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Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd 
- FKS –  

verksamhetsåret 2017 
 
Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411–2636 ger här sin  
redovisning för år 2017. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
FKS är en ideell förening inom området kognitivt stöd/begåvningsstöd i första hand för 
yrkesverksamma personer. 
 
Föreningens syfte är att: 
sprida kunskap om möjligheter med och användning av kognitivt stöd/begåvningsstöd 
- ge stöd och utvecklingsmöjligheter till yrkesverksamma inom området kognitivt 
  stöd/begåvningsstöd 
- främja utvecklingen av och tillgången till kognitivt stöd/begåvningsstöd 
 
Medlemmar i styrelsen 2017-03-22--2018-03-14 
 
Ordförande:                      Ewa Ö-Holmqvist 
Vice ordförande: Maria Holknekt 
Kassör:                              Susanne Barkvik 
Sekreterare:  Cecilia Olsson 
Ledamöter: Sofia Ringvall 

Helena Hallinder  
Suppleanter:                     Kerstin Gatu  

Rose-Marie Trillkott 
Firmatecknare: Ewa Ö-Holmqvist 
  Susanne Barkvik 
Revisor:  Ann Granqvist  
Revisorssuppleant: Vakant 
 
Valberedningen har utgjorts av: Monica Rydén 
                                                                 Evalena Habel 
                                                                  
Styrelsemöten 

 Stockholm    2017-03-22 (konstituerande möte, på Inspirationsdagarna) 
 Telefonmöte 2017-04-20  
 Stockholm 2017-05-18 och 19 
 Telefonmöte Uppföljningsmöte ang. intressepolitiska arbetet 

2017-06-22 

 Telefonmöte 2017-08-15 
 Finlandsbåt  2017-09-10 och 11 
 Telefonmöte 2017-10-11    



 

2 
 

 Stockholm 2017-11-13 
 Telefonmöte 2017-12-05 
 Telefonmöte 2018-01-15 

 Stockholm 2018-01-30  
 Telefonmöte 2018-02-19 
 Telefonmöte 2018-03-02 

 
Årsmöte 
Föreningens årsmöte ägde rum den 22 mars 2017. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2017 har varit 300 kr/person. Medlemskapet är personligt. 
Medlemmen får själv betala in 300 kronor till föreningens plusgiro. 
 
Medlemmar 
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 4 st betalande medlemmar som enbart betalat in 
300 kr.  122 stycken som betalat medlemsavgiften via konferensavgiften. Total summa 124 
betalande medlemmar.  
 
Administrativt arbete 
Föreningen har ett plusgirokonto, nr 29 39 38-7 och ett bankgiro i postgirobank 
med nr 9960-42 029 39 387. 
 
Föreningens hemsida och medlemsinformation 
Merparten av styrelsearbetet och informationen till medlemmar ska ske och har skett på 
elektronisk väg. Föreningens hemsida med adress www.fks.org.se ska användas för 
information till och mellan medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret skickat ut 
medlemsbrev och nyhetsbrev via e-post med information till alla medlemmar.  
Arbetet med att uppdatera hemsidan samt databasen fortlöper kontinuerligt.  
Föreningen har en sida på Facebook.  
 
Information om FKS 
Ett informationsblad finns på hemsidan som PDF fil utskrivningsbar. Den kan lätt användas 
av föreningsmedlemmarna när information om föreningen ska spridas och för värvning av nya 
medlemmar. 
 
Informationsspridning  

 Föreningen har en hemsida www.fks.org.se. Hemsidan förnyades hösten 2014 och 
innehåller numera även den hjälpmedelsdatabas (kognitiva hjälpmedel) som 
föreningen övertog i samband med att Hjälpmedelsinstitutet avslutade sin verksamhet 
våren 2014.  
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Förutom föreningens hemsida har föreningen:  
 

 Annonsering på webben inför FKS inspirationsdagar görs kontinuerligt genom FKS 
Nyhetsbrev, Facebook och andra sociala medier.  
 

 Information om föreningen via Standardiseringsarbetet. http://www.sis.se/terminologi-
och-dokumentation/grafiska-symboler/allmänt/sis-tk-493 och http://fks.org.se/pa-
gang/guideline-tidshjalpmedel/  

 
 FKS styrelsemedlemmar sprider information om att FKS finns i olika sammanhang 

och berättar om Föreningens syfte och om Inspirationsdagarna.  
 

 Föreningen har en Facebooksida där vi aktivt skriver om föreningens arbete men där 
vi också vill inspirerar andra att skriva och dela med sig om det som har med 
kognition att göra. https://www.facebook.com/foreningenforkognitivtstod 
 

 Databasen ”Sök hjälpmedel för kognitivt stöd”. Databasen är sedan hösten 2015 helt 
överförd från Hjälpmedelsinstitutet till vår hemsida och uppdateras kontinuerligt.  
 

