fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Nätverket för funktionshindersfrågor
Minnesanteckningar
Tid:
onsdag 15 mars kl 9.00-12.00
Plats:
Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm
Lokal:
Gröna rummet
Sekreterare: Nacka
Närvarande: Eliz Lindström Huddinge, Anna Persson Fritidsgården Morris NEFA, Anne
Maddock Sollentuna, Anna-Lena Nörager Solna, Josefine Viklund Levirinne Lidingö, Bengt
Liljeqvist Täby, Gunilla Schmidt Ekerö, Karin Olsson Sandberg Stockholm, Ann Epstein
Danderyd, Annica Dahlborn Järfälla, Erik Hjelmfors Upplands-Väsby, Malin Bernt
Stockholm Rinkeby- Kista, Jenny Åhsberger Stockholm, Jenny Rosendahl Järfälla, Irene
Cederborg Botkyrka, Elin Brandefalk Nacka.

Dagordning
1. Dagordningen fastställs
2. Genomgång av föregående protokoll
Justering av tidigare protokoll;
Punkt 6 Ledsagning- Stockholm jobbar med att göra det befintliga systemet mer
flexibelt.
Punkt 7 e) Funkismello - 13 bidrag kommer att vara med i finalen på Cirkus.
3. Jenny Rosendahl – kommundoktorand Järfälla kommun (30 min).
Jenny berättar om sin bakgrund som bland annat elevassistent, fritidsledare och hennes
insikt om att målgruppen, barn och unga med funktionsnedsättning, får mycket
resurser under skoltid med utbildad personal men nästintill inga resurser under
fritiden. Jenny har en masterutbildning i specialpedagogik och berättar att under
utbildningen var det enbart Jenny som hade ett fritidsperspektiv. Jenny berättar att det
inom forskningen finns väldigt lite forskat på fritidperspektiv och väldigt lite om
funktionsnedsättning och slår man ihop dessa ämnen så finns det väldigt begränsad
forskning.
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Jenny har fått ett en kommundoktorandanställning i Järfälla kommun på halvtid för att
bedriva forskning inom fritid och personer med funktionedsättning. Andra halvtiden
leder hon träffplatsen Stället i Järfälla.
Forskningsprojektet ska intervjua unga med funktionsnedsättning, intellektuella
funktionsnedsättningar, i åldern 16-30 år om deras egna upplevelser av fritid. Metoden
för intervjuer kommer att ske via samtalsmattor och inflytande café (kultur-café,
demokrati-café och fritids-café) Jenny beskriver vikten av att det är målgruppens
röster och deras egna upplevelser av fritid som kommer fram med hjälp av denna
metod. Jenny har tidigare erfarenhet av metoden och kommer även att utbilda andra i
den.
Tidsplanen för forskningsprojektet är på fyra år, halvfart, och att 2017 är ett
uppstartsår och under 2018 kommer inflytande caféer i Järfälla genomföras.
Nätverket föreslå att vi bjuder in Jenny igen om cirka ett år för att höra mer om det
påbörjade projektet.
4. Genomgång kurser
Genomförda kurser:
 Baskursen intellektuell funktionsnedsättning
Det var 57 deltagare som genomförde kursen och utvärderingen visar att många
var väldigt nöjda med föreläsaren -Eva Isaksson.
 Baskurs rörelsebegräsning
8 stycken deltagare. Första gången kursen genomfördes. Det var en uppskattad
kurs. Kursen kommer att hållas igen. Föreläsare var Malin Bernt och Jasmine
Nilsson.
Kommande kurser:
 Boken som skapande läs- och mötesplats
Genomförs 5 april. Just nu 15 stycken deltagare som anmält sig.
Påminnelse har skickats ut.
 Lättläst information – myndigheten för tillgängliga medier
Kursen är inte klar, inget datum är bestämt. Jenny och Ann-Britt jobbar med
detta.
 Nätkurs – Sociala media
Sanna och Erik arbetar med en sådan kurs. Inget datum bestämt.
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 Dubbelt utsatt
Forskning indikerar att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för
våld än befolkningen generellt. Att leva med en funktionsnedsättning och
samtidigt vara våldsutsatt innebär en särskilt sårbar position. Kursen hålls
fredag den 29 september
 Kulturskolan – vår viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att
själva skapa kultur. Arrangeras måndagen den 30/10 kl. 09.00-17.00 i centrala
Stockholm
 Idrottsplatsnätverket – Att arbeta och möta personer med funktionsnedsättning i
din vardag. 17 oktober. Föreläsning om olika funktionsnedsättningar. Arbeta
med bemötande. Hur fungerar det på arbetsplatsen, idrottsplatsen, se
möjligheter och förändra. Inbjudan kommer ut inom kort.
Tre kurser som saknar ansvariga:
 Planeringsdag för Nätverket.
Vem vill arrangera denna?


