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Nätverket för funktionshindersfrågor  

  
 

 
Tid: Torsdag 26 januari kl 9.00-12.00 

Plats: Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm 
Lokal: Gröna rummet 

Sekreterare: Danderyd 
 
Närvarande: Annica Dahlborn, Järfälla, Christofer Martinson, Södertälje, Erik Hjelmfors, 

Upplands Väsby, Jenny Åhsberger, Stockholm, Malin Bernt Rinkeby-Kista, Anne Maddock, 

Sollentuna, Ann-Britt Öhrstig, Haninge, Kristina Ifwer Värmdö (NEFA), Anna Persson, 

Farsta (NEFA), Ann Epstein, Danderyd, Annika Holmertz, Salem, Annika och Ida-Maria 

Vallentuna, Elin Brandefalk, Nacka, Monika Lundstedt, Nynäshamn 

Håkan Arfwedsson, Danderyd var med en stund angående Min fritids webbsida  

 

 

 

1. Dagordningen fastställs 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 

 

3. Genomgång kurser 

 

Annica rapporterade från Nordisk nätverkskonferens i Sölvesborg. Där hade de 

bland annat provat en chaufförstjänst som hämtade daglig verksamhets deltagare 

till aktiviteter och också skjutsade chefer till olika möten. Ett 

arbetsmarknadsprojekt som fungerat väl. 

Innebandyklubb och handbollsklubb som lät gående och sittande tävla 

tillsammans. Mer info om aktiviteter finns på fb-sidan - Aktiv fritid for alle 

Nordisk Netverk 

 

Konferensen var i Valjevikens folkhögskolas lokaler som är fullt anpassade. 

Intressant att se. 

 

Fråga har kommit upp gällande våra egna kurser hur vi tar betalt om många från 

en förvaltning vill gå. Diskussioner pågår om eventuellt rabattsystem. 

 

Genomgång av det totala kursutbudet. Autismkursen saknar föreläsare. Förslag 

önskas. 

 

Malin skickar info om kursen om simhallars tillgänglighet den 17 oktober 
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Datum för kommande nätverksträffar är: 

15 mars 

22-24 mars FOMS-konferens på Scandic Klara. Gå gärna med i 

FOMS som är en kostnadsfri förening. 

31 maj 

30 augusti 

8 november 

 

Alla möten är 9.00-12.00 i Visions lokaler på Kungsgatan 28 i Stockholm om 

inte annat uppges. 

 

4. Uppdragsbeskrivningen 

Är uppdaterad. Fokus för nätverket ska ligga på ledsagarfrågan vilket 

förhoppningsvis också leder till fler besök på våra aktiviteter. 

 

5. Minfritid-mässan. 

Mässan hålls i Botkyrka torsdagen den 11 maj klockan 9.00-20.30. Nytt att hålla 

mässan endast en dag.  

Håkan Arfwedsson från Danderyd drog en del bakgrund om de olika 

funderingar och tankar som finns kring att bygga ny webbplats för mässan.  

Annica informerade om att FSKFs chefsnätverk lyft fram vikten av att ha 

gemensam styrning och beslut gällande övergripande förslag på förändringar. 

Viktigt att vi säkrar upp att nya webben blir hållbar långsiktigt inför kommande 

mässor. Gemensamma styrdokument kan behövas. 

Norrorterna lyfte att önskan finns att kanske flytta mässan från maj månad till 

efter sommaren. 

 

6. Ledsagning  
Jenny, Ann-Britt, Elin och Monika sitter i arbetsgruppen. Finns en idé om ett 

pilotprojekt som lånats in från Skellefteå. Jenny föredrog bakgrunden till detta. 

Laholmsmodellen kom upp, med fri ledsagning. Jönköping har tagit efter 

Laholm. Modellen har sparat administrativa kostnader. 

Stockholm försöker sig på något nytt flexibelt system. Många har slutat ansöka 

om ledsagartimmar eftersom de fått avslag så många gånger. 

Idén är en förening som ska få skjutsbidrag för att hämta deltagare till olika 

aktiveteter. KFUM sliproad är ett försöksprojekt. 

Tre stadsdelar i Stockholm har anställt en lots för nyanlända och 

funktionsnedsatta.  

Unga-leder-unga i Farsta 

Fritidsgården hämtar ungdomarna med förhyrd minibuss. Socialtjänsten och 

Örby fritidsgård samarbetar. 
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7. Rapporter 

 

a. FSKF styrelse – Torbjörn leder ett regionalt utvecklingsprojekt som bland annat 

ska kartlägga var och vilka aktiviteter som finns i länet. Viktigt att vi uppdaterar 

Fritidsnätet som kommer att ligga till grund för denna kartläggning.  