 Deltog med en poster på Arbetsterapiforum i Malmö den 10-11 maj 2017 
 
 

Aktiviteter/Projekt under verksamhetsåret  
 

 Inspirationsdagar 2017.  Föreningen anordnade två inspirationsdagar 22-23 mars 
2017. Under dagarna hölls många intressanta föreläsningar och en 
hjälpmedelsutställning visades då olika företag/utställare var inbjudna. Dagarna 
genomfördes i Stockholm och deltagarantalet var ca 120 personer. Föreläsarnas 
material finns på föreningens hemsida. Inspirationsdagarna arrangerades med stöd av 
Stockholms sjukhem. Utvärdering av inspirationsdagarna sker genom enkät via mail 
till alla deltagare och utställare.  
 

 Inspirationsdagarna 2018. Inspirationsdagarna har som målsättning att sprida 
kunskap samt inspiration genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte och visning av olika 
kompensatoriska stöd. Vid utformandet av dagarna tas bl.a. hänsyn till utvärderingen 
av 2017 års inspirationsdagar. FKS arbetar för att 2018 års Inspirationsdagarna ska 
locka fler deltagare för ökad spridning och kompetens inom området. Ett program stod 
färdigt i början av december 2017 och annonserades genom nyhetsbrev och Facebook  
 

 Intressepolitiskt arbete 
Under året har olika arbetsgrupper i styrelsen samverkat intressepolitiskt. 
 
Arbetsgrupp1 har formulerat en ”Direkt fråga” angående Tillgängligt samhälle för alla 
som lämnats till  Per Lodenius (C). Han har sänt frågan vidare till minister Åsa 
Regnér.  
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Arbetsgrupp 2 har formulerat två motioner rörande Tillgänglig samhällsinformation 
med ett standardiserat grafiskt symbolsystem (2017/18:973) och Tillgänglig 
samhällsinformation för alla (2017/18:1466) som skickats till Per Lodenius (C) resp.  
Catharina Bråkenhielm (S). Deras motioner är inlämnade och registrerade.  
 
Arbetsgrupp 2 har i samarbete med Per Lodenius (C) och Catharina Bråkenhielm (S) 
planerat ett riksdagsseminarium om samhällsinformationens betydelse för 
demokratin ”Allas rätt till tillgänglig information”. Seminariet kommer att genomföras 
under nästa verksamhetsår.  

 
 Nyhetsbrev 

Föreningen har skickat ut 8 nyhetsbrev under verksamhetsåret. 
 
 Kunskapsspridning 

Styrelsemedlemmar har under 2017 medverkat i flera artiklar i facktidskrifter, dessa 
artiklar finns tillgängliga på föreningens hemsida. Medlemmar från styrelsen har även 
genomfört ett antal föreläsningar angående kognitivt stöd. 

 Coompanion 
Styrelsen har ” Under maj 2016- maj 2017 gått utbildning i styrelsearbete genom 
Coompanion. De erbjuder ideella föreningar mfl utbildningssatsningar för att lyfta 
styrelsearbetet och utveckla områden i föreningen. Under året har styrelsen 
deltagit i 8 olika föredrag och workshops med olika innehåll. 
 

 Sveriges Arbetsterapeuter  
Samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter för att diskutera Kognitivt stöd i form 
av tillgång, kompetens och framtid. Följande aktiviteter har genomförts:  
- Medverkan på seminariet ”Hur skapar vi jämlik tillgång till kognitivt stöd” 
- Besök av ordförande Ida Kåhlin på ett styrelsemöte  
- Artikel i tidningen Arbetsterapeuten 

 Projekt som vi stödjer och följer    
o Anpassad IT – vägen till digital delaktighet (2014-2017) 

Ett 3-årigt projekt med syfte att skapa en 2-årig distansutbildning för personer 
som gått gymnasiesärskola på Mora folkhögskola, att skapa en nätbaserad kurs 
för deras stödpersoner samt att göra en webbaserad metodbok www.sikta.nu  
Projektet drivs av FUBs forskningsstiftelse ALA i samarbete med Mora 
folkhögskola och finansieras av Arvsfonden 
 

o Digi-JAG en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö 
Ett projekt som drivs av Riksförbundet FUB och Mora Folkhögskola och som 
har beviljats medel från Arvsfonden. Projektet startar den 1 mars 2018. 
Projektet ska skapa en nätpedagogisk modell samt en kognitivt tillgänglig 
digital plattform för personer med intellektuell funktionsnedsättning som 
kommer att kunna användas i olika skolformer men även i vardagen för att 
kommunicera, dokumentera och skaffa information.   
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o WordPress  
Projektet beräknas pågå 18 månader som drivits drivs med medel från PTS. 
Syftet var att ta fram ett WordPress tema som är användbart och tillgängligt för 
att skapa webbsidor, bloggar osv. Projektet ska också ta fram ett 
webbgränssnitt som kan öka användningen särskilt för användare som har 
särskilda behov samt en redaktörsmanual för att skapa tillgängligt material 
samt studiematerial för lära sig att använda temat. Härigenom kan föreningar, 
organisationer erbjudas en enkel webbplats som är tillgänglig och dessutom går 
att redigera genom ett tillgängligt webbgränssnitt. Styrelsemedlemmarna 
Kerstin Gatu och Cecilia Olsson har deltagit med att granska och testa 
materialet, 15 timmar vardera. Projektet är avslutat. 