Island – Nordisk nätverkskonferens
Vem vill arrangera denna?



Baskurs autism
Saknar föreläsare och ansvariga att arrangera den.
Samverkan med Attentionen eller andra?

Diskussion om hur vi når rätt målgrupper för föreläsningarna/kurserna. Bredda
utskicken.

5. Minfritid.nu
Webbsidan och tidpunkt för norrort samt uppdatering för söderort.
Uppdatering – Söderort. Pågående arbete. Ligger i fas i tidsplanen.
Botkyrka den 11 maj. Kl 09.30- 20.30.
Marknadsföringsmaterial kommer inom kort. (affischer och flyers etc)
Webbsidan- Diskussioner- Möte gällande överlämning av hemsidan mellan
söderortsmässan och norrortsmässan. Möte kommer att bokas in av Botkyrka.
Mässan i norrort 2018 – Ta ställning till vilka datum norrortsmässan ska genomföras.
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Norrortsmässan ska preliminärt genomföras 21-22 september. Anledningen till hösten
är att annars krockar det med hjälpmedelsmässan Hjultorget.

6. Rapporter
a. FSKF styrelse
Ingen ny information. Det har inte varit något styrelsemöte sedan förra mötet. Det
är årsmöte 23 maj i Tyresö kommun. Ytterligare information finns på FSKFs
webbsida om man vill läsa mer om vad som är på gång och anmäla sig till
årsmötet.
b. FOMS
Nätverksträff – FOMS konferensen 22-24 mars.
c. NEFA
Anna Persson berättar om arbetet med NEFA. Det behövs fler personer i nätverket.
Varje kommun behöver se över vem, som ska vara ansvarig/delaktig, som ska vara
med i nätverket från respektive kommun. Kontakten mellan NEFA och vårt
nätverk är Anna och Kristina. NEFA ses cirka 2-3 gånger per termin.
Anna skickar inbjudan till nästa NEAF- möte som alla kommuner ska sprida i sina
kommuner. Målet är att varje kommun har en representant i NEFA.
d. Fritidsnätet
Magnus Åkesson – Det tekniska avtalet blev färdigt i förra veckan. Nästa steg är
ett avtalsförslag mellan Stockholm stad och övriga medverkande/ansluta
kommuner. Styrgruppen ska arbeta fram ett avtalsförslag. Det behövs fler personer
i styrgruppen, ta med detta till cheferna.
Uppdatera er information på Fritidsnätet. Det regionala arbetet kommer att
använda informationen, viktigt att den är uppdaterad.

e. Kort info från kommunerna
Information om det är något speciellt från kommunerna:
Stockholms stad – Tidsbudgetstudie Jenny berättar om arbetet och vad studien
visar.



Järfälla – 7 maj Barkabyloppet. https://www.jarfalla.se/kultur-idrott-ochfritid/nyheter/nyheter-innevarande-ar/2017-03-10-barkarbyloppet---spring-rulla-rullstol-ga.html
https://www.youtube.com/watch?v=s69JHnZM_V4
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Danderyd – Skolmästerskapen för särskolan. Läggs in i Funkisglädje,
som är samma föreningar som Funkismello.
Ett sommarparty på gång, prova-på aktiveter i Kvarparken, 15 juni.


