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Nätverket för funktionshindersfrågor  

  

Minnesanteckningar 
 

 
Tid: Onsdag 31 maj kl 9.00-12.00 

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

Sekreterare: Ann-Britt Haninge 
Ordförande: Gunilla Ekerö 

Närvarande: Annika Salem, Irene Botkyrka, Sanna Tyresö, Anna-Lena 
Solna, Bengt Täby, Christofer Södertälje, Annica Järfälla, Anna Persson 

NEFA 
 
Dagordning 

 

1. Dagordningen godkänns 

 

2. Val av ny ordförande 

Gunilla Schmidt från Ekerö väljs till ny ordförande för nätverksmötena. 

 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet godkänns 

 

4. Minfritid.nu – rapport från genomförd mässa. 

2 300 besökare och upplägget med en heldag funkade bra. Mässan var välbesökt även 

på kvällen. Utvärderingsmöte sker nästa vecka i projektgruppen. 
 

5. Genomgång kurser 

 

Genomförda kurser 

En kurs är genomförd sen förra mötet, ”Boken som skapande läs och mötesplats” med 

33 deltagare. 

Inga fler kurser genomförs i vår. 

Höstens kursen: 
- Basföreläsning om rörelsebegränsningar , Malin ansvarig. 

- NPF tillsammans med Idrott för alla, Eliz ansvarig. 

- Basföreläsning om autismspektrat, ingen ansvarig, finns det någon som vill hålla i 

kursen? 

- Basföreläsning intellektuell funktionsnedsättning, ingen ansvarig, finns det någon 

som vill hålla i kursen? 
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- Kulturskolekursen på höstlovet, oklart om den kommer att rikta sig till alla eller 

enbart Stockholms kulturskola. Ann-Britt och Annica har dialog med Marion Hauge 

Lindberg i nätverket för kulturskolechefer. 

- Bemötande vid idrottsanläggning, 17 oktober, Karin ansvarar. 

- Sociala medier, Fredrik Thelander Fritidsforum tillfrågas tillsammans med Robin 

fritidsledare i Täby. Sanna och Irene ansvarar. 

- Öppna föreläsningar för föreningslivet ute i kommunerna, inget planerat. 

 

6. Rapporter 

 

a. FSKF styrelse  

Gemensam styrgrupp för Fritidsnätet och minfritid.nu är på förslag och lyft i 

styrelsen. Niklas i Sollentuna ordförande och Marina Idrottsförvaltningen är 

utsedda som ansvariga för att organisera gruppen. Styrelsen är glada för vårt 

nätverks kursverksamhet. 

b. Regional samverkan  
Tittar på resväg både inom vanliga skolan och i särskolan. Undersökning i 

parasportförbundet gällande flödesmätningar.  

c. Vägen till fritid – (ledsagningsuppdraget) 7 nov samverkansdag. 

Sanna, Gunilla och Christofer ansluter till temagruppen utifrån tidigare uppdraget 

med samverkanskonferens. 

d. FOMS 

Utvärdering av konferensen och samarbetet med Funka för livet. Nästa år ordnar 

FOMS konferensen själva troligen i Göteborg. Nordisk Nätverksträff 28-29 

september på Island. Peter Svensson, Helen Rönnblom och Sanna kommer att åka 

från FOMS. Vi väntar på kostnadsuppgift för konferensen, var och en som vill åka 

bokar själv flyg och boende. Nätverket organiserar ingen gemensam resa. 

e. NEFA 

Anna rapporterar att på senaste mötet var 6 kommuner representerade. Temat var 

föreningsbildande, många fritidsgårdar jobbar mot föreningslivet och jobbar med 

att stötta och bilda nya föreningar. Värmdö ska arrangera Livet är en fest 2018. 

Diskuterat budget, jämförelse mellan verksamhet för unga med 

funktionsnedsättning och vanlig fritidsgårdsverksamhet. Den vanliga 

verksamheten har högre ersättning per ungdom. Samverkan med kyrkan som har 

uppdrag att nå målgruppen. Arrangerar en konferens för ungdomar 2018. 

