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Minnesanteckningar för funktionshindersfrågor

  
Tid: onsdag 28 augusti 2018 kl: 9.00-12.00 

Plats: Eriksdalsbadet, Stockholm 

Lokal: Lilla konferensen 
 

Sekreterare: Huddinge 
Närvarande: Anne Maddock, Sollentuna, Ida-Maria Hallberg, Vallentuna, Annica Dahlborn, 

Järfälla, Eliz Lindström, Huddinge, Annika Holmertz, Salem, Ann-Britt Öhrstig, Haninge, 

Karin Olsson – Sandberg och Malin Bernt, Stockholm stad, Martin Peteus Sundbyberg, Maria 

Sudegård, Ann Epstein Danderyd, Pia- Maria Skoglund Sollentuna, Marianne Kraemer- 

Eriksson Upplands-Bro, Anna- Britt Öhrstig Haninge och Eliz Lindström Huddinge 

 

1. Dagordningen fastställdes 
Några tillägga på övriga frågor 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Godkände föregående protokoll efter en justering.  

 

3. Presentation och vad händer i Kommunerna 
 

Sthl Stad Karin.  

Karin har överlämnat de operativa ansvaret för simhallarna och deras funk verksamhet 

till resp simhall. Nu kommer hon kunna koncentrera sig på det mer strategiska arbetet 

med förankring av frågorna i de olika stadsdelarna.. Hon kommer kunna ha mer 

utrymme för att se till fritidsnätet och processen kring denna sida. 

 

Ann Sollentuna 

Hon har börjar jobba lite med psykisk ohälsa i kommunen också Jobbet med  

fritidsmässan 2020 har dragit igång. Ann är med och jobbar med ett 

kommunövergripande samarbetsprojekt när det gäller hur kulturskolorna skall kunna 

samarbetet över kommungränserna. 

 

Pia-Maria Sollentuna  

Just nu jobbar hon med en översyn av befintliga hallar och anläggningar ur 

tillgänglighetsperspektiv.  

 

Ann Danderyd  

50% av hennes tjänst går åt att samordna ett aktivitetshus som även har verksamhet 

mot LSS gruppen. Hon jobbar också med Funkisfestivalen 
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Marie Sundegård Värmdö 

Jobbar med att etablera Parasporten. Hon försöker utifrån resultaten i Ung livsstils 

undersökningen jobba vidare med ohälsoproblemen som barn i särskolan har. 

 

Martin Sundbyberg.  

Sundbyberg försöker arbeta upp samarbeten över förvaltingsgränserna för att stötta 

barn som har speciella behov Sundbyberg är även med i utvecklingen av samarbetet 

mellan kulturskolorna. 

 

Ann- Britt Haninge.  

Haninge har nu två olika nämnder som jobbar med fritidsfrågorna vilket genererar 

mycket dubbel arbete. Tjänsten kommer antagligen övergripa de övriga 

diskrimineringsgrunderna också. Haninges har ett samarbete med Passalen och jobbar 

med att etablera Passalens fritidsklubbar i Haninge.  

 

Eliz Huddinge.  

Huddinge gör en pilot med fritidstödjare som följer med på befintliga aktiviteter. Sex 

fritidstödjare har anställts på timmar. Projektet löper 2019 ut och skall sen utvärderas. 

 

Annicka H Salem.  

Salem är en liten kommun och får jobba så brett dom kan för alla. Annika sitter med i 

kommunens funktionshinder råd och är även aktiv i arbetet med minfritis.nu mässan. 

 

Ida- Maria Vallentuna  

Hon jobbar med fysisk tillgänglighet. Under sommaren hade några av deras 

kommunala sommarjobbare som uppdrag att besikta deras anläggningar om dom var 

tillgängliga. Hon försöker även hjälpa parasporten att etablera sig i kommunen. Just nu 

är kälkhockeyn aktuell. 

 

Marianne Upplands-Bro  

Just nu skall funktionsnedsättningsfrågorna bli inkluderade i övrigt arbete i 

kommunen. Fritidsgårdarna öppnar nu upp för LSS gruppen. Samarbete med 

Parasporten har inletts.  

