STOCKHOLMS IDROTTSNÄMNDS och PROTOKOLL NR 2/2018
STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB
RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Tid: tisdag 21 mars 2018 kl. 14:00 – 15.40
Plats:

Idrottsförvaltningens lokaler, Älvsjö

Justerat: 2018-

----------------------------------------

---------------------------------

Dolores Back

Eva Söderbärj

Ledamöter:
Dolores Back

NHR

ordförande

Eva Söderbärj

FUB

vice ordförande

Robin Slätt

FHDBF

ledamot

Boris Samuelsson

SRF

ledamot

----------------------------------------------------------------------------------------Meddelat frånvaro
Jan Delvert

RTP-StS

ledamot

Charlotte Eneqvist Brandin DHR ledamot
Närvarande Idrottsförvaltningen
Förvaltningschef Marina Högland, samordnare Karin Olsson-Sandberg
sekreterare Erik Odenlid.
§1
Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§2
Val av protokollsjusterare
Ordföranden Dolores Back samt Eva Söderbärj utsågs att justera protokollet.

§3
A. Föregående protokoll samt justering av ej justerade protokoll
Protokoll från sammanträdet 2018-02-14 justerades av Robin Slätt.

B. Rapport från FFH:s protokoll och bevakningslista utifrån
gemensamma intressen.
§4
Ärenden till idrottsnämndens sammanträde 2018-03-27
FC Marina Högland redogjorde för ärenden till kommande idrottsnämnds
sammanträde.
Ordföranden Dolly Back var glad för att det blir ett nytt trägolv i Åkeshov (ärende
10 på idrottsnämndens föredragningslista) vilket även kommer att glädja
parasporten då det är mycket enklare att rulla på ett trägolv med rullstol.
Ordföranden Dolly Back kom med förslaget att i det fortsatta arbetet med
motionsspåren (ärende 11 på idrottsnämndens föredragningslista) skall
funktionshindersaspekten tas med vilket FC Marina Högland lovade. I den översyn
som nu gjorts har endast trygghetsöversyn gjorts då det enbart var detta som givits
som uppdrag.

§5
Presentation av nätverket för funktionshindersfrågor
FC Marina Högland redogjorde för hur nätverket arbetar och med vilka frågor.
Det finns, berättar hon i länet en samordning sedan många år kring dessa frågor.
Varje år anordnas en fritidsmässa – i år är det i Sollentuna. Kommande år blir
mässan i Tyresö. Nu har en styrgrupp anordnats där Marina är samordnare. Man
jobbar där enbart med aktiviteter - ej anläggningsfrågor.

§6
Presentation av nätverket för fritidschefer
FC Marina Högland redogjorde för hur nätverket arbetar och med vilka frågor.
Storstockholms kultur och fritidschefer heter nätverket/föreningen. Man arbetar
både med kultur och med fritidsfrågor. I nätverket arbetar man med bl.a. med
utveckling och utbildningsfrågor. Man ser behovet av samverkan mellan

kommunerna då denna typ av frågor är viktiga att driva regionalt/länsvis. Det
senaste man gjort är en kartläggning av flödet i hela länet. Hur ungdomarna rör sig
över kommungränserna.
Ordföranden Dolly Back frågade om FOMS om man har något samarbete där?
FC Marina Högland svarade att man inte jobbar aktivt i styrelsen - men man
medverkar genom att delta på konferenser och vid liknande tillfällen och
förvaltningens samordnare Karin Olsson-Sandberg har kontakt med FOMS.

§7
Parasport – fortsatt diskussion om samarbetspunkter – Kjell
Olofsson Parasportförbundet Stockholm
Bordläggs till nästkommande möte då Kjell Olofsson inte kunde vara med på detta
möte.

§8
Utrymningsövningar
Bordläggs till nästkommande möte då Robert Sköld inte kunde vara med på detta
möte.

§9
Presentation av fritidsnätet
Samordnare Karin Olsson-Sandberg samordnare för personer med
funktionsnedsättning informerade om fritidsnätet. Hon samordnar fysisk aktivitet i
stadens simhallar och hallar. Hon samordnar även ”fritid för alla” och fritidsnätet.
Fritid för alla startade 2008, det fanns ett behov då man inte nådde viktiga
målgrupper. Det har under den här tiden fram till 2018 utvecklats enormt. Karin
började som samordnare under maj 2017.
Hon började arbetet 2017 med att inventera och reflektera över utbud och
användare. Den grupp som hon kom fram till man behöver jobba mest med är
ungdomar mellan 21-25 år. Ordföranden Dolly undrade vad som händer med dom
över 25 år då ”fritid för alla” har den åldersgränsen 25 år uppåt. Karina O-S
hänvisade i första hand till fritidsnätet då det också riktar sig till vuxna. Karin O-S
tittade på vad som sagts i grunduppdraget och har förändrat mötesstrukturen så att
alla möten blir riktiga ”arbetsmöten”. Ett möte per år är ett renodlat
inspirationsmöte. Det kommande inspirationsmötet skall visa upp goda exempel på
plats. Tex ”No fall” utrustning i Husby ishall. ”No fall” finns även på stora
Mossens ishall. Eva Söderbärj frågar om föreningarna är inblandade i fritid för alla
och får till svar av Karin O-S att det är dom primärt inte. Boris Samuelsson
undrade om hur informationen om ”no fall” går ut till skolorna. Karin O-S svarade
att information gått ut till alla skolor och berörda på skolor som gymnastiklärare
och rektorer. Parasport Stockholm är också ett viktigt sätt att sprida information om

sådant som ”No fall” Om fritidsnätet berättar Karin O-S att det finns över 500 olika
aktiviteter inlagda i systemet. En fråga är om uppdateringen av informationen och
hon har därför uppmanat alla anordnare att granska informationen och uppdatera
den. Hon vill också att bilder läggs in och att en instruktionsfilm läggs upp på
startsidan. Information i visitkortsformat för fritidsnätet har tagits fram – utmärkta
att lansera fritidsnätet med på tex mässor.

§10
Rapport Globe Arena
Ordförande Dolores Back rapporterade om Globe Arena – man har bytt
säkerhetsansvarig från Michael Englund till Stefan Wittberg som tillfälligt går in i
den här rollen. Man kommer från deras sida att höra av sig inom ett par veckor med
mer information om bl.a. rivningen av hovet etc. Moderniseringsprojektet pågår
och Lena Skogsberg kommer att be projektansvarige Per Ling-Vannerus att ta
kontakt för att boka en tid framöver omkring detta.

§11
Eventuella remisser
Inga förelåg för tillfället.

§12
Bevakningslistan
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.
Diskuterades om det gemensamma mötet och konstaterades att Sweco rapporten
och ett studiebesök på Åkeshovs sim och idrottshall är önskvärt. När det gäller
friluftsfrågorna så håller förvaltningen på att omorganisera vart dessa frågor skall
ligga, dom hör inte hemma på ett gemensamt möte. Önskemål finns från rådet att
dessa frågor kommer upp på ett ordinarie FH råds möte under hösten där
tillgänglighet till motionsspår och naturskyddsområden kan tas upp.

§13
Övriga frågor
Jan Delvert har en skrivelse om ett samordningsbehov som finns för skolidrotten, hela
rådet ställer sig bakom denna skrivelse och den läggs som en skrivelse till protokollet.

Då inga övriga frågor än detta fanns avslutade ordföranden Dolores Back sammanträdet.

Vid protokollet Erik Odenlid
Bilaga: Skrivelse om ett samordningsbehov som finns för skolidrotten

