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Nätverket för funktionshindersfrågor  

  

Kallelse 
 

 
Tid: Onsdag 8 november kl 9.00-12.00  

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

Sekreterare: Sollentuna  
 

Närvarande: Helena Mannermo-Spering, Danderyd, Elin Brandefalk, Nacka, Irene 

Cederborg, Botkyrka, Annika Holmertz, Salem, Karin Olsson-Sandberg, Stockholm stad, 

Christofer Martinson, Södertälje, Eliz Lindström, Huddinge, Susanne Rappinger, 

Sundbyberg, Martin Petéus, Sundbyberg, Anna-Lena Nörager, Solna, Josefine Viklund 

Levirinne, Lidingö, Malin Bernt, Stockholms stad, Ann-Britt Öhrstig, Haninge, Gunilla 

Schmidt, Ekerö, Anne Maddock, Sollentuna. 

 

 

1. Dagordningen fastställs 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Inga kommentarer 

 

3. 9.30 Marwa Chebi, Fritidsförbundet.  

Vi hade gemensam föreläsning tillsammans med NEFA. Vi fick information om 

Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsnedsättning och inblick i vilka 

möjligheter det finns för unga att numera själva bilda förening och organisera sig. 

Marwa Chebi berättade också om projektet ”Självbestämmande, inkludering & hälsa”. 

Bakgrunden till projektet är den studie av hälsa och livskvalitet hos ungdomar i 

särskolan som visat att ungdomarna trivs sämre med sin fritidssituation än övriga 

elever.  

 

4. Genomgång kurser 

Basföreläsningen ”Intellektuell funktionsnedsättning” är uppskattad och kommer att 

ges igen 2018. Datum ej klart.  

Basföreläsningen ”NPF/Idrott för alla” är även den populär. Behöver utökas till 3 

timmar mot tidigare 2.  

Basföreläsning ”Autism” planeras till hösten 2018. Föreläsaren Jill Carlberg 

Söderlund kommer Malin och Anne att lyssna till 15 november med förhoppningen att 

kunna anlita henne. 
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Kursen ”Lättläst information”: Det finns frågetecken kring möjligheten att engagera 

föreläsaren Ulla Bohman, som bytt tjänst. Eventuellt går Karin Olsson-Sandberg in 

istället för Jenny Åhsberger som arrangör.  

Kursen Basföreläsning ”Att arbeta med och bemöta personer…” kommer att bli av 

och det blir eventuellt ytterligare ett tillfälle. 

Kursen ”Sociala nätet” har inte börjat planeras och saknar ännu kursledare men 

kommer att genomföras.  

Nätplaneringsdag/resa Växjö: Den 26-28 september varav onsdagen den 26 är resdag 

för de som kan. Irene och Annika har långt framskridna programplaner och det verkar 

finnas något för alla! 

Korta kvällsföreläsningarna läggs regionalt. Tips! Attentions kurs ”Idrott för alla!! 

Danderyds Kulturskola har en blivande musikterapeut som gärna håller kurs för 

kulturskolelärare. Kontakt bör tas med Marion Hauge-Lindberg och kopplas till 

Kulturskolenätverket. 

 

 

5. Uppdragsbeskrivning 

Under planeringsdagen i Rinkeby/Kista gjordes några små ändringar. Inga 

invändningar framkom och därmed klubbades den nya texten i 

uppdragsbeskrivningen. 

 

6. Processarbetet 

På planeringsdagen den 9 oktober träffade vi Maria Modig som lotsade in oss i nya 

tankebanor. Modellen heter OPERA och syftet var att få igång en process för 

utveckling av vårt nätverksarbete. Vi kommer under 2018 att arbeta vidare och starta 

nya arbetsgrupper.  

 

7. Övriga frågor 

Fritidsnätet: Under 2018 kommer det att satsas lite extra på Fritidsnätet. Det behövs 

marknadsföring och inte minst uppdatering! Gå gärna in på din egen kommuns 

aktiviteter och rensa/uppdatera redan nu. Flera önskemål framkom, såsom behovet av 

text på lätt svenska, talande webb, fler bilder på aktiviteter, instruktionsfilm, 

utvärdering av testpanel från målgruppen och idén att samla ihop exempelvis 

lovaktiviteter och presentera det väl synligt på startsidan.  

 

Annica meddelar från styrelsemötet att viljan finns till samverkan mellan oss och 

andra FSKF-nätverk.  

 

Malin tog upp frågan om utvärdering efter genomförd kurs. Malin skickar ut den mall 

som Ann Epstein skapade för påseende och vid nästa möte visar Annika H hur man 

skapar en enkät i google.  

 

Stockholms stad har fått ett ekonomiskt tillskott på 1,5 miljoner 2018  
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plus 1 miljon ytterligare 2019 för ”Fritid för alla”. 

 

Sundbyberg har ny aktivitet ”Fredagsfunk” (ännu ej inlagt på Fritidsnätet) och 

Vernissage på Galleri Ung den 18/11 med elever från Riksgymnasiet för 

rörelsehindrade på temat ”Tankar om framtiden”. 

Huddinge har nu ett system där bokning av lokaler för verksamhet riktat till vår 

målgrupp läggs först! Därefter fördelas tider till övrig verksamhet! Det har gett stor 

effekt! 

Haninge har fått 100 000:- från den ”Tillgänglighetsmiljon” alla förvaltningar i 

kommunen fått söka stöd från. Bidraget ska användas till projektet ”Lättläst”. 

Sollentuna har från och med denna höst en friidrottsgrupp för barn med Downs 

syndrom. Ett samarbete mellan Turebergs friidrottsklubb, Parasportförbundet och 

Idrott Stockholm. 

 

8. Nästa möte 26/1 kommer att vara i Visions lokaler på Kungsgatan. 

              

Vid tangenterna,  

Anne Maddock, Sollentuna 

 


