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Projekt; Fritid för funktionshindrade – FRISKUS
En aktiv fritid och ett rikt socialt nätverk, utgör en viktig del av tillvaron för alla människor.
Möjligheten till deltagande i samhällets allmänna fritidsutbud är därför en viktig
förutsättning, för att kunna bibehålla och förbättra hälsa och välbefinnande. Detsamma
gäller möjligheterna att såväl utveckla sociala relationer som att kunna leva självständigt.
Bakgrund
Kultur-och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 051107 §43, att genomföra ett projekt
med syfte att utarbeta metoder för en programverksamhet som gynnar funktionshindrade barn
och ungdomars fritid. Tillsammans med berörda förvaltningar avsattes medel samtidigt som
riktlinjer för genomförandet fastställdes.
Syftet var att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar (7-20 år) med funktionshinder
ska kunna delta i Tyresö kommuns fritids-och kulturutbud på ett, så långt som möjligt,
integrerat sätt. Totalt berörs ca 100 ungdomar i kommunen, vilka finns inskrivna i LSS (lagen
om särskilt stöd). Stort mörkertal föreligger dock.
Målsättning var att vid projektets avslutning funnit metoder och stödformer som kunde drivas
inom ramen för den ordinarie organisationen.
Överenskommelse träffades med Tyresökorpen omkring funktionen som projektledare, då
föreningens ordinarie verksamhet redan riktar sig mot eftersatta gruppers fritidsverksamhet
och att erfarenhet därigenom erhållits.
Projektet som genomförts under snart två (2) år är nu föremål för slutrapport och framtida
ställningstagande. Projekttiden utgår 071231.
Genomförande (aktivitetsflöde)
Projektledare: Caroline Evertsson, Tyresökorpen (15 tim/vecka)
Projektgrupp: Stefan Fridén, fritidskontoret (sammankallande)
(FRISKUS) Gunnar Hagberg, handikapprådet
Barbro Färninger, handikappomsorgen
Mette Kjörstad, folkhälsoplanerare
Urban Kvarnfelt, Bergfotens fritidsgård
Sophie Tzelidis, FUB och förälder
Lars Karlsson, Attention och förälder
FRISKUS-gruppen, har träffats 1 gång/kvartal

Projekttid:

2006-2007

Budget:

200 000 kr kultur-och fritidsnämnden
200 000 kr handikapprådet
50 000 kr tillskjutna verksamhetsmedel

Uppföljning: Rapport har lämnats i samband med kvartalsmöten till FRISKUS gruppen
Delrapport har tillsänts fritidskontoret 070621
Redovisning och samråd i samband med Frihandgruppens sammankomster
Aktivitetsflöde:
Efter utskick av en inledande enkät till föreningslivet i Tyresö kommun omkring ett
deltagande, påbörjades besök och inledande samtal med de som önskat deltaga. Totalt var det
11 föreningar som anmälde sitt intresse.
Erfarenhet inhämtades från motsvarande verksamhet i bl a Haninge kommun, genom både
besök och telefonkontakter.
Som kick off/projektstart genomfördes ett seminarium i Tyresö bygdegård hösten 2006, med
ett 70-talet deltagare. Representation från myndigheter, Nacka rehabilitering, anställda i
kommunen och föreningar fick här aktuell information från föreläsarna Ann-Britt Öhrstig
(handikappkonsulent, Haninge kommun), Anna-Christina Strömberger
(projektledare/pedagog Karolinska Institutet) samt socionom Gunilla Roxby Cromvall.
Cirkus Gränslös avslutade dagen i Bollmorahallen.
En återkommande och arbetskrävande arbetsuppgift har varit att bearbeta föreningarna om
deltagande i projektet
Projektledaren har medverkat som medlem i för Stockholms län aktuella nätverk (FOMS resp
FRIHAND) och härigenom erhållit såväl fortbildning som kontaktnät och samverkansformer.
Den aktivitetsdag som var inplanerad att genomföras under hösten 2007, inställdes då
föutsättningar bland medverkande föreningar bedömdes för låga.
Kartläggning av föreningsledarnas fortbildningsbehov har påbörjats
Telefonkontakter med föräldrar och ungdomar omkring frågor om aktiviteter och utbud, har
varit en återkommande arbetsuppgift
En aktivitetsfolder har producerats, beskrivande aktuellt utbud av aktiviteter och upplysningar
för barn med funktionshinder i Tyresö kommun
Återstår under projektperioden gör två (2) gratisföreställningar ”Ungdomar som inte är som
andra” den 22 resp 27/11 samt en planerad föräldrautbildning i samarbete med Nacka
Habilitering den 22/11, vilken genomförs i kulturhuset, Haninge.
Projektavslutning har planerats till den 10/12, med två (2) föreställningar av ”Väderflickans
milda makt” i Forellen (skolföreställning kl 14.00 resp föreningsföreställning kl 18.30).

Erfarenheter/slutsatser
Den utformade foldern/broschyren bidrar till att se nya möjligheter till utbud och aktivitet för
föräldrar och ungdomar samt medverkar till attitydpåverkan och förståelse att alla inte är lika.
Då många ungdomar idag åker till aktiviteter i andra kommuner, förväntas denna information
bidra till ökat utbud och deltagande i Tyresö kommun.
En tung och tidskrävande arbetsuppgift har varit kontakter och insamling av uppgifter från
föreningslivet. Samtidigt har tid saknats för strategiska frågor och ekonomi samt planering
och genomförande av aktiviteter, uppsökande verksamhet i skolor, fritidsgårdar osv.
Många naturliga vardagskontakter skulle kunna uppnås vid en mer central placering av
projektledarfunktionen – möjligheten att utgöra ”bollplank” i en större utsträckning skulle
därmed bli möjlig för flera aktörer.
Samverkan med grannkommuner har varit en stor styrka och resurs i uppbyggnadsarbetet.
Inför framtiden är det viktigt att bearbeta deltagare till aktivitet, inventera behov och skapa
nya aktivitetsalternativ. En fördjupad kontakt och delaktighet med ungdomarna ger kvalitét.
Föräldraträffar skapar möjligheter att hitta ledare, liksom återkommande informationsinsatser.
Viktigt är nu att nödvändiga resurser frigörs, för en mer permanent verksamhet och
organisation. Marknadsföring av aktuellt utbud, utbildning av ledare, rekrytering av nya
föreningar och verksamhet samt ett fördjupat samarbete inom Södertörnskommunerna är det
som står högst på agendan. Verksamhet även för äldre med funktionshinder bör eftersträvas.
Verksamheten som berör flera förvaltningar och verksamheter, bör även fortsättningsvis
samordnas och underställas utvecklingsförvaltningen/Fritidsenheten, där upparbetade
kontakter finns med kommunens föreningsliv mm.
Någon form av projektbidrag bör utformas, för att stimulera till verksamhetsutveckling och
ökad kunskap. Det kan gälla fortbildning, utrustning eller försöksverksamhet.

