fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Nätverket för funktionshindersfrågor
Protokoll
Tid:
Fredag 26 januari kl. 9.00–12.00
Plats:
Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm
Lokal:
Visionssalen
Sekreterare: Sundbyberg
Närvarande: Annica (Järfälla), Malin (Stockholm), Anne (Sollentuna), Ann-Britt (Haninge),
Helena (Danderyd), Annika (Salem), Irene (Botkyrka), Ida-Maria (Vallentuna), Gunilla (Ekerö),
Martin (Sundbyberg), Elin (Nacka).

1. Dagordningen fastställdes.
2. Genomgång av föregående protokoll:
Fritidsförbundet
Kurser
Uppdragsbeskrivning och processarbete
Fritidsnätet
3. a) Genomgång av Årsberättelse 2017
Ang. ledsagning: (”Vägen till fritid”) Parasport Sverige har tillsammans med Vinnova
utrett varför deltagare inte kommer till träning.
Beslutades att bjuda in Thomas Wilhelm för att höra mer.
b) Genomgång av kurser 2018:
De kurser som är spikade finns nu upplagda på hemsidan:
http://www.fskf.nu/kurser/kursprogram/natverket-for-funktionshindersfragor/
Kommentarer:
18704: Basföreläsning – att arbeta och bemöta personer med funktionsnedsättning i
din vardag vid anläggningen hålls i april + (med friluftsliv) i september 2018.
”Naturen på lika villkor” i Botkyrka/Haninge i oktober.
18705: Lättläst information – Ulla Bohman (Myndigheten för tillgängliga medier)
kan inte vara kursledare men väl medverka som föreläsare om tillgänglig information
en halv dag.
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18706: Sociala nätet med Fredrik Thelander – osäkert om den blir av.
18710: Nätverksplaneringsdag/resa Växjö är subventionerad med 15000 kr.
SISU har NPF-ledarskapsutbildning såväl för målgruppen unga med
funktionsnedsättning som för personal och idrottsledare.
4. Processarbetet.
Vi diskuterade hur vi ska arbeta vidare med metoden Opera.
Våra fyra arbetsområden är
- Utbildning
- Mål och syfte
- Operativt område
- Strategiskt område
Samtalade två och två i (fem) grupper och valde ett huvudarbetsområde var och vilka
frågor i det vi ville fokusera på.
Alla grupper landade i strategiskt arbete som huvudområde.
De frågor inom detta område grupperna ville fokusera på var:
Grupp A: Vägen till fritid + implementera i FSKF:s övriga nätverk
Grupp B: Vägen till fritid + utveckla gemensamma projekt/modeller
Grupp C: Vägen till fritid + gemensamma metoder/modeller när det gäller
ledsagning, kompiskort, aktiviteter för unga med f v + aktiviteter för
föräldrar + familjeaktiviteter, arbeta med hemmasittare
Grupp D: Vägen till fritid + ungdomsdriven verksamhet
Grupp E: ledsagning, kompiskort – även om inte alla kommer att använda detta
så i delar av nätverket (Tyresö gör det idag).
Förslag att ta upp erfarenheter av kompiskort och ledsagning liksom goda exempel från andra
områden (ensamkommande flyktingungdomar m fl) på ett kommande möte.
Beslutades efter gruppdiskussionerna att
a) nätverket under 2018 fokuserar på huvudarbetsområde strategiskt arbete och det
vi inte själva klarar i de enskilda kommunerna.
b) göra en inventering av intressanta arbetsmetoder och samla i metodsamlingslista för
att kunna utveckla gemensamma projekt/modeller: alla skickar förslag på
arbetsmetoder att arbeta med till Gunilla senast 30/4.
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c) implementera funktionshindersperspektivet i de andra nätverken:
Kvalitet och styrning vill ha uppdrag från oss  har vi något uppdrag?
En ny strategi: utse en kontaktperson från vårt nätverk i vart och ett av de andra
för att bevaka funktionshinderfrågorna:
Kulturfrågor – Danderyd ?
Kulturskolechefer – Sollentuna
Kulturchefer – Annika D pratar med sin chef
Förvaltningschefer – Annika D tar upp nya strategin för funktionshinderpolitiken i
FSKF:s styrelse + eventuellt dragning från MFD
Idrottschefer – Haninge pratar med sin chef, Anna D kollar med Peter Melander
Idrott- och anläggning – Malin Bernt samarbetar redan med dem
Bibliotekschefer – Eliz Huddinge
5. En samlad information om arbetet med ledsagning och kompiskort.
Ann-Britt och Elin som arbetat med frågan planerar en workshop med presentation
och gruppdiskussion på nästa möte 15/3.
Ser om de kan bjuda in representanter för Parasport Sverige och Vägen till fritid.
Intressant är dels att se vägar att påverka LSS- och biståndshandläggare att bevilja
mer ledsagning till fritidsaktiviteter men också att hitta andra möjligheter till
ledsagning.
6. Rapporter.

