Råd för funktionshinderfrågor
vid idrottsnämnden och Stockholm
Globe Arena Fastigheter AB

Tid

Onsdagen den 18 maj 2022
kl. 14:00 – 15:39

Plats

Skype-möte
Justerat 2022-05-23

_________________
Dolores Back

_________________
Robin Slätt

Närvarande funktionshinderrådet:
Dolores Back (Neuroförbundet Stockholm)
Eva Söderbärj (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning,
FUB Stockholm)
Boris Samuelsson (Synskadades riksförbund, SRF)
Jan Delvert (Storstockholms lokalförening av
Personskadeförbundet, RTP)
Robin Slätt (Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med
Familjer, FHDBF)
Närvarande idrottsförvaltningen:
Marina Högland, förvaltningschef
Marie Norrberg, rådssekreterare
Peter Ahlström, enhetschef § 5
Jenny Lindskog, strateg § 5

§ 1.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under övrigt.
§ 2.
Val av protokollsjusterare
Dolores Back tillsammans med Robin Slätt utsågs att justera
dagens protokoll.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokollet godkändes och läggs till handlingarna.
§ 4.
Inkomna protokoll
Protokoll nr 1/2022 från funktionshinderråden vid
fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 5.
Dragningar (Peter Ahlström och Jenny Lindskog)
-

Revidering av det idrottspolitiska programmet
Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av
stadens spontanidrottsytor

Revidering av det idrottspolitiska programmet
Uppdrag att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program samt en ny
friluftsstrategi. Beslutat att slå ihop dessa dokument till ett.
Mål och förutsättningar med programmet:
• Långsiktig riktning för stadens arbete med fysisk aktivitet
• Övergripande mål – Fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva!
• Stadsövergripande program
• Tydligt folkhälsoperspektiv
• Jämställd, jämlik och tillgänglig motion/idrott ska tydligt
genomsyra programmet
• Bygga på global, nationell och lokal forskning
Programmets innehåll ska ha en tydlig koppling till Vision 2040 och
Agenda 2030. Programmet ska även ha ett folkhälsoperspektiv.
Programmet inriktar sig till alla stockholmare i alla åldrar. För att
lägga grunden till en fysisk aktiv livsstil så inriktar sig stadens
arbete till barn och ungdomar.
För att utjämna skillnader i hälsa utifrån jämställdhet och
jämlikhetsperspektiv så finns det prioriterade målgrupper, dessa är
ungdomar 13-20 år (särskilt flickor och ungdomar med låg
socioekonomisk bakgrund) och personer med funktionsnedsättning
från 7 år.
Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens
spontanidrottsytor
Uppdrag i budget för 2021:
Idrottsnämnden ska i samråd med berörda nämnder ta fram en
strategi för stadens spontanidrottsytor som ökar antalet deltagande
från de prioriterade grupperna och skapar en mångfald av ytor för
olika idrotter.
Uppdrag i budget för 2022:
Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en
översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan
tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och
kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder.
Syfte med strategin är att den ska komplettera befintliga
styrdokument och strategier, främst det idrottspolitiska
programmet, anläggningsstrategin och även
stadsdelsförvaltningarnas lokala parkplaner. Det ska ge vägledning
och stöd i arbetet med att öka antalet deltagande från de

prioriterade grupperna och skapa en mångfald av ytor för olika
idrotter/motionsformer.
Spontanidrott definieras som den idrott/motion som utförs på
egen hand eller i grupp utan att någon organisatör eller
instruktör/tränare/lärare anordnar/styr verksamheten. Utövarna
själva organiserar, fastställer regler och genomför verksamheten.
Spontanidrottsyta definieras som en planlagd utomhusyta avsedd
för idrott/rörelse som är öppen för allmänheten, inte behöver bokas
och kan nyttjas kostnadsfritt.
I projektet inkluderas inte lekplatser eller skolgårdar.
Underlag
Dialog med tonårstjejer
- Dialogträff med tjejer i åk 9, höst 2021
- Större referensgruppsarbete med tjejer 16-20 år, 2019
- Tjejernas tankar och åsikter har legat till grund för
diskussionerna i framtagandet av strategin
Observationsstudier av nyttjandet från 2020 och 2012
Rapporter från Ung Livsstil
FHM:s riktlinjer
Boverket – trygghetsfrågor
Stadens styrdokument
Fokus på platsaktivering och verksamhetsmässiga insatser
- Efterfrågat i dialogerna med tonårstjejer
- Ger större effekt än förändringar i den fysiska
miljön/anläggningarna
- Samsyn i referensgruppen
Tjejerna efterfrågar liknande spontanidrottsanläggningar som
killarna, men nyttjar dem inte
Rådet har tidigare stället en fråga kopplad till den
enkätundersökning som gick ut till ungdomar med
funktionsnedsättning och vad resultatet visat. Förvaltningen svarar
att de inte har fått in så många svar men att de svar som inkommit
visade på att det var viktigt med den fysiska tillgängligheten till
anläggningarna.
I tjänsteutlåtandet under rubriken Tillgänglighet har förvaltningen
nämnt funktionshinderperspektivet och rådet undrar vad detta
innebär i praktiken.
Förvaltningen svarar att förslaget till strategin utgår från
Stockholms stads Program för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2018-2023 samt de mål som
finns i programmet där alla har rätt till en god hälsa och en
meningsfull fritid. I strategin har förvaltningen arbetat in
tillgänglighetsperspektivet under alla avsnitt för att få in det

övergripande perspektivet vilket inkluderar
funktionshinderperspektivet.

§ 6.
Inkomna remisser
Inga inkomna remisser som berör rådet.

§ 7.
Ärenden till idrottsnämndens sammanträde 24 maj
Förvaltningschef Marina Högland informerade om de ärenden som
ska beslutas i idrottsnämnden den 24 maj.
§ 8.
Bevakningslistan
Rådet gick igenom bevakningslistan som uppdaterades med
aktuell information.
§ 9.
Övrigt
Angående Järvabadet påpekade rådet att vägen för att komma till
grillplatsen är en tillplattad grusgång vilket gör det väldigt svårt att
ta sig dit på egen hand i rullstol. Kommunstyrelsens
funktionshinderråd har begärt att en asfalterad väg ska anläggas
bredvid gången. Idrottsnämndens råd vill nu även lyfta frågan till
förvaltningen.
Förvaltningen svarar att de tar med sig frågan och återkommer
med svar.
Remisser som berör rådet samt rådets protokoll vill rådet ha på
papper.
Rådet berättade att på Kommunstyrelsens råd kom
funktionshindersombudsmannen som informerade om rapporten
Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo. Rådet
önskar att denna rapport ska beställas av
funktionshindersombudsmannen.
Rådet undrar om vaktmästarna i de stora hallarna har någon
utbildning inom hjärt- och lungräddning och första hjälpen.
Förvaltningen svarar att i de bemannande anläggningarna finns
defibrillator, det utförs även kontinuerliga utbildningar för
personalen. Detta arbete följs även upp i verksamhetsberättelsen.
Rådet önskar göra ett studiebesök under tidig höst på stadens
anläggningar tillsammans med fastighetsnämndens råd. Rådens
förslag på önskade anläggningar att besöka är
Kämpetorpshallarna, Gubbängens skridsko- och bandyhall,
Forsgrénska badet och Järvabadet.

Förvaltningen återkommer med förslag på upplägg.

Vid protokollet
Marie Norrberg

Funktionshinderrådets nästa möte infaller den 2022-06-08

