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Nätverket för funktionshindersfrågor  

  

 
 

Tid:  Onsdagen 30 augusti kl 9.00-12.00 
Plats:  Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm 

Lokal:  Gröna rummet 
Ordförande:  Gunilla Smith, Ekerö kommun 

Sekreterare:  Salems kommun 
 
Närvarande: Annica Järfälla,  Karin Stockholm, Malin Rinkeby-Kista, Anne Sollentuna, 

Ann-Britt Haninge, Anna Farsta (NEFA), Ann Danderyd, Annika Salem, Irene Botkyrka,  

Ida-Maria Vallentuna, Anna-Lena Solna, Eliz Huddinge, Gunilla Ekerö, Josefine Lidingö, 

Mikael Parasport Stockholm, Peter Stockhomsidrotten. 

 

 

1. Dagordningen fastställs 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 
 

3. Mässan Min fritid 
2018 års mässa kommer att gå av stapeln den 21-22 september i Arena satelliten 

i Sollentuna där tidigare norrortsmässor varit. 

Tanken nu är att skapa en övergripande styrgrupp från både norr och söder så att 

vissa gemensamma beslut kan tas övergripande t.ex hemsida. 

 

4. Stockholms parasportförbund & Stockholmsidrotten 
Stockholms parasportförbund presenterade sig och hade en presentation om vad 

dom gör och vad dom kan hjälpa till med. 2 st arbetar på parasportförbundet. 

Förbundet arbetar mycket övergripande och mycket i projektform. Den störta 

frågan som förbundet arbetar med är hur man rekryterar utövare till föreningar. 

Förbundet försöker även finnas med i olika nätverk och kommer gärna ut på t.ex 

föräldramöten på särskolor etc. Ytterligare aktiviteter som förbundet arbetar 

med är: 

- Simskola i Beckomberga 

- Forumvecka, vecka 37. Veckan är för alla åldrar och innefattar prova på   

aktiviteter och föreläsningar. Forum veckan är i Beckomberga sim och sporthall. 

Mer info kan hittas på http://www.parasport.se/Distrikt/Stockholm/ 

- Arrangerar Stockholm paragames varje år. I år är det 6 olika idrotter 

representerade. 
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- Har även fotbolls- och innebandyserier men arbetar på att få in det under 

respektive förbund i framtiden. 

- ”Vinterkul” arrangeras i vinter där man kan få prova på olika aktiviteter på 

snö. 
 

Stockholmsidrotten har idag 1 person som arbetar som sakkunnig mot 

föreningar. Dom letar efter särskolor som har fungerande Skol IF. Kontakta 

gärna Peter Melander på Stockholms idrotten ifall ni har tips på fungerande Skol 

IF. Peter arbetar också med att sprida till övriga distriktsförbund inom 

Stockholmsidrotten att få med tänket kring personer med funktionsnedsättning. 
 

 

5. Kurser 
17 oktober. Bas – arbeta och bemöta personer med funktionsnedsättning i din 

vardag.  

24 oktober. Bas NPF – idrott för alla.  

Mer info på http://www.fskf.nu/kurser/kursprogram/natverket-for-

funktionshindersfragor/ 

 

Några kurser blir inte av eller flyttas längre fram. 

- Bas Autism blir ej av detta år. 

- Lättläst info, blir kurs till våren. 

- Sociala nätet, blir ej av detta år. 

- Dubbelt utsatt blir troligtvis inte av. 

 

6. Möte 6 oktober  
Den 6 oktober som är nästa möte behöver både kurser och arbetsgrupper 

diskuteras. Förslag är att förmiddagen används till diskussion om nästa års 

kurser och eftermiddagen används till att sätta ihop nya arbetsgrupper. Förslag 

är att ta in en person som leder arbetet med nya arbetsgrupper. Tidigare grupper 

har varit: 

- Förebyggande hälsa. 

- Ledsagning. 

- Idrott och friluftsliv. 

Fundera på vilka arbetsgrupper vi behöver, är det samma eller behövs andra 

typer av grupper. 

 

7. Fritidsnätet 

 Nya avtal har skickats ut. Det har dock varit frågetecken kring den perioden som 

står på fakturan då den inte överensstämmer med avtalen.  

 Ev. kan det finnas behov av utbildning hur man arbetar med fritidsnätet. Nytt 

utbildningsdatum tas fram.  

http://www.fskf.nu/kurser/kursprogram/natverket-for-funktionshindersfragor/
http://www.fskf.nu/kurser/kursprogram/natverket-for-funktionshindersfragor/
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 Ett medskick till alla är att uppdatera informationen ofta så att den information 

man får upp är aktuell. Märker besökaren att det ofta är inaktuell information på 

sidan så slutar man att använda sidan.  
 