 

Annicka Järfälla 

Förvaltningen gör olika arrangemang för målgruppen. Öppen idrottshall är ett 

intressant koncept som är välbesökt. Kommunen försöker jobba mot inkludering där 

det går. Annika är samordnare för vårt nätverk i FSKF.  

 

Malin STHL stad Rinkeby / kista.  

 Har jobbat mycket med lovverksamhet över sommaren. Under hösten har hon arbetet 

med olika Autist föreningar för att öka kunskapen kring autism och vilken hjälp man 
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kan få. Just nu är Kista loppet i antågande. STHL fritid för alla kommer vara på plats 

och visa upp sig. 

Malin tipsar om att Alla kan klättra i Solna har mycket bra verksamhet. 

 

4. Kurser 
Nu är det två kurser kvar som skall genomföras. När det gäller bindande anmälningar 

enades vi om följande. Anmälan är alltid bindande men platsen kan överlåtas till 

någon annan. Om kursanordnaren själv tycker att det är ok att avanmäla någon som 

anmäler förhinder i ett tidigt skede är det ok.  Kurserna är 50% dyrare för de som inte 

kommer från kommunerna och föreningar eller andra organisationer som komunerna 

stöttar. Lättläst och autismkurserna hr varit populära. 1 november skall vi lägga 

förslag på nya kurser inför 2020.  Visions lokal vet vi ännu inte om vi får låna när den 

är färdigrenoverad. Så vi måste tänka till när det gäller lokalfrågan. 
 
 

5. Fritidsnätet 

En ny sida håller på att tas fram. Karin uppmanar alla titta på den länk hon skickat ut 

och reflektera kring den. Länken skal inte spridas. Det behövs på varje kommun göras 

en kommunikationsplan kring att marknadsföra fritidsnätet. Nya webbutbildningar 

kommer. Vi måste bli bättre på att lägga in. På nya sidan kommer det läggas in en bild 

på aktiviteten om inte administratören aktivt själv lägger in en bild. 
 

6. Planeringsdag för nätverket 
Eliz Ann- Britt och Martin åtar sig att planera dagen. Vi bestämde att ha Passalens ide 

som focus som inspirationskälla. Vi har fått 15 000 till denna dag. Två timmar där vi 

bjuder in även ”soc” för att locka dem. Senan har vi focus på fritidsnätet och hur vi 

kan få till det bättre. 
 

7. Mässan – Min fritid.nu 
13 september i Tyresö. Arbetet pågår för fullt. Mässområdet är utspritt i olika mindre 

byggnader så mässan kommer ha en lite annan form i år. 
 

 

8. Rapporter 
a. FSKF samordnarna från nätverken skall vara med bara en gång per år på 

styrelsemötena. Men vi skall skicka in en rapport vad vi gör inför deras möten. 
b. FOMS Vi har just nu ingen representant där. Kan någon tänka sig denna trevliga 

uppgift? 
c. Nefa Ingen information har kommit in här. 
d. och e se ovan 
e.  

. 
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9.  Övrigt 
Namnbytes förslag.  Martin föreslår att nätverket byter namn till nätverket för 

funktionsrättsfrågor. Detta för att följa med i tiden. Mötet är positiva till förslaget men 

avvaktar nästa möte för att ta beslut 
 
Beachparty 
Det var lyckat som vanligt men detta arrangemang tar mycket arbetstid att fixa. From 2020    
kommer fritidsgårdar i Haninge ta över ansvaret att göra detta arrangemang 
 
Passalen. 
 I Haninge har det gjorts tre sommarläger och några klubbar. Koordinatorn håller på att träffa alla de 
som bör tas med i arbetet att jobba med Passalen. För att etablera Passalen i STHL behövs det att 
man får med fler kommuner i arbetet.  
 
Nordiskanätverket. Mötet undrar lite vad som händer där. Ingen hade någon information. 
 
 

 

10. Nästa möte: 19 11 08  kl: 9.00 – 12.00 Eriksdalsbadet Lilla Konferensen 


