fskf

Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Nätverket för funktionsrättsfrågor
Tid: onsdagen den 11 nov 2020
Deltagare: Anita Hjelm Region Stockholm, Erika Dahlin och Annika Nyström Karlsson
MFD, Iréne Cederborg Botkyrka, Ann Epstein Danderyd, Eliz Lindström Huddinge, Annica
Dahlborn Järfälla, Sabina Plomin Nacka, Åsa Urberg Nynäshamn, Annika Holmertz Salem,
Anne Maddock Sollentuna, Karin Ohlsson-Sandberg Stockholm, Malin Bernt Stockholm,
Susanne Svidén Tyresö, Eva Thorén-Tibbling Täby, Anna Persson Nefa
Vid tangenterna: Iréne Cederborg Botkyrka

Protokoll
1. Dagordningen fastställs.
2. Presentationsrunda. Vi startade med en presentationsrunda då särskilt Anita Hjelm
Region Stockholm och Erika Dahlin samt Annika Nyström Karlsson från MFD fick
presentera sig.
Anita Hjelm jobbar på Regionens kulturförvaltning. På kulturförvaltningen jobbar
man bl a med film, dans, cirkus mm. En omorganisation är på gång och då kommer
fler delar komma till bl a länsmusiken. Anita har nu Torbjörn Neuman som chef men
kommer framöver få en ny chef. Det finns flera delar vi skulle kunna samverka kring.
Vi kommer fortsätta hålla kontakten och se hur vi kan jobba ihop. Anita sitter också
med i den arbetsgrupp som jobbar med Passalen.
3. Aktiv fritid: Erika Dahlin och Annika från MFD presenterade sin rapport Aktiv fritid
som blev klar i våras. Presentationen som Erika presenterade bifogas
minnesanteckningarna.
Annika berättade att det blir en fortsättning där man kommer ta fram ett stödmaterial
till kommunerna. Det kommer omfatta 3 olika delar och ska vara klart i juni. De
fördjupningsspår som ska göras i stödmaterialet till kommuner är:
Fördjupningsspår bidrag: Ett antal kommuner kommer att medverka som
arbetsgrupp för att ta fram modeller för bidragsgivning. Kommunerna är Växjö,
Vaggeryd, Jönköping och Höganäs. MFD vill gärna ha kontakt med några kommuner
som kan tänka sig lämna synpunkter på de förslag som arbetsgruppen tar fram. Skicka
gärna dina kontaktuppgifter till annnika.nystrom-karlsson@mfd.se om du vill bidra.
Övriga fördjupningsspår: Fördjupningsspåren tas fram genom att MFD följer och
dokumenterar några pågående utvecklingsprocesser som sker i kommuner. De
kommuner som kommer följas är:
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Vaggeryd kommun: Den förändringsprocess som där pågår är att nationella mål finns
med i de övergripande styrdokumenten i kommunen och detta genomsyrar
kommunens verksamheter (till exempel Agenda 2030, barnkonventionen,
funktionsrättskonventionen).
Jönköpings kommun: Samverkan fritidsförvaltningen och socialförvaltningen kring
särskilda boenden genom bland annat fritidsombud på varje boendeenhet.
Höganäs kommun: Den förändringsprocess som pågår där är ”Prova på aktiviteter”,
Ett av syftena är att personer som provar på också ska vara delaktiga i utvecklingen av
arbetet kring aktiv fritid.
Ett företag Antrop är anlitat för att hjälpa till med det här. De vill gärna ha synpunkter
från oss i nätverket. Alla får ett mail med en inbjudan om att anmäla sig om man vill
vara med och ge synpunkter.
I den efterföljande diskussionen kom vi in på att det skulle vara bra om det fanns
någon typ av manual för att kunna checka av om en aktivitet är tillgänglig utifrån olika
perspektiv. Tips på kommuner som gjort bra uppföljningsarbete efterlystes också.
