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Minnesanteckningar för funktionshindersfrågor

  
Tid: Torsdag 15 mars kl 9.00-12.00 
Plats: Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm 

Lokal: Visionssalen 
Sekreterare: Järfälla 
 

Närvarande: Irene Cederlund Botkyrka, Josefine Viklund Lidingö, Eliz Lindström 

Huddinge, Karin Olsson Sandberg Stockholm, Annica Dahlborn Järfälla, Ida-Maria Hallberg 

Vallentuna, Anna-Lena Nörager Solna, Sanna Sviden Tyresö, Malin Bernt Stockholm, Martin 

Petéus Sundbyberg 

 

1. Dagordningen fastställs 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Tillägg att nå Bibliotekschefer – Eliz, Huddinge, tar ansvar  

 

3. Parasport Sverige berättar om sitt projekt – förstudie klar sista juni. 

Tomas Wilhelm thomas@wilhelmpartners.se ledamot Parasport Sverige 

Åsa asalnorlin@gmail.com vice ordförande Parasport Sverige 

Genomför en förstudie via Vinnova för att se hur ser det ut för att få personer med 

funktionsnedsättning till ett aktivare liv. Många rapporter finns om att ohälsan är hög i 

målgruppen men det finns inga konkreta åtgärder. 

Träffat ett 70-tal personer inom olika organisationer och återkommande hinder är t.ex. 

ledsagning, assistans, transporter, hjälpmedel, habilitering, skola 

Identifierat 8-10 hinder som hindrar att komma till aktiviteterna.  

Kategoriserat i 4 grupper - Strukturella hinder, fysisk tillgänglighet, bemötande 

kunskapen och individnivån. 

Tittar på att kunna förklara minimeringen av funktionshindret och det extra 

stresspåslaget i t.ex. transportmöjligheter som ett 110m häcklopp i gyttja och om man 

faller på första eller sista hindret spelar ingen roll för man kommer inte i mål. 

 

Nästa steg är: 

5 fokusgrupper – Karlstad, Östersund, Haninge, Eskilstuna och Västerås 

Enkätutskick i bredare format. 

 

Möjlighet finns att efter studien att söka medel från Vinnova 2+2 år för att starta 

projekt. 

 

Malin ser i sitt arbete att ett hinder kan vara att eleverna i Särskolan inte vill visa/ses 

som att de har en funktionsnedsättning. 

 

mailto:thomas@wilhelmpartners.se
mailto:asalnorlin@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

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 

 

4. Fritidsnätet.  

Karin har mailat ut till alla om Fritidsnätet och det är väl på gång att bli bra 

uppdaterat. Viktigt med bilder och rätt taggningar 

Marknadsföringsplan finns tillsammans med marknadsföringsmaterial och kan 

beställas direkt från TrificQ. 

Bildbank är inköpt för 20000kr med fina neutrala bilder.  

Kan kommunerna ta 1000kr var? Styrgruppen för Fritidsnätet tar beslut i april. 

Rutiner för bildhanteringen finns. 

Instruktionsfilm för användande av Fritidsnätet är klar. 

FB och Instagram kommer att satsas 3000kr/månad som marknadsföring. 1 augusti till 

sista december. 

 

5. Kurser 

Irene berättar om resan till Växjö 26-28 september. Resa ner onsdag kväll. Resan 

bokas själv och sedan kommer kursavgifteten från FSKF med anmälan. 

Torsdag studiebesök Funkibator, träff tillsammans med Småland och Växjö och 

gemensam middag,  

Fredag Idé och kunskapscenter och avslut kring lunch för hemresa. 

 

Nästa kurs är NPF-Anja Näslund april – finns inbjudan att sprida. 

 

Kursen  - Lätt läst – vem vill genomföra? 

