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Nätverket för funktionshindersfrågor  

  

Protokoll 
 
 

Tid: 23 maj 2019  
Plats: Eriksdalsbadet  

Lokal: Lilla konferensrummet  
Närvaro: Annika Dahlborn Järfälla, Bengt Lindqvist Täby. Anna Alfonsson-

Halldan Norrtälje, Sanna Svidén Tyresö, Iréne Cederborg Botkyrka, Martin 
Petreus Sundbyberg, Annika Holmertz Salem, Eliz Lindström Huddinge, 

Ann-Britt Öhrstig Haninge, Emilia Eriksson Värmdö, Ida-Maria Hallberg 
Vallentuna, Malin Bernt Stockholm, Karin Sandberg-Olsson Stockholm 
 

Dagordning 

 

1. Dagordningen fastställdes. 
 

2. Genomgång av föregående protokoll.  
Karin vill att alla kommuner kollar att vi fått faktura för Fritidsnätet för 2019. 

Utskickat i april 2019. 

 

3. Genomgång kurser 2019.  
Det blev en extra baskurs IL 20 maj pg a stor efterfrågan. Kursen om sexualitet och 

funktionshinder hade 50 deltagare och fungerade jättebra enligt Bengt. I Huddinge har 

man haft en kurs om NPF- Idrott för alla. Baskursen för anläggningar har lägre 

efterfrågan, det var 12 anmälda men det kom 4. Den kurs om interaktivitet och 

nätutmaningar som Ann Epstein skull ordna blev inställd pg a för få anmälningar. Vi 

resonerade kring att anmälningarna ska vara bindande. Annica kollar hur vi kan göra 

för att anmälningarna ska vara bindande. Resor kommer bli förfakturerade.  

Vi ska skriva – Anmälan är bindande platsen kan överlåtas till annan person. 

 

Kurser till hösten: Skriva lättläst blir den 13 oktober, Autismkurs den 16 oktober. 

Annica meddelar att vi har fått 10000 kr för en planeringsdag till hösten 2019. 

Gruppen föreslår en planeringsdag i slutet av oktober. Ann-Britt, Eliz och Martin 

kommer planera den. Fokus kommer vara på Passalen, kompiskort osv. Sanna kollar 

om vi kan vara på Tyresö slott.  

 

4. MinFritid mässan.   
Projektgruppen har tagit fram ett projektdirektiv till styrgruppen, det kom sedan lite 

synpunkter som man justerat till den slutgiltiga versionen. Projektdirektivet kommer 
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skickas ut. Haninge kommun har ägt domänen men den kommer överlåtas till 

Stockholm. Karin och Annica ska träffa Marcus från People and Technology för att 

diskutera webbsida. Loggan kommer Haninge fortfarande äga, den är skyddad i 10 år. 

En överenskommelse om fritidsmässan har tagits fram. Annica ansvarar för att 

kommunerna får den och skriver på den. Varje överenskommelse gäller för en mässa. 

Mässan i Tyresö kommer bli den 13 september och vara öppen mellan kl. 10-15. Den 

blir på Kvarnhjulet nära Tyresö centrum. På kvällen blir det disco på Bergfoten men 

Dogge. Det som är klart till mässan är bl.a. Vinnarskallar kommer, det blir ett 

känslocafé osv. Maria Lindberg kommer ha en föreläsning i samband med mässan.  

 

5. Rapporter 

 

a. FSKF: 13 september kommer en slutrapport för det regionala projektet som 

Torbjörn Neuman varit ansvarig för. Torbjörn lämnar sin anställning och 

arbetar för Region Stockholm. Nätverket ställde frågan till FSKFs styrelse om 

FSKF kan stå bakom ett Allmänna arvsfondsprojekt för att bygga upp 

Passalens metod i Stockholm baserat på metoden och nyinvationen  skulle vara 

att den är gränsöverskridande mellan kommuner. Tyvärr sa styrelsen nej. 

 FSKF styrelse med adjungerade har varit i Wien och tittat på anläggningar. Ett 

kunskapsutbyte med Västra Götaland diskuteras.  

 

b. FOMS 20-22/3. FOMS-konferensen var på Abba-museet. Sanna har lämnat 

styrelsen och man vill gärna ha en representant från Stockholmsområdet. 

 

c. NEFA. Ingen information att rapportera. 

