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Minnesanteckningar möte i Nätverket för funktionsrättsfrågor 
 

1. Dagordningen fastställs. 
 

2. Presentationsrunda: Närvarande: Iréne Cederborg Botkyrka, Annika Magnusson 
Ekerö, Ann-Britt Öhrstig Haninge, Eliz Lindström Huddinge, Annica Dahlborn 
Järfälla, Sabina Plomin Nacka, Annika Holmertz Salem, Anne Maddock Sollentuna, 
Malin Bernt Stockholm, Martin Petéus Sundbyberg, Susanne Svidén Tyresö, Eva 
Thorén-Tibbling Täby, Marianne Kraemer Upplands Bro, Anna Persson 
Stockholm/Nefa. 

 
3. Föregående protokoll från 11 november 
 
Malin föredrog föregående protokoll. Inga kvarvarande punkter. 
 
4. Genomgång av kurser 2020 och 2021 
 
Kurser 2020: Kursen om intellektuell funktionsnedsättning flyttades fram till 2021. 
 
FSKFs hemsida ska göras om och nätverket har möjlighet att ge synpunkter angående 
anmälningsförfarandet till kurserna och hemsidan. Det skulle t ex vara bra om 
kursnumret skapades automatiskt. Nätverket behöver gå igenom 
förbättringsmöjligheter på anmälningsformulären på hemsidan. I nuläget är det 
otydligt när kurserna går osv.  
 
Annika Holmertz och Iréne Cederborg bildar en liten grupp och går igenom hemsidan 
och kursformulären. Ger sedan förslag på förbättringar. Vi skickar förslagen till 
nätverket för synpunkter innan vi sedan lämnar dem vidare till FSKF.  

 
 
2021: De kurser som planeras 2021 är:  
 
Intellektuell funktionsnedsättning, kursnr 21701, genomfördes digitalt den 19 januari 
med ca 70 deltagare. 
Intellektuell funktionsnedsättning kursnr 21702, ska genomföras digitalt i mars 
Lättläst kursnr 21703 19 och 24 mars  
Sexualitet kursnr 21704, hösten 
Anläggning kursnr 21705 hösten 
Share music och inkludering kursnr 21706 hösten 
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NPF kursnr 21707 21 april 
Barnkonventionen kursnr 21708 hösten 
Inkluderande verksamhet kursnr 21709, görs av arbetsgruppen för Ung fritid med 
fritidsgårdarna 
Lågaffektivt bemötande kursnr 21710 hösten 
 
5. Årsberättelse av 2020 
Irene återkommer när det blir dags att skriva den. Alla som har haft kurser under 2020 
ombeds skicka in en kort sammanfattning av hur det gått till Irene under de närmaste 
veckorna senast sista februari.  
 
6. Studieresa 2021 
Studiebesök görs till Täby kommun. Vi håller till i Oasens lokaler. Eva i Täby och 
Eliz i Huddinge återkommer med närmare upplägg. Förslagsvis en onsdag i mitten av 
oktober. Under dagen gör vi också kursplanering för 2022. 

 
7. MinFritid.nu-mässan 2021  
Ingen mässa i år. Vecka 37 har Parasport Stockholm Forumveckan med föreläsningar 
och prova-på aktiviteter. Ett förslag är att nätverket hakar på den här veckan med att 
lyfta Fritidsnätet och ordna aktiviteter. Annica Dahlborn tar kontakten med 
Parasportförbundet för att synka upplägget. Nätverket bjuder in Parasport Stockholm 
till nästa möte. 

 
8. Rapporter 
 
FSKF styrelse - Hemsida och kursmall 

Se punkt 4. Styrelsen har inte haft något möte i år. 
 
FOMS – representant från Stockholms län 
FOMS, är en ideell förening som arbetar på nationell nivå för 
funktionsnedsattas kultur- och fritidsmöjligheter. De saknar för tillfället en 
styrelserepresentant från Stockholmsregionen. Styrelsemötena är digitala och 
genomförs ca en gång per månad. Eventuellt är Eliz intresserad av att 
representera Stockholm. Hon kollar med sin chef och återkommer med besked. 
Ny styrelse väljs i mars.  
 

a. NEFA 
NEFA är ett nätverk som arbetar operativt på riktade fritidsgårdar för barn och 
unga med funktionsnedsättningar. Alla kommuner i Stockholms län kan vara 
medlemmar. För tillfället är nätverket  ganska litet. Inget nytt möte har hållits. 
Anna Persson är samordnare för NEFA och är deras representant i vårt 
nätverk. Hela NEFA-nätverket bjuds in att närvara på nästa möte i mars samt 
på träffen i Täby i oktober. 
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b. Fritidsnätet 

Info från Karin: Andreas är kontaktperson då Marcus är frånvarande pga 
sjukskrivning. Andreas nås via Marcus mail.  
 
Går det att ändra format så att bilder från andra gratis bildbanker per automatik 
ändras så de blir korrekt enligt plattformens krav?? Det skulle förenkla 
bildhanteringen mycket. Karin undersöker och återkopplar. 
 
Under fliken Funktionsnedsättning står det Öppen verksamhet för både 
personer med och utan FN (funktionsnedsättning). Nätverket föreslår att 
meningen byts ut till Inkluderad verksamhet. 