 

 

6. Rapporter 

a. FSKF styrelse – Annica deltog på årsmöte 14 mars  

b. Regional samverkan – Väntar på att få in förvaltningschefer i referensgruppen 

c. FOMS – Inleddes på Träffpunkt idrott av David Lega. Besök på Passalens 

verksamhet som genomför aktiviteter med inkluderande tänket. Ann-Britt 

återkommer med den inbjudan hon gör till dem i april. Idéburet partnerskap 

med Göteborg stad och Göteborgs eventbolag.  

Bildstöd, Gilla Vatten, Liseberg, Hjärnföresläsning, samt tillgänglighet kring 

större arrangemang och inkludering var andra ämnen som ingick i 

konferensen. 

d. NEFA – 1-3 juni konferens för ungdomar på Värmdö i samverkan 13-19år. ca 

5 ungdomar/kommun. 600kr/ungdom Täby, Farsta, Sundsvall, Värmdö, 

Lidingö och Solna deltar.  

Livet är en festival - för Fritidsforums fritidsgårdar 

e. Fritidsnätet – se tidigare punkt 

f. Info från kommunerna  

Botkykra – Wintergames prova på för alla med en ökning av deltagande från 

särskolorna. Samarbete kring dans och musikaler med en förening för att 

utveckla sig som artist. Mitt val – Studieförbundet vuxenskolan 
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Huddinge – Studieförbunden är bra tryck i och idrotten lite svagare. Vill titta 

på Passalen upplägget för att kunna få personer till aktiviteterna. 

Sundbyberg – Sommarlovsaktiviteter under namnet Passa vidare 3v. Rissne 

3v. Sundbybergs IP både kultur och idrotts festival av unga för unga. Unga 

sommarjobbare gör programmet tillsammans med föreningslivet. 

Solna – Omorganisering i fritidsenheten. Onsdags och torsdagsklubben 

flyttade sin verksamhet till en tillgängligare lokal. Bra besöksfrekvens på 

verksamheten och bildat en förening Glada gänget inom Fritidsförbundet. 

Organiserar aktiviteter och var och en betalar sin egen biljett sedan åker de 

tillsammans. 

Vallentuna – Uppstart av Funkisfestivalen. Sthlm Parasport har varit på besök 

för att diskutera bidrag och vilka föreningar som kan öppna upp verksamhet. 

Arbetar med Hur säkerställs tillgängligheten i lokalerna? 

Järfälla - inflytande caféer – fritid, kultur och demokrati. Forskar grupp. 

Barkarbyloppet 6 maj. 

Stockholm – 2019 gruppträning för personer med funktionsnedsättning. 

Beckomberga blir pilot. Nytt Parasportbidrag – 10000kr/år för att ha dubbla 

ledare, material mm. Idrottsbonus bara för personer med funktionsnedsättning. 

Idrottspolitiska programmet revideras. Planerar Glada Midnattsloppet. Fritid 

för alla tar omtag.  

Festival på Electric i Akalla by med artister 16 juni. 

Lidingö – Omorganiserar. Senit har flyttat till nya lokaler. Skidresa till 

Björkliden. FUB Lidingö – LSS dag på Lidingö. Reser till London 3 april via 

pengar från Musikhjälpen för att gå på Harry Potter. Ny simhall planeras. 

Utställning kring kvinnor och dans. 

 

 

5. Övriga frågor 

Karin berättar om No-Fall där särskolor får komma 1 tim i StoraMossen och 

Husby/vecka Sthlm stad och Sthlms idrotten samarbetar. 

 

Stockholm Sisu utbildning Plattformen i långsam takt 
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUStockholm/sokvarautbildningar/varakurs
erochutbildningar/?eventid=1074677&sisuorgid=28559 

 

Sthlm Parasport tillsätter en projektledare för Sthlm Paragames 

 

6. Nästa möte kl. 9-12, 30 maj, Vison 

 

 

Meddela gärna om du kommer via inbjudan i Outlook.  

 

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUStockholm/sokvarautbildningar/varakurserochutbildningar/?eventid=1074677&sisuorgid=28559
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUStockholm/sokvarautbildningar/varakurserochutbildningar/?eventid=1074677&sisuorgid=28559
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Välkomna  

Annica, Gunilla 


