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Minnesanteckningar för funktionshindersfrågor

  
Tid: Onsdag 30 maj 2018 kl: 9.00-12.00 

Plats: Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm 

Lokal: Visionssalen 
Sekreterare: Salem 
Närvarande: Ann Maddock, Sollentuna, Anna Alfonsson-Hallden, Norrtälje, Ida-Maria 

Hallberg, Vallentuna, Annica Dahlborn, Järfälla, Eliz Lindström, Huddinge, Christoffer 

Martinson, Södertälje, Annika Holmertz, Salem, Bengt Liljeqvist, Täby, Ann-Britt Öhrstig, 

Haninge, Irene Cederborg, Botkyrka, Gunilla Schmidt, Ekerö, Malin Bernt, Stockholm, 

Helena Mannermo Spering, Danderyd, Malin Nyberg.  

 

1. Dagordningen fastställdes 
 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Godkände föregående protokoll  

 

3. GDPR 
Med anledning av de nya bestämmelserna kring GDPR så behöver alla lämna in sitt 

samtycke för att kunna finnas med i FSKF´s register så snart som möjligt. Skicka in 

ditt samtycket till red@fskf.nu För att kunna se adresser etc så kommer man att 

behöva logga in. 
 

4. Studieresa till Växjö 11-12 oktober 
Studieresan iår går till Växjö. Nytt datum 11-12 oktober då alla hotell var uppbokade 

pga stor konferens de datum vi först tänkt. Tanken är att man tar sig ner på egen hand 

under onsdag eftermiddag/kväll till Växjö. 

Torsdag förmiddag besöker vi Funkibator arbetar med frågor inom området 

funktionsnedsättning. Torsdag eftermiddag besöker vi Växjö kommun där vi får veta 

hur arbetet ser ut i Växjö bl.a hur kompiskortet fungera. På kvällen är det tänkt en 

gemensam middag tillsammans med kollegor från Växjö och närliggande kommuner. 
Fredag förmiddag besöker vi Idé och kunskapscentrum Kronoberg. Vi avslutar vid 

lunch och man väljer fritt tid att resa hem. 

Anmäl till senast den 20 augusti på: www.fskf.nu/kursanmalan?18710  
 

5. NEFA 

Den 1-2 juni har NEFA en konferens i samband med festivalen ”livet är en fest”. 

Rapport från konferensen kommer på nästa möte. 
 

6. Fritidsnätet 
Det ska nu finnas en introduktionsfilm på fritidsnätet. Marknadsföring för fritidsnätet 

kommer att ske i augusti via facebook och instagram. Viktigt att alla tittar igenom sina 

http://www.fskf.nu/kursanmalan?23412
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aktiviteter så att allt är uppdaterat. Sundbyberg kommer att ansluta till fritidsnätet. En 

gemensam bildbank kommer den nya styrgruppen ta beslut om. 
 

7. Mässan – Min fritid.nu 
21-22 september i Sollentuna. Planering pågår för fullt och 8 kommuner samarbetar. 

Anmälan för föreningar som vill delta har gått ut men det finns möjlighet till 

efteranmälan. Det blir bl.a innebandyturnering, djur m.m. Se hemsidan minfritid.nu. 
 

8. Kurser 
Titta på FSKF´s hemsida för att se aktuella kurser. Det efterlystes bra föreläsare som 

kan ta kurs kring sex och samlevnad. Både för personal och personer med 

funktionsnedsättningar. Ann-Britt sa att den lokala ungdomsmottagningen hade varit 

bra i hennes kommun och dom hade kommit ut till verksamheterna. Tips var också 

Rehabilitering och hälsa (UNG) som har samtalsgrupper kring olika områden. Det 

finns även kurser på LAFA (landstinget) som rör ämnet. 
 

9. Rapporter 
De flesta kommuner har sommaraktiviteter som är öppna för alla. 

Några kommuner bl.a Botkyrka, Stockholm, Täby, Södertälje har riktade aktiviteter i 

sommar för målgruppen. Södertälje påminde om Äventyrsdagen den 2 september. 
 

10. Parasport Sverige 
Fått pengar från Vinnova för att göra förstudie på hur man utvecklar parasporten. Man 

behöver sätt att får barn och ungdomar att börja med parasport. Idag är det svårt att 

hitta utövare för att det är många hinder på vägen, det kan handla om färdtjänst, 

ledsagning, ekonomi m.m. Mycket kan också handla om inställningen hemifrån. 

Problematiken är rätt så komplex. Slutrapporten ska vara klar i juni 2018. 
Det behövs modell för att ge bidrag till föreningar som vill ha idrottsverksamhet för 

personer med funktionsnedsättning. Kanske kan regionala projektet hjälpa till att hitta 

modeller. Rapporten ska leda till någon form av förändring. 

 

11.  Övrigt 
Den gemensamma strykgruppen med förvaltningschefer har inte riktigt kommit igång 

och några gemensamma frågor har hamnat på is. 
29 oktober utbildningsdag för kulturskolan (länsstudiedag). Förra gången fanns det 

möjlighet att träffa andra som arbetar med olika inriktningar för att kunna bygga 

nätverk. Om det finns möjlighet kan vi lägga in något, Ann Maddock kollar. 
 

12. Nästa möte: 30 augusti kl: 9.00 – 12.00, Visions lokaler 