Stockholm – den 9 maj kommer utbildningsförvaltningen ha en
aktivitetsdag för årskurs 5 och 6. På Stockholms stadion. Bara för
särskolan.
Projekt med ADHD center – En enkät som frågar om vad man vill göra på
sin fritid.



Ekerö – Äntligen med i Fritidsnätet.
Skickat ut enkäter för att kartlägga vad målgruppen vill göra på fritiden.



Täby – Kartläggning av fritidsaktiviteter. Mycket verksamheter men svårt
att göra kartläggningen. Jobba mycket med att marknadsföra
verksamheten. Fritid för alla. Utmaning.



Lidingö – Mitt uppe i en omorganisation. Scenen och allaktivitetshuset ska
byta lokal.



Solna Stad – Mycket verksamhet och samverkan med föreningar i
kommunen. Berättar lite om olika verksamheter och öppna fritidsgårdar.
Avtalsfrågor och kartläggning av målgruppen och verksamheter
genomförs. Allmänna arvsfonden möte om utvärdering av genomförda
projekt. Ett inspirerande möte om inflytande och delaktighet. Att inte skapa
parallella verksamheter. Arbeta mer med inkludering.



Sollentuna – En kartläggning av aktiviteter har påbörjats i Sollentuna. Har
gjort en sammanställning av kartläggningen. Väntar på signal för att få ta
nästa steg. Behovet är stort och det finns många idéer på åtgärder. Påtalat
vikten om en prioriterad målgrupp.



Fritidsgården Morris – kör på som vanligt men har flyttat vissa äldre
deltagare till en annan öppenmötesplats som hålls i kyrkan (Högalids
församling). Byggt upp en mötesplats för äldre.
Ett projekt som Morris varit med i.. ( från 8 kommuner) – En metodbok –
Hur svårt kan det vara? Allmänna arvsfonden.



Huddinge – Racerunning ett projekt från arvsfonden. Samverkar med
friidrottsklubben i Huddinge. Öppnar upp för att köpa in dessa cyklar.



Nacka – Mässan Minfritid.nu
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Botkyrka- Fritidsmässan Minfritid.nu.
Ett projekt, arvsfonden, fritid för alla. Utbildning för idrottslärare, jobba med
mycket inkluderande verksamheter.
Vem har rätt att kalla sig konstnär? Ge personer med funktionsnedsättning
möjlighet att visa upp sig lite mer. I uppstarts. Tillsammans med ABF.
 Rinkeby-Kista - I Järva området finns det inte så mycket aktiviteter i dagsläget.
Kommer genomföra dialogcaféer, vad vill man göra på fritiden? En
kartläggning gällande vilken tid, vilka dagrar man vill ha olika aktiviteter etc.
 Upplands-Väsby
En ny kulturskolan ska byggas upp och starta. Viktigt med kartläggning för att
få en plattform och arbeta med inkludering. Genomfört Funkismello, mycket
folk och en väldigt roligt tillställning.

7. Övriga frågor
Kompiskortet
En fråga att arbeta med i nätverket. Ett förslag om att ha ett gemensamt kompiskort.
Finns i Blekinge, där får man ta med en kompis som går gratis på olika evenemang.
Aktörer som ansluter sig till detta. Är det möjligt att koppla ihop det med fritidsnätet?
Utvärdering? Finns det något dokumenterat?
Lund har grundkonceptet och har gjort en utvärdering. Elin kollar av med Lund om
detta arbete. Finns det möjlighet med ett länsövergripande kompiskort?
Ulrika Lindblad – kompiskort i Skövde.
Annica har inbokat möte med Ulrika och kommer ha ytterligare information efter det.
Ny ordförande istället för Erik?
Funkismello
13 deltagande nummer med 18 artister från 12 kommuner. Finalen är 24 april på
Cirkus. Det är ett högt tryck på biljetter och många vill gå, så boka biljetter.
I början av april åker Ann med två deltagare från funkismello till Göteborg för att
marknadsföra Funkismello.
Planerar även att ansöka om arvsfondprojekt för att kunna utveckla konceptet mer och
på andra ställen.
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8. Nästa möte: 31/5

Meddela gärna om du kommer via inbjudan i Outlook.
Välkomna
Erik och Annica
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