 
Evenemang/lovaktiviteter. Diskussion förs kring huruvida vi vill ha en särskild 
flik för lovaktiviteter. Nätverket föreslår att lovaktiviteter läggs under 
evenemang, eftersom Fritidsnätets målgrupp inte endast är barn och unga. 

 
Marknadsföring av Fritidsnätet. Diskussion förs kring vilka kanaler vi kan 
använda för marknadsföring. Habiliteringen, Socialtjänsten och BVC är 
naturliga kanaler. En marknadsföringskampanj för Fritidsnätet föreslås att 
genomföras under vecka 37 i samband med Forumveckan. 
 
Malin påminner om att korrekt information ska finnas i Fritidsnätet från 
respektive kommun.  

 
c. Arbetsgrupper 

Passalen: Ideell förening som arbetar med uppsökande arbete i syfte att få 
funktionsnedsatta till fritidsaktiviteter. De arbetar på uppdrag av kommuner. 
Haninge har ett IOP-avtal med dem, vilket har givit mycket bra resultat. De är 
gärna referenskommun. Passalen arbetar aktivt med att få fler kommuner i 
Stockholmsregionen att ge dem uppdrag. Flera kommuner kommer bli 
kontaktade. Bra om nätverkets kommuner tänker till om möjligheten att anlita 
dem. Om fler kommuner i länet anlitar dem kommer priset sänkas. Det har 
varit svårt att få tydliga kostnadsförslag från Passalen men ett pris som nämns 
är 400 000 kr per kommun/stadsdel och år om man är fem stycken.  

 
                        Vägen till fritid, Eliz. Ingen info för närvarande. Arbetet återupptas när   
                        Coronaläget tillåter. 

 
Digitala utbildningar- Gruppen håller på att ta fram en basutbildning om 
intellektuell funktionsnedsättning som kan köras som ett första intro i 
föreningar eller på APT:n. Utbildningen har testkörts mot en grupp och 
omarbetas nu efter synpunkter. Inom kort förväntas en kurs presenteras. 
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Kursen behöver finnas tillgänglig på en digital kanal, t ex youtube. Eftersom 
FSKF för närvarande inte är intresserade av att starta en youtubekanal kollar vi 
om det kan finnas intresse hos FOMS för att starta en youtubekanal. Gruppen 
bestämmer att Irene Cederborg kontaktar FOMS för att kolla intresset.  
 
Inkludering: hade möte i november  och nästa är i februari. De ska titta på 
Passalens handbok om inkludering. Kommuner kan inspireras och utgå ifrån 
den i arbetet med att ta fram egna handböcker kring inkludering i respektive 
kommun. Haninge har för närvarande lämnat gruppen eftersom man hunnit 
längre i arbetet med inkludering än övriga kommuner. 
 
Fritid för unga vuxna: Inga möten har skett. En sammanställning över hur det 
ser ut i olika kommuner ska göras. 
 
 

                   9. Övriga frågor 
 

Martin informerade om Kulturskolornas regionala projekt ”Kulturskola för 
alla”. Läs mer i bifogad fil. De kommuner som deltar i arbetsgruppen är: 
Sundbyberg 
Tyresö 
Solna 
Lidingö 
Vallentuna 
Danderyd 
Järfälla 
 
Kort beskrivning av nätverkets bakgrund. En presentation över nätverkets 
historia håller på att formuleras av Ann-Britt, Christoffer, Bengt och Jenny. 
En presentation kommer ges på mötet i maj. Den kan sedan läggas ut på 
hemsidan. 
 
Digitala möten – vilka alternativ finns och vilken plattform ska vi använda? 
Mötet beslutade att fortsätta använda Teams. 
 
Hur kan vi hjälpas åt att skapa och sprida digitala aktiviteter? 
Passalen har zoomträffar i Haninge. 
Jenny Åhsberger skickar ut ett veckobrev varje måndag om digitala aktiviteter 
till personer som bor i gruppbostad bl a.  
”Himmel och pannkaka” genomför digitala aktiviteter på zoom.  
LSS verksamheten i Täby kommer sända digitala aktiviteter med fasta 
programpunkter måndag och torsdag. De sänds på Instagram. Mejl skickas ut 
om det, sprid gärna vidare.  
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Om man gör digitala aktiviteter i kommunen får man gärna sprida dem vidare 
i nätverket. Kan man inte skicka dem själv så meddela Malin eller Iréne så 
hjälps vi åt att sprida dem. 
 
Vilka digitala plattformar används i möten med unga? Zoom eller Teams? 
Inga  entydiga rekommendationer finns i frågan. I Stockholms stad tillåts 
endast Skype. Teams bedöms som säkrast och används av de flesta 
kommuner.  
 
Salta friends, ett företag som utvecklar en betalapp för samma tjänster som 
Fritidsnätet tillhandahåller har kontaktat Iréne. Vi beslöt att vi bjuder in dem 
till nästa möte för att presentera sitt koncept.                                                    
 
10. Möten under 2021.  
Tidpunkten är kl 9:00-11:30. Inbjudan i teams. 
Onsdag 17 mars digitalt (Nefa bjuds in) 
Onsdag 19 maj (om det är möjligt så ses vi fysiskt) 
 Onsdag 8 september (Nefa bjuds in) 
Studiebesök i Täby samt kursplanering en onsdag i oktober 
Torsdag 11 november 
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