 

d. Fritidsnätet: Karin jobbar med en övergång till Tieto. Nya avtal kommer. 

Förhoppningsvis ska det vara klart till 1/1 2020. Kostnaderna är godkända och 

Stockholm tar den största delen av merkostnaderna för övergången. Det blir 

mycket förbättringar framöver. Det är jätteviktigt att alla kommuner kollar att 

informationen är aktuell. Varje kommun ansvarar för informationen om de 

aktiviteter man lägger ut. Vi talade om bilder, picto-on-line kan man 

prenumerera på det kan vara en möjlighet. Ett förslag som kom upp var att vi 

använder pictobilder istället för att inte ha några bilder alls. Bildbanken är inte 

ännu riktigt som vi önskar.  

 

6. Övriga frågor: Beachpartyt på Dalarö blir den 14 juni. Det är 110 deltagare anmälda. 

Det är sista gången partyt blir på Dalarö med det här upplägget. Ann-Britt kommer 

inte fortsätta att vara ansvarig utan det kommer läggas ut på verksamheterna.  

 

Det var en halvdag på Länsstyrelsen om FN-konventionen och Agenda 2030. 

 

Forum Carpe har också haft en dialogpresentation om FN-konventionen och 2030.  
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Det finns en bra hemsida som heter asd.foraldrar.se som ger olika tips till föräldrar.  

 

Skarpnäck har tillsatt en koordinator som ska hjälpa föräldrar med alla 

myndighetskontakter. 

 

Sundbyberg ska skaffa ett funktionsrättsråd som Martin är sammankallande för. 

Tanken med rådet är att synka olika insatser med varandra.  

 

Passalen: Haninge har startat ett projekt med Passalen tack vare att man fick extra 

bidrag. Bidraget räcker det här året. Passalen håller på att söka pengar för 3 år av 

Viktoriafonden. En projektkoordinator har anställts. Hon har sitt kontor på 

fritidsgården Eken. Hon har varit i Göteborg för utbildning/introduktion. Fokus nu är 

att hitta bra ställen att åka till. Man har skrivet ett IOP-avtal. Projektet är för barn, 

unga och unga vuxna upp till 25 år.  

 

Ann-Britt, Annica och Ia från Passalen har träffat Torbjörn Neuman. En förfrågan om 

fler kommuner vill/ kan vara med i projektet Passalen ska skickas ut till alla 

förvaltningschefer. Niclas som är ordförande i FSKF ska skicka ut den och svaren ska 

sedan skickas till Ann-Britt. 

 

GDPR: Martin har gjort en lättläst version om GDPR, som bifogas.  

 

Kompiskortet: Ida-Maria, Anne och Iréne tog fram ett förslag om kompiskortet men 

eftersom Frihand håller på med en ansökan till Arvsfonden om ett nationellt 

kompiskort avvaktar vi med vårt kort och håller kontakt med arvsfondsprojektet 

istället. (se bifogat) Vi kommer att få projektansökan.  

 

Skolmästerskapen 22 maj: 5 kommuner, Täby, Danderyd, Järfälla, Sollentuna och 

Solna har haft skolmästerskap med ca 200 deltagare. Det är som en friidrottsdag för 

särskolorna. Man hade löplopp, racerunning, kulstötning/ärtpåse och längdhopp som 

grenar. På fm var det grundskolorna och på em gymnasieskolorna. Tävlingen är på 

Danderyds gymnasium. I nuläget är det inga föreningar som deltar men framöver tror 

man det kommer finnas med föreningar.  

 

Annica sitter i Parasport Stockholms styrelse. 

Karin är med i Parasport Sveriges styrelse.  

Mikael Åkerberg kommer vara tjänstledig under ett år, en ny person Stefan är 

rekryterad från Malmö. 

 

Torvalla idrottsplats i Haninge tillgänglighetsanpassas extra och elhockey t ex 

kommer att komma dit.  
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No fall anläggningarna i Husby och Stora mossen har blivit succé. Man tar gärna emot 

studiebesök. 

 

Täby badminton driver en multihall som är anpassad.  

 

7. Nästa möte: 28 augusti klockan 9-12 på Eriksdalsbadet. 

 

 

Meddela om du kommer via inbjudan i Outlook.  

Får du förhinder kontakta Karin Olsson Sandberg, 073- 921 25 08 

 

Vid pennan Iréne  

 