 

b. FOMS – konferens görs tillsammans med Funka för livet, tre dagar, 22-24 mars. 

Ann-Britt berättade om konferensen. Inbjudan skickats ut till samtliga. 

 

c. NEFA – Anna, samordnare på fritidsgården Morris berättade. Målgruppen är 12-

21 år. Får ej vara över 21 år pga regler. 60 deltagare är över den åldern vilket lett 

till ett lyckat samarbete med kyrkan i kyrkans lokaler. Personal från både kyrkan, 

och annat håll jobbar tillsammans. Delvis betalda av medel från Hedlunds fond. 

Gruppen heter Himmel och pannkaka och träffas på torsdagar. 

 

Kristina Ifwar berättade om Tomtebo fritidsgård. En LSS-verksamhet med cirka 

10 ungdomar i åldern 13-17 år.  

Söndagar har de Café Tomtebo ingen åldersgräns uppåt och för alla oavsett 

funktionsvariation eller inte. Cool girls samverkan mellan tjejer och olika 

funktionsvariationer. 

Nystart för NEFA – se inbjudan och sprid till rätt personer i era kommuner! 

 

d. Fritidsnätet – Magnus Åkesson ansvarig i Stockholm. Nytt avtal med P&T på tre 

år har skrivits. Väntar fortfarande på driftavtal med Tieto. Fritidsnätets info 

kommer att speglas på Fritidsinfo som ska visa hela landets aktiviteter. Även 

Solna och Ekerö är med. Sundbyberg och Sigtuna saknas. 

 

e. Funkismello – 12 bidrag kommer att vara med i finalen på Cirkus. Info om 

medlemskap och praktiska detaljer efterlyses av kommuner som är intresserade 

men vill veta mer. Artister ska uppträda på mässan Leva&Fungera i Göteborg och 

på Funkisfestivalen 11 mars på Etnografiska muséet. 

 

f. Kort info från kommunerna  
Stockholm: Invigning av NoFall på Stora Mossen. Open Space åk 4-9 nya 

aktiviteter i Järva området. Fryshuset i Husby. Äventyrsbadet öppet endast för 

funktionsnedsatta på höstlovet.  

 

Sollentuna: Hockeyn vill starta verksamhet  

 

Haninge: 1 december öppnar Lilleken som är en ny träffpunkt. Bygger upp nytt ot 

föreningslivet. Livsstilsstudien just klar. Kulturbiblioteket – blir mer tillgängliga. 



 

 

 

 

 

 

 

Adress:  
fskf 

c/o Kulturförvaltning 
att. Berit Svedberg 

Box 16113  
103 22 STOCKHOLM 

Organisationsnummer: 
812000-2855 
 

www.fskf.nu 
 

 

 fskf 
Föreningen storstockholms  

kultur- och fritidschefer 

 

Även idrott, simhall och föreningsliv. Natur på lika villkor – samarbete med NSF. 

Kartlagt områden utifrån tillgänglighet. På väg in i Funkismello, till 2018. 

 

Nynäshamn: Funkismelloplaner även de, inför 2018. Onsdagsvillan byggs upp 

igen. Bygga upp fritidsverksamhet åk 4-6 både med funktionsvariation och andra. 

Bågskytte och ridning bland annat. Kulturen också med – yoga, gitarr, skapande 

 

Vallentuna: Lite förvirrat med ny personal. 

 

Danderyd: Få som kommer på aktiviteter. Samarbetar med Täby och Sollentuna 

för att få fler deltagare. 

 

Salem: samarbetsavtal med Botkyrka 

 

Nacka: Funkispilot som ska ut och testa verksamheter inom kultur- och fritid. 

Funktech från Göteborg är förebild. 2018 ska de göra sin livsstilsstudie. 

Dreamteam – fotboll för alla. 

 

Södertälje: Kulturfestival med workshops och teater bland annat på 

Torekällberget under en vecka, vecka 11. Invigning lördag vecka 10. 

Personalutbildning med Friskis&Svettis om hälsa och rörelse. Ny kulturchef som 

verkligen vill jobba för målgruppen. Kulturskola under sommaren för målgruppen. 

Utbildning för föreningar om NPF. 

 

Järfälla: Öppen sporthall onsdag kvällar och lördag eftermiddag. Caféverksamhet 

på söndagar. Daglig verksamhet media gör alla dokumentation kring Funkismello 

i Järfälla.  

 

Upplands Väsby: 8 anmälda till Funkismello såhär långt. En ny person istället för 

Erik som byter tjänst.  

 

 

8. Nästa möte: 15/3 

 

 

Vid tangenterna 

Ann Epstein, Danderyd 