NEFA:s möten: 6/9, 8/11 på Vision. Sprid datumen i era kommuner och 

uppmuntra fler att komma. Minnesanteckningar och kallelse kommer. 

f. Fritidsnätet 

Nya avtal är utskickade till kommunerna. 

 

g. Kort info från kommunerna 

Stockholm 

Fritid för alla - Karin tar över efter Malin med start till hösten 
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Danderyd 

Sommarparty 16 juni.  

Arrangemang med Skogstur. 

Södertälje 

Äventyrsdagen och äventyrsloppet 3 september.  

Sommaren på Berget16 juni. 

25 deltagare deltog på specialvarvet i Göteborg. 

Haninge 
Natur på lika villkor, projekt med Naturskyddsföreningen för att tillgängliggöra 

naturområden. LONA-bidrag kommer att sökas från Länsstyrelsen. 

Beachparty på Dalarö16 juni. 

Barns rätt till kultur, stort projekt med att skapa ett förbättrat kulturutbud för alla 

barn inkl barn med funktionsnedsättning. 

Går in i Funkismello med final 21 november. 

Ser över tillgängligheten i alla lokaler, uppföljning av ”enkelt avhjälpta hinder”.  

Ung Livsstil i särskolan är genomförd och analyseras. 

Täby 
Samverkan med andra kommuner i särmästerskapen, 

Organiserar om LSS-verksamheten och breddar verksamheten. 

Uppdrag att jobba mot särskolorna och locka till deltagande i verksamheten. 

Starta korttidsvistelse med hälsa som profil. 

Solna 
Sommarparty. Onsdags och torsdagsklubben riktade verksamheter. 

Problem runt beslut och bedömningar i LSS-verksamhet, korttidstillsyn tar stor del 

av arbetstiden. 

Tyresö 
Beachpartyt 16 juni.  

Anpassade naturguidningar har äntligen nått några personer i rullstol. 

Sanna ska plugga i höst distansutbildning på Grimslövs folkhögskola på kursen 

Funktionsnedsättning i det nutida samhället, ledig 1 dag/vecka. 

Botkyrka 

Planerar för flera sommarläger.  

Sommarverksamhet för boenden.  

Salem 

Annika jobbar ensam med fritid för 16 000 invånare i Salem.  

Köper in sig på Botkyrkas funktionshindersverksamhet har inga egna aktiviteter.  

Var huvudarrangör med Botkyrka för minfritid.nu.  Det har fått positiva effekter 

inom fritidsgård och kulturskola. 

Ekerö 

Arbetar med att utveckla självbestämmandefrågan mellan förvaltningarna. 

Sommaraktiviteter i 4 veckor.  

Jobbar med att starta Fritidsnätet tillsammans med kultur och fritid. 

Järfälla 
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Barkarbyloppet genomfört för första gången.  

Stället flyttar ut till Ängsjö friluftsgård i sommar.  

4 oktober genomförs en Special Olympic Day i Järfälla.  

28 januari går Funkismellofinal. 

 

7. Presentation ”Paraklassikern” 
Jan-Erik Österström, projektledare i Täby kommun, presenterade en idé om en 

”paraklassiker” se bifogad presentation. Han uppmanar oss att inventera vilka lopp som 

finns i respektive kommun. Bengt är kontaktperson för projektet. 

 

8. Övriga frågor 

Ann-Britt är intresserad av att åka ner till Västra Götalandsregionen på studiebesök. De 

jobbar bra med tillgänglighetsfrågor på bred front. Är det några fler som vill åka med? 

Några anmälde intresse på mötet. Ann-Britt återkommer med förslag på datum i oktober. 

 

9. Nästa möte: onsdag 30 augusti 9.00 – 12.00 på Vision 

 

 

Vid anteckningarna Ann-Britt 

 

 