4. Föregående protokoll, inga synpunkter hade inkommit på det.
5. Genomgång av kurser 2020 och 2021.
Basföreläsningen som skulle varit 3 november ställdes in pg a coronan. Man planerar
att ev ha föreläsningen i mars istället. De hade bra med anmälningar till kursen.
Föreläsning om NPF: Eliz ordnar en digital föreläsning om NPF i samarbete med Anja
Näslund 11 november. Det är ca 40 personer anmälda.
Lättläst föreläsning digitalt den 4 dec. De har 9 anmälda hitintills. Det behövs lite fler
anmälningar. Blir det för få ställs kursen in eller flyttas fram.
Kurser 2021. Vi planerade ett antal kurser när vi var på Värmdö. De flesta har skickat
in budgetförslag till Iréne, några saknas bl a Lättläst om den ska bli, Sharemusic, där
håller Iréne på att kontakta nätverket för kulturskolorna för ev samverkan,
Inkluderande verksamhet, där planeras ev en workshop framöver men är inte klart än,
Lågaffektivt bemötande, Martin försöker få kontakt med den föreläsare Ia från
Passalen tipsade om, Barnkonventionen, Eva, Annika och Malin ska ses och planera
den.
Alla som ska ordna kurser behöver skicka in en kursbeskrivning till Iréne senast den
30 nov 2020. Iréne sammanställer det sedan tillsammans med budgetförslag och
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lämnar det till Vibeke för publicering på vår hemsida samt lämnar budgetförslaget till
styrelsen.
Varje kursarrangör bestämmer själva i samråd med föreläsaren vilka avbokningsregler
som ska gälla under pandemin. Kursen kan senareläggas, erbjudas digitalt eller ställas
in, beroende på vad man kommer överens om.
Förslag från Ann Epstein, Eva Thorén-Tibbling och Annika Wegnebrink om att vi ska
inleda varje kurs oavsett om den är digital eller fysisk på samma sätt med en presentation av nätverket och barnkonventionen. Deras förslag på inledning är:
Hej, jag heter XXX och jobbar i XXX kommun. Den här föreläsningen gör vi i FSKFs
regi genom nätverket för funktionsrättsfrågor. Nätverket anordnar regelbundet kurser
och utbildningar inom kultur och fritid, relaterade till personer med
funktionsnedsättning och fungerar som ett kontaktnät för fritidskonsulenter och
fritidsutvecklare i Stockholms län.
Sedan 2009 har Sverige ställt sig bakom att följa FNs Funktionsrättskonvention och i
år 2020 blev FNs Barnkonvention Svensk lag. Det här är två jätteviktiga konventioner
som kan stötta oss i viktiga rättigheter specifikt för målgruppen, personer med
funktionsnedsättning.
Vi kan tycka att detta skulle vara självklart, då det i grunden handlar det om mänskliga
rättigheter för alla, oavsett.
I FN:s barnkonvention står att inget barn får diskrimineras. Barn med
funktionsnedsättning har dessutom förstärkt skydd genom artikel 23. ”Barn med
funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och att delta i
samhället på lika villkor”, och för att klara det behöver vi lära oss hur man gör. Vår
tanke är att denna föreläsning hjälper oss alla en bit på vägen.
Varsågod - XXXX [namn på föreläsaren] - scenen är din.
Nätverket tyckte det var en god idé att inleda på ett likartat sätt varje gång. Beroende
på vad det är för kurs och till vilken målgrupp kursen vänder sig väljer man vad man
vill ta med.
6. Reflektioner om studiedagen på Värmdö. Vi tyckte alla som var där att det blev en
intressant dag. Lite reflektioner: det var bra att de var tydliga med att det var en
verksamhet för de som ville vara i grupp och inte passade alla osv. De uppmuntrade
också till att t ex starta föreningar och ta tag i sin egen situation.
7. Studieresa våren 2021. Vi beslöt att flytta fram det till hösten 2021 och då antagligen
göra en dagsresa någonstans.