a. FSKF styrelse: Inget från styrelsen. Första styrelsemötet är idag.
b. Regional samverkan:
- Ann-Britt och Annica är med i en referensgrupp vars arbete gått in i en ny fas:
att testa modeller att arbeta med personer med svårare funktionsnedsättningar i
samverkan med idrottskonsulent Peter Melander på Parasport Stockholm och tre
olika föreningar (Norrbacka, Nacka HIF, ? )
- Ersättningfrågan på nästa möte i februari.
- Om trägolv i idrottshallarna: se FSK:s hemsida.
- Kultur: Kulturskolans Resurscenter i Stockholm tar emot elever från några
kommuner (Tyresö, Värmdö) mot kostnadsersättning. Ann-Britt och Annica tar
med sig frågan om kompetensöverföring från Resurscentret till övriga
kranskommuner.
c. FOMS:
Sanna med i styrelsen för Rikskonferensen som i år är samlokaliserad med
Träffpunkt idrott.
d. NEFA: Kristina och Anna inte här idag.
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e. Fritidsnätet:
- En utvecklingsgrupp tittar på förbättringsmöjligheter (se sep anteckningar från
Utvecklingsgruppen)
- Möte om marknadsföringsåtgärder  Facebook-kampanj
- Önskemål om möjlighet att lägga till fotografnamn Tas upp med Markus i
utvecklingsgruppen. Bilder måste ha godkännande för publicering.
- Ang synkning med Fritidsinfo (rikstäckande) tar Sollentuna upp detta med
Markus.
7. Kort info från alla kommuner:
Haninge:
- Ung livstil i särskolan – undersökning presenteras i maj och vi bjuds in till det.
- Arbetar med tillgängligheten i Torvalla Sim- och Sporthall: skyltning,
flexomklädningsrum.
- Skriva LL: stor satsning på kurser.
- Ett bredare uppdrag: omfattar nu alla diskrimineringsgrunder. Arbetar med en
kartläggning. (Stockholms stad har gjort det.)
Salem
Natur på lika villkor: joggingslinga med en del som anpassas till rullstol,
orienteringslist, eldstad, anpassat utegym (här finns inte så många leverantörer, bara 2
st i landet). Ev rapport 30/8.
- Planerar all sommarfritidsverksamhet med bredd för få till anpassade riktade
funkisaktiviteter
- Besiktning av idrottsanläggningar besiktning där anpassningar ingår i
besiktningen.
Järfälla:
- 3 st inflytandecaféer kring idrott/fritid + kultur + demokrati.
- Skidåkning med särskolan.
- Ny simhall i Järfälla – tillgänglighetsspörsmål, bl a multiomklädningsrum.
Sollentuna:
- Har en stor summa till lovaktiviteter; så öppna inbjudningar som möjligt; Idrott för alla,
Attentions NPF-ledarutbildning.
- Mässan i Sollentuna.
- Tillgänglighet information och verksamhetslokaler + behov av fortbildning i NPF
ungdomsverksamhet/fritidsgårdar.
- Turebergs IF Parasport fortbildning av idrottsledare?
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-

Enkelgympa för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning tillsammans med
Korpen (även en gren inom Friskis & Svettis).
Mer för fler – kulturskolor och bibliotek.

Danderyd:
- Liten, splittrad tjänst
- Sommarlovsaktiviteter 6 veckor i sommar – kostnadsfria.
- Discobokningar med dansare.
- Info till Kulturskolan Musikterapeut.
- Idrott: Skolmästerskap för särskolan 22/5 (Järfälla, Danderyd…) Bjuder in
nätverket: kom och titta – och välkommen att vara funktionär!
Ekerö: Inga föreningsdrivna aktiviteter till Fritidsnätverket.
Vallentuna:
- Heltid satsning
- I övergripande uppdragsbeskrivning utöka och bredda för målgruppen
- Inventering
- Få igång föreningslivet
- Ungdomsinflytande
Sundbyberg:
- Sommarlovssatsning 2018: under #sumpanlov bygga på tidigare års Passa vidarefestival; samla sommarens alla fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter under Passa
vidares paraply i samverkan med Sundbybergs IK + söka aktiv medverkan från fler
föreningar i staden och sommarjobbande ungdomar: av, för och med ungdomar som
bor eller vistas i Sumpan. Vecka 25-27 på Rissne IP och vecka 30-32 på Sundbybergs
IP = sammanlagt sex veckor.
- Planerar att starta upp verksamhet tillsammans med Attention Solna-Sundbyberg för
mågruppen unga med NPF på Aktivitetshuset Hundra74an i Rissne i vår + en
mötesplats på Fritiden, fritidsgården i Hallonbergen.
Solna:
Anna-Lena inte med idag, men hon har mailat ut en förfrågan i nätverket om
intresset att bilda en arbetsgrupp bland de kommuner som bedriver
fritidsverksamhet inom LSS.
Martin uttryckte intresse från Sundbyberg att vara med för att ta del av
erfarenheterna av detta, även om Sundbyberg i dagsläget inte gör det.

Apropå idrottsanläggningar tog Annica upp att inte bara tänka på deltagare utan även
ledare som använder rullstol.
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8. Övriga frågor: Inga övriga frågor.
9. Nästa möte: 15 mars, plats: Vision, Kungsgatan
30 maj tar vi upp uppdatering av nätverken + metodsamling.

Vid pennan
Martin Petéus, Sundbyberg
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