 
 Bildsymbol för många fler – Grafiska symboler  

FKS har varit en drivande kraft för att få den offentliga miljön mer kognitivt anpassad. 
Föreningen deltog därför aktivt i projektet Bildsymboler för många fler. Projektet 
avslutades 2005 och ledde till att ett 30-tal nya symboler togs fram. Projektet har 
sedan dess fortsatt i reguljär regi som standardisering. Behovet av symboler är ett 
efterfrågat område och en viktig del i vår offentliga miljö. Tekniska Kommittén TK 
493 träffas ca 5–6 ggr/ år.TK medlem i SIS, Swedish Standard Institut, är Susanne 
Barkvik.  

 
Bildsymboler för många fler som nu är ett reguljärt standardiseringsarbete har sedan 
2011 lett fram till en vidareutveckling av den nya svenska standarden: SS 30600:2 
008 Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån 
konceptet Design för alla.33 nya bildsymboler är framtagna, testade och klara att 
användas.  
 

 FKS deltar i ett standardiseringsarbete för kognitiva hjälpmedel.  
Standardiseringsarbetet bedrivs inom SIS, Swedish Standards Institute. SIS-gruppen 
namn är SIS/TK 344 AG 9 Kognition. Ordförande är Karl-Erik Westman från 
Myndigheten för Delaktighet. För att bevaka området med högsta möjliga kompetens 
så skapade FKS  en arbetsgrupp för att aktivt bidra med kunskap. Gruppen består av 
Gunnel Janeslätt, Birgitta Wennberg. 
SIS-gruppen har presenterat en “ Guideline for Daily time management” och en 
representant för FKS, Gunnel Janeslätt, har deltagit aktivt på möten i Köpenhamn, 
Tokyo och Dublin. Tillsammans med diskussioner med representanter från andra 
länder har det lett till ett genomarbetat förslag som ska ut på remiss till alla 
medlemmar i ISO. Under sommaren får de chans att granska och lägga synpunkter på 
förslaget. Det som kommer in ska bearbetas och sen diskuteras igen på 
Australienmötet i början av hösten. Ett mer generellt ”General document on 
Cognition” där FKS har deltagit ska också ut på remiss under sommaren. 
Nya områden att utveckla 
 I Samarbete med SPSM, specialpedagogiska myndigheten innebär att 

kommittén fortsätter att ta fram fler pictosymboler som kan justeras för att 
sedan ingå i den nya standarden. Nya symboler fortsätter således att tas fram 
inom olika samhällsområden. 
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 Friluftssymboler har tagits upp igen med länsstyrelser, kommuner och 
myndigheter som idag använder symboler från en upphävd standard. En 
förnyelse av dessa kan utformas. 

 
  Ett fortsatt arbete ligger på att ta fram symboler för sjukvården. 

 
 I samhället används bildsymboler i den publika miljön i stor utsträckning för 

att förmedla information. Bildsymbolerna varierar i utformning mellan olika 
sektorer i samhället. Symbolerna har den fördelen, om de är rätt utformade, att 
de underlättar tillvaron för medborgarna. 
 
Standarden samlar även offentliga symboler som saknas i den svenska 
standarden SS 30600 Grafiska symboler – publika informationssymboler för 
ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. 
 
Den svenska kommittén deltar även i de internationella 
standardiseringskommittéerna på symbolområdet Graphical symbols (ISO/TC 
145) och Public information symbols (ISO/TC 145/SC 1). Sverige deltar även 
aktivt i flera internationella arbetsgrupper på området. 

 
Länk till Standarden  SS 30600 Grafiska symboler – publika 
informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. 
http://www.sis.se/Press/Pressnyheter/Grafiska-symboler-underlattar-vardagen/ 
 
Här kan du beställa CD´n grafiska symboler- Publika Informationssymboler 
här http://www.sis.se/bok/bck-86014 

Grafiska symboler - Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet 
utifrån konceptet Design för alla/Tillägg 1 http://www.sis.se/terminologi-och-
dokumentation/grafiska-symboler/allm%C3%A4nt/ss-306002008-t12013   

Ekonomi  
För år 2017 räkenskaper har Gunlög Åhs, Åhls Redovisning, Auktoriserad bokföringsbyrå 
anlitas. Revisor Ann Grankvist har granskat FKS räkenskaper.  
Intäkter och kostnader för det gångna året samt föreningens tillgångar, skulder och eget 
kapital per 2017-12-31 framgår av efterföljande resultat och balansräkningar.  
 
 
Stockholm den 2018-03-01  
 
 
Ewa Ö-Holmqvist    Susanne Barkvik         Cecilia Olsson  
 
 
Maria Holknekt   Rose-Marie Trillkott         Sofia Ringvall  
 
 
Kerstin Gatu    Helena Hallinder                                                                                      


