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Minnesanteckningar Nätverket för 

funktionshindersfrågor  
Tid: Fredag 8 november 2019 kl: 9.00-12.00 

Plats: Eriksdalsbadet, Stockholm 

Sekreterare: Salem 

 

Närvarande: Ann Maddock, Sollentuna, Ida-Maria Hallberg, Vallentuna, Annica Dahlborn, 

Järfälla, Annika Holmertz, Salem, Ann-Britt Öhrstig, Haninge, Malin Bernt, Stockholm, 

Karin  Olsson-Sandberg, Stockholm, Martin Petéus, Sundbyberg, Lûtfiye Esen, Solna. 

 

1. Dagordningen fastställdes 
 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Godkände föregående protokoll  

 

3. Kurser 
Genomgång av kurserna 2019. Några kurser har gått med överskott och andra kurser 

lite minus så totalt blev det ett plus för kurserna. 

Diskussion inför 2020 att några av kurserna bör köras vartannat år då marknaden kan 

vara lite mättad på vissa håll. 
Kurser 2020: 

- Basföreläsning intellektuell funktionsnedsättning 27 januari. 
- NPF föreläsning. Eliz från Huddinge gör den gärna tillsammans med någon mer. 

- Lättläst kurs till våren, Karin och Ann Britt ansvariga 
- Sexualitet och funktionsnedsättning ev. kurs till våren. 

- Idrottsanläggningar ev kurs till höst 2020. ( Karin/ Malin) 
- Autismkursen bör kanske ligga vartannat år. Ingen kurs inplanerad just nu. 

 

Diskussion om ev ett Tema möte kring utegym där man kan dela med sig av olika 

lösningar för att öka tillgängligheten i gymmen för fler målgrupper. 
  

4. Studieresa 
Vi brukar göra en studieresa vartannat år och höst 2020 bör vara en lämplig tidpunkt. 

Ida-Maria från Vallentuna kan tänka sig att hålla i resan tillsammans med en eller flera 

andra. Anmäl ditt intresse till Ida-Maria. 
 

5. Heldag FSKF 

25 november, Eriksdalshallen. Totalt är det 24 st anmälada. 
Förmiddag är det föreläsning med Caroline Nilsen från Göteborgsstad och Ia 

Kjellsdotter från Passalen. Föreläsningen handlar om deras samarbete och vad arbetet 

har givit för effekter. Anmälan är fortfarande öppen och förlängs till den 19/11. 
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Eftermiddagen handlar om fritidsnätet. Markus från People and Technology visar hur 

nya Fritidsnätet kommer att se ut. Därefter arbetar gruppen med an ny 

marknadsföringsplan för webbsidan i Workshopform.  
17 st anmälda från nätverket. 
 

 

6. Fritidsmässan 
Slutrapporten för fritidsmässan har kommit från Tyresö och har skickats ut. Mässan 

hade i år en ny form där mycket av aktiviteterna var utomhus.  
Hemsidan för mässan kommer att göras om och domänen kommer att tas över av 

Stockholms stad. Det kommer att bli en tydlig grafisk profil. Grundkostnaden är 15 tkr 

( Stockholm tar kostnad) och sedan får den kommun som arrangerar mässan stå för 

servicekostnad på 900 kr/månad. Faktureras en ggn/år. 

Viktigt att värdkommun meddelar Markus fakturaadress. 
 

7. Foms 
Stockholm har ingen representant just nu. Det brukar komma en inbjudan till 

rikskonferens men ingen inbjudan verkar ha kommit ännu. 

 

8. Fritidsnätet 
Utbildningstillfälle för administratörer är planerat 12 och 17 december (har tidigare 

skickats ut). Fakturor för år 2020 skickas ut till kommunerna i början på nästa år. 

Karin återkommer med förfrågan om fakturaadresser. Svenska Parasportförbundet 

kommer att ta fram en webbsida med samlad info kring parasporten i Sverige. Karin 

har vid flertalet tillfällen upplyst om att fritidsnätet finns och planerar nu för att hitta 

god samverkan mellan Fritidsnätet och Svenska Parasportförbundet. 
 

9. Rapporter från kommunerna 
Kommunerna rapporterade kort. Många kommuner har sparkrav i olika former och 

tjänster som görs om eller omorganisationer, vilket kan göra det turbulent. Många av 

kommunerna arbetar med tillgänglighet i olika former just nu. Funkis festivaler är 

också på gång i många kommuner. Solna vill gärna ha tips på utbildningar i 

lågaffektivt bemötande. 

 

10. Byte av namn 
Diskussion kring uppdragsbeskrivningen och byte av namn på nätverket. Förslag är 

Nätverket för funktionsrättsfrågor. Martin tittar på dokumentet och kommer med 

förslag på formuleringar. Dokumentet bör vara klart till den 27/11 för att Annica ska 

kunna ta med det till FSKFs styrelsemöte.  
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11.  Myndighet för delaktighet 
Några var på frukostseminariet den 15 oktober som handlade om aktiv fritid. Det finns 

att se på i efterhand, se länk https://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-fran-

konferenser-och-seminarier/ . 
Det som framkom var kanske inte så mycket nytt men utredaren pratade om att 

nätverk som arbetar med frågorna gärna får komma med input. Utredningen ska vara 

klar i början på nästa år, så input behöver komma rätt så snart. Vi utser en grupp som 

bokar in ett möte med utredaren. Anmäl dig till Ann-Britt om du vill vara med. Ann-

britt, Malin och Karin vill gärna vara med i gruppen. 
 

 

12. Rapporter 
Annica rapporterade att FSKFs styrelsemöten nu enbart består av styrelsen. Någon 

gång per år bjuder man in övriga som då rapporterar från sina nätverk. Vibeke blir den 

som tar över administrativa bitar för FSKF.  
 

13. Övriga frågorna 
Annica tog upp att hon fått en fråga från deras fritidsgård som arbetar med 

målgruppen, hur man gör med besökare från andra kommuner. Många från 

målgruppen besöker idag olika fritidsgårdar som ligger runt om i länet. Om det blir 

många från andra kommuner kan det ibland vara svårt hinna med alla besökare, 

samtidigt som det är kul att man hittar till en fritidsaktivitet som man gillar.  
Vi kom fram till om det är ett problem kan man kontakta den kommun som deltagare 

kommer ifrån och diskutera frågan. 

 

Karin har nu varit ordförande för funktionshindernätverket i ett år och vill att någon 

annan tar över rodret från och med marsmötet 2020.  
Annica som varit samordnare flaggade också för att få någon annan att ta över. 

Frågan återkommer på nästa möte då nya personer ska utses till uppdraget.  
 

14. Nästa möte 23 januari 
Våren 2020 har nätverket våra möten i Palmfeltcenter (där sitter nu 

idrottsförvaltningen) i slakthusområdet nära Globen City/ tunnelbana/ spårvagn.  

Adress: Palmfeltsvägen 5, Palmfeltscenter 

Konferensrum ”Kotletten”. 
Tid: 09.00-12.00 
Karin och Annica möter upp i receptionen. 
Vi tänkte ev. att vi äter gemensam lunch i närheten om man vill på egen bekostnad.  

 

Mötesdatum 2020: 

 27/3, 28/5, 2/9, 13/11. Annica skickar ut datumen i outlook. 
 

 

https://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-fran-konferenser-och-seminarier/
https://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-fran-konferenser-och-seminarier/

