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Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Nätverket för funktionshindersfrågor
Protokoll onsdagen den 31 augusti kl 9-12.
Närvarande: Erik Hjälmefors, Helen Ivarsson, Malin Bernt, Karin Ohlsson-Sandberg,
Kristina Rosén Habilitering och hälsa, Iréne Cederborg, Sanna Svidén, Ann Epstein,
Christoffer Martinsson, Annika Holmert, Annica Dahlbom, Fredrik Perman, Monika
Lundstedt.
1. Dagordningen fastställdes.
2. Ny plattform för fritidsnätet: Markus från P&T presenterade förslag till en ny
plattform för fritidsnätet. Det kommer gå att göra fritextsökningar bl a. Man kommer
också kunna få upp googlekarta för att hitta rätt. Man kommer också kunna sätta betyg
på verksamheterna. Det kommer finnas en kontaktruta om man vill kontakta någon
verksamhet. Det kommer vara olika nivåer på behörighet. Det blir en superredaktör,
redaktör och användare. Redaktörssidan görs om.
Det kommer också en enkel app som man kan ladda ner från Appstore gratis.
Tidplanen är att det ska vara start sista september. Det kommer erbjudas
en redaktörsutbildning.
3. Föregående protokoll: Förtydligande: Det är Danderyd som är arrangörskommun för
särmästerskapen.
4. Lägesrapport från temagrupperna: Annica berättade om tanken med temagrupperna.
Vi kom fram till att vi tar med oss frågan om temagruppernas fortsättning till mötet
den 27 september. Det är lite olika hur långt grupperna kommit i sitt arbete.
5. Rapport kurser. Ett antal kurser har genomförts under året.
Det blir en kurs om rörelsebegränsningar den 10 oktober,
Självbestämmande, inkludering och hälsa den 3 okt kl 9-12. Det är ett
arvsfondsprojekt. Målgruppen för det är fritidsledare.
2 november kommer Kjell Stjärnholm som startade Momsteatern och föreläser. Den
görs i samarbete med kulturskolenätverket, Ann-Britt Öhrstig ansvarar.
Kurs om sociala medier planeras. Ann Epstein ansvarar för den.
Kursen om bemötande i anläggningar och simhallar skjuts upp på framtiden.
Det kommer också eventuellt en kompetensutvecklingskurs för fritidsledare framöver.
Till mötet den 27 september behöver vi fundera på vilka kurser vi vill ha nästa år.
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6. Uppdragsbeskrivningen-kommentarer: Det finns en uppdragsbeskrivning som behöver
ses över. En grupp bildades bestående av Ann Epstein, Fredrik Perman och ev Sanna
Svidén bildades. De kommer se över uppdragsbeskrivningen till den 27 sept. De
skickar ut ett förslag som alla får titta på och maila in synpunkter på.
7. Rapport från Funkismello. Ann redovisade arbetet kring Funkismello och uppmanade
fler kommuner att ansluta sig. Varje kommun har möjlighet att ansluta sig. Det kostar
50000 kronor per kommun. Kommunen ordnar en uttagningstävling. Målgruppen är
alla med funktionsnedsättningar som hör till LSS och har fyllt 15 år och uppåt.
8. Kommunenkäten: MUCF gör varje år en enkät. Det skulle eventuellt behöva bildas en
arbetsgrupp kring den. Vi tar upp det den 27 september.
9. Rapporter:
a. FSKF styrelse: våren har varit ganska turbulent. Torbjörn som varit ordförande
lämnar sin post i samband med att han tillträder en ny tjänst. Olle Öhman vice ordf
går in i hans ställe som tf. De kommer byta ekonom också. Den 20 oktober blir det
50-årsjubileumsfest i kulturhuset. Det blir en heldag med program och middag på
kvällen. Man anmäler sig på FSKF:s hemsida. Torbjörn sökte bilda en
referensgrupp innan sommaren som bl a Annika och Ann-Britt plus andra skulle
ingå i för att stärka det regionala samarbetet i funktionshinderfrågor.
b. FOMS: Det blir FOMS-konferens den 22-24 mars 2017 i Stockholm. Konferensen
kommer kallas Funka för livet. Mer info kommer.
c. Nefa: Inget särskilt att rapportera. De har möte den 14 september på Vision. Vi
försöker få inbjudan så de som vill kan gå.
d. Fritidsnätet: Inbjudan till möte kommer. Malin mailar ut inför det.
e. Kort info från kommunerna: Sollentuna håller på med Funkismello.
Danderyd samarbetar mycket med Sollentuna.
Stockholm: ny kursperiod. Man utökar med nya kurser. De tycker att det börjar
hända saker. På en inspirationsdag hade de 100 elever anmälda. Man har också
kostnadsfria verksamheter i Skärholmen för barn 7-10 år.
Nynäshamn: Kulturveckan startar den 4 oktober. Medis 5 kommer dit bl a. Man
har startat en ny fritidsgård Villan som kommer vara öppen på onsdagar för
personer med funktionsnedsättningar.
Botkyrka: Flera kurser startar igång. Arbetet med Funkismello är i full gång bl a.
Tyresö: kulturskolan kommer starta kurser för barn och unga med särskilda behov.
Värmdö: man planerar och inventerar vad som finns.
Ekerö: det blir färre och färre som deltar i aktiviteter.
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Haninge: Jordbrogården har lagts ner. Korttidstillsynen har bytt till en annan
förvaltning. Ung livstilsundersökningen genomförs i höst igen. Man är med i
projektet Natur på lika villkor. Ett nytt helt tillgänglighetsanpassat utegym är
invigt.
Södertälje: Äventyrsdagen är på söndag. Race running kommer vara med. Det är
svårt att nå nya besökare. De kommer också delta i Lidingöloppet. En basketklubb
är ute på skolorna.
Salem: Annika är ny efter Håkan och håller på att sätta in sig i allt arbete.
Järfälla: Annica har fått en ny kollega på halvtid. Det är jättekul. Den personen
driver ett café på söndagar. Hon har gjort en uppsats om specialanpassad fritid. De
har öppen sporthall på onsdagar och fredagar. Det finns fotboll och innebandy.
Fritidsgårdarna kommer ha öppet på måndag kvällar för målgruppen.
Upplands Väsby: Rock och musikcirklar är på gång. Funkismello också men Erik
önskade att det skulle bli mer.

10. Övriga frågor: Nätverksdagen 27 september: Stockholms parasportförbund och
Stockholms idrottsförbund inleder.
Förslag att bjuda in habilitering och hälsa plus deras redaktör till ett möte.
Vid pennan
Iréne Cederborg
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