8. Rapporter 
 

Foms 

Sanna åker som representant för FOMS på Nordiskt nätverksmöte. 

  

 Nefa 

 Anna informerade om saker som är på gång. Anna bjuder in fritidsförbundet på mötet för 

FSKF den 8 november. Anna informerade även om Himmel & pannkaka och samarbetet 

med kyrkan. 
 

 Järfälla 

 Forskningsprojekt drar igång med olika caféer där diskussion sker kring demokrati, kultur 

och idrott. Flera särskolor har haft besök av parasportförbundet på sina föräldramöten. 

Den 5 oktober är det special olympic day. 
 

 Vallentuna 

 Ny förvaltningschef och tjänsterna håller på och ses över. I augusti hade man idrottens 

dag. Har även inlett samarbete med kulturskolan. 
 

 Solna 

 Har något som heter onsdags och torsdagsklubben. Idrottsklubben AIK har även fotboll, 

innebandy och ska snart dra igång boule. Arbrahamsdagen som är återkommande 

evenemang sker den 3 november och vänder sig till barn, unga och föräldrar. 
 

 Salem 

 Har inga egna aktiviteter i Salem men samarbetar med Botkyrka 
 

 Danderyd 

 Ann som är samordnare för personer med funktionsnedsättning kommer ev. vara 

tjänstledig framöver för att arbeta med funkis mello.  
 

 Stockholm 

 Hopslagning av tjänster har skett och nya arbetsrutiner och arbetsgrupper håller på att 

bildas. ”No fall” skridskoåkning. Här finns nu möjlighet att boka kostnadsfritt  för skolor i 

Husby och Stora mossen. Framöver finns flera prova på dagar i olika form där 

samarbetspartners är parasportförbundet, kulturskolan och föreningar. Det blir också 

ett ”pool party” på höstlovet i Beckomberga simhall. Simskolan har utökats. Arbetar just 

nu på att få kontaktpersoner från alla stadsdelar i Stockholm stad. 
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 Stockholm (Rinkeby-Kista) 

 Bussutflykter i somras till Furuvik med 200 st. Dialogcafé, önskemål om fler aktiviteter på 

helger. 
 

 Huddinge 

 Har fått arvsfondpengar till teater för mer omfattande funktionsnedsättningar samt även 

dans. 
 

 Sollentuna 

 Ny organisation på kultur- och fritid och många nyanställningar. Just nu en ny 

samordningstjänst på heltid. Aktiviteter som är igång är musikcafé, teater och funkis 

mello. 
 

 Botkyrka 

 Hade ett sommarläger med 125 st barn. Hösten har dragit igång med mamma/barn gympa 

grupp som redan är fulltecknad. Arbetar där ihop med korpen. Demokratiprojekt är igång 

där man bl.a arbetar med att få fler att rösta. Funkis mello den 28 oktober där många har 

anmält sig. 
 

 Lidingö 

 Omorganisation har gjorts. Är med på olika evenemang som t.ex ”Scenen är din” och 

vinterkul dagen. 
 

 Haninge 

 Håller på med budgetarbete just nu. Håller på och utvecklar kulturskolan med pengar från 

kulturrådet. I somras hade man det traditionsenliga beachpartyt med 120 st deltagare. Den 

10-14 oktober kommer Mooms teatern för barn i grundskolan. Fått pengar från landstinget 

till det. Funkis mello blir den 21 november. Arbetar även med diskrimineringsgrunder i 

olika verksamheter. 
 

 Ekerö 

 Kommer ev. arbeta mer övergripande mot alla boenden inte bara kommunens. Sommaren 

innehåll en mängd aktiviteter som Ålandskryssning, allsång, dagsutflykter m.m. 
 

 Funkis mello 

 Har fått pengar från arvsfonden till att sprida evenemanget. Det kommer att ske en PR-

turné för att få in nya kommuner. Arrangemanget måste byta namn då ordet ”Mello” ägs 

av Sveriges television. Nytt namn är inte taget ännu. 
 

 Seminarium  

 27 september i Stockholm (Huddinge) har projektet VIDD – från nedsättning till 

uppsättning intressant föreläsningsdag. Kostnad 500 kr. Se vidare info på www.vidd.nu 
 

http://www.vidd.nu/


 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

9. Heldag 6 oktober – inbjudan kommer 
Nästa möte 8 november kl. 9.00-12.00 Vision 

 

 

 

Vid pennan 

Annika Holmertz, Salems kommun  