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8. Arbetsgruppen för fritidsmässan har haft möte och tagit fram ett förslag:
Ang projektdirektivet: i projektdirektivet behöver skrivas in att vid förändringar så
behöver styrgruppen remittera frågan till nätverket i funktionsrättsfrågor innan
styrgruppen fattar beslut. För att vi i nätverket ska kunna göra en konsekvensanalys el
dyl innan förändringar sker.
Mässan 2021: förslag från arbetsgruppen: Mässan 2021 ställs in i Min Fritids namn.
Söderkommunerna ansvarar för att ordna någon annan form i Fritidsnätets namn där
olika aktiviteter presenteras. Nacka sammankallar söderkommunerna och ansvarar för
att det genomförs. Söderkommunerna återkommer när det finns ett förslag.
Söderkommunerna kan också ta med norrkommunerna i det om vi ser att det finns
plats för det.
Mässan 2022 arrangeras fritidsmässan av norrkommunerna.
Mässan 2023 arrangeras fritidsmässan av söderkommunerna med Nacka som
värdkommun.
Nätverket tyckte det var ett bra förslag. Iréne tar förslaget till styrgruppen för
fritidsmässan, när vi sedan har ett beslut från dem så jobbar vi vidare med planeringen.
Iréne återkommer när vi har ett beslut.
9. Rapporter:
A: FSKF styrelse, de har inte haft något möte än där vi varit inkallade, Nästa fredag
den 20 november är Iréne kallad till möte. Iréne har under tiden haft kontakt med
Niklas i olika frågor.
B: Foms, vi har ingen representant i Foms, om det finns någon som vill vara det så får
man gärna meddela det.
C: Nefa: Anna från Nefa berättade att de inte haft några träffar nu på ett tag. Men
Anna ska bjuda in till en digital träff framöver. De har gjort en film om inkludering
som leder till bättre hälsa. Vi i nätverket vill gärna få se den. Den finns just nu enbart
på dvd, det skulle kunna gå att lägga ut den på t ex youtube så skulle vi alla kunna ta
del av den. Anna undersöker hur vi kan göra. Det finns nya personer från bl a Täby
och Danderyd som vill vara med i Nefa, Anna skickar inbjudan till dem.
D: Fritidsnätet: Karin informerade om fritidsnätet. Det är Stockholm stad som äger
domänen för fritidsnätet. De håller på med en översyn av GDPR och ska göra en risk
och konsekvensanalys. Det ska också tas fram en mall som föreningarna ska kunna
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använda för att fylla i alla uppgifter. Det är viktigt att det är korrekt information på
hemsidan. En säkerhetsklassning ska också göras.
E: Arbetsgrupper:
Digitala gruppen håller på och gör en film om intellektuell funktionsnedsättning. En
provfilm är gjord med Ann Epstein som föreläser och nu testar vi den i några grupper
för att få input. Vi kollar också de nya webbtillgänglighetsdirektiven så vi kan göra
filmen så tillgänglig som det går men även för kommande utbildningar.
Arbetsgruppen för mötesplatser: De har skickat ut några frågor till nätverket men inte
fått så många svar. Ann Epstein skickar ut frågorna igen.
Inkluderande fritidsverksamhet: det har varit två möten där också fritidsgårdschefer
osv deltagit. En workshop planeras framöver.
Vägen till fritid: den är lite vilande mycket beroende på pandemin.
Passalen: Har möte 16 november.
10. Övriga frågor.
Eftersom Martin var sjuk som lämnat frågan om inkludering så tar vi den frågan på
nästa möte.
Kort beskrivning av nätverkets bakgrund: Ann-Britt som lovat hålla i det arbetet var
inte närvarande så även den frågan sköts fram till nästa möte.
11. Förslag på möten 2021. Tidpunkten är kl 9:00-11:30.
Tisdag 26 januari digitalt
Onsdag 17 mars digitalt (Nefa bjuds in)
Onsdag 19 maj (om det är möjligt så ses vi fysiskt)
Onsdag 8 september (Nefa bjuds in)
Torsdag 11 november
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