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Uppdragsbeskrivning
Nätverket för Funktionsrättsfrågor

Uppdragsgivare
Styrelsen för Föreningen Storstockholms Kultur- och fritidschefer (FSKF).
Uppdrag
•
•

•
•

Vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte, samarbete, utveckling av verksamhet,
informationsspridning och omvärldsbevakning.
Stöd i arbetet med att bevaka att mänskliga rättigheter och funktionsrättsperspektivet
efterlevs i kultur-, fritids- och idrottsverksamheter i våra respektive kommuner i
Stockholms län.
Vara bollplank åt varandra inom nätverket eftersom de flesta är ensamma i sin roll i
respektive kommun.
Anordna kurser och föreläsningar för personal, föreningsliv med flera i länets
kommuner.

Målgrupp/medlemmar
Tjänstepersoner som arbetar med funktionsrättsfrågor inom kultur- och
fritidsförvaltningarna eller motsvarande i Stockholms läns kommuner.
Syfte
Att med ett rättighetsperspektiv genom operativ och strategisk samverkan öka
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och
fritidsverksamhet på sina egna villkor och verka för jämlikhet, mångfald och full
delaktighet oavsett funktionsförmåga.
Hur når vi uppdraget

•

Bidra till att utveckla det ordinarie kultur- och fritidsutbudet så att tillgänglighet,
inkludering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning ökar.

•

Utveckla särskilt anpassade aktiviteter som ett komplement till ovanstående.
Genom gemensamma aktiviteter och projekt t.ex. mässan minfritid.nu
Att fortsättningsvis bidra till att www.fritidsnätet.se är uppdaterat och utvecklas.
Anordna minst fyra nätverksträffar och en studieresa eller konferens per år. Träffarna
innehåller fördjupade diskussioner runt olika gemensamma frågor och teman samt besök
av gäster med anknytning till verksamhetsområdet samt studiebesök.
Anordna kurser och föreläsningar riktade till olika målgrupper, till exempel personal
inom kommunal verksamhet och ledare inom organisationer och föreningsliv.
Bilda temagrupper vid behov för att fördjupa arbetet med prioriterade områden.
Bevaka och vara aktiva i utvecklingen av arbetet med regional ledsagning - ”Vägen till
Fritid”
Lyfta funktionsrättsfrågan i övriga nätverk.

•
•

•
•
•
•
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Mål 2020
Anordna minst 5 kurser och föreläsningar varav minst 2 ska genomföras
tillsammans med andra nätverk inom FSKF för att på så sätt öka medvetenheten
om funktionsrättsfrågor i alla verksamheter.
Samordnare Nätverket för funktionsrättsfrågor
Annica Dahlborn, idrottskonsulent, Järfälla Kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen.
Tfn 08-580 281 98, annica.dahlborn@jarfalla.se

Undernätverk NEFA
Nätverket för Enhetschefer, Fritidsledare och Assistenter (NEFA) är ett nätverk för
medarbetare som arbetar direkt i verksamhet på träffpunkter och fritidsgårdar för
ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheten kan innefatta både
korttidstillsyn enligt LSS och öppen verksamhet.
Syfte
Att genom samverkan och ett främjande arbetssätt öka möjligheterna för personer
med funktionsnedsättning att delta i verksamhet på träffpunkter och fritidsgårdar
på sina egna villkor i enlighet med FN:s konventioner och mänskliga rättigheter.
Mål 2020
Anordna 4 träffar och få en kontinuitet i nätverksarbetet.
Uppdrag
•
•
•

Vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte, samarbete, utveckling av verksamhet,
informationsspridning och omvärldsbevakning.
Vara bollplank åt varandra inom nätverket eftersom de flesta är ensamma i sin roll i
respektive kommun.
Anordna kurser och föreläsningar för personal inom fritidsgårdsverksamhet i länets
kommuner i samverkan med nätverket för funktionsrättsfrågor.
Samordnare Nätverket för Enhetschefer, Fritidsledare och
Assistenter
Anna Persson, verksamhetsansvarig, Fritidsgården Morris i Stockholms Stad.
Tfn 08-508 197 14, ann.persson@stockholm.se
Kristina Ifwer, ansvarig LSS Tomtebofritidsgård, Värmdö.
Tfn 070-1659433, kristina.ifwer@varmdo.se
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