritidsnätet. Kommer troligtvis bli förlängt
innan avtalen är klara.
e. Kort info från kommunerna –
Ekerö – har fått en idrotts/kulturchef (Elisabeth Lundhe) som är intresserad av våra
frågor.
Väsby – nya initiativ från ideella personer (bollsport, parkour), Handikapprådet kollar
över badet, Musikverkstan flyttar till Väsby.
Sollentuna – ny kulturchef, funkismello, Schools out-vecka (fest i Satelliten på
fredagen)
Järfälla – mässan, mello, vill ha SommarStället (på Ängsjö fritidsgård), vill öppna
ungdomsgård
Sthlm – flera chilla ställen startar
Botkyrka – har börjat samarbetet inför mässan 2017 i Botkyrka/Tumba.
10. Övriga frågor
Förfrågan från Irene – finns det gruppboenden för personer med hörselproblem? Kan vi
samverka med fritidsaktiviteter? Irene vill gärna ha kontakt med andra (t ex Jenny Å). Hör av
er till Irene.
11. Nästa möte
26/5 kl. 9-12 – förslag att ha gemensam lunch efteråt, catering tex.

Vid pennan – Elisabeth Hogart
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