
FOMS 

För tillgänglighet 
till kultur, fritid och 

rekreation 

Exempel på medlemmar  
i FOMS: 
 
- Fritidstjänstemän 

- Kulturtjänstemän 

- Enhetschefer 

- Idrottskonsulenter 

- Friskvårdskonsulenter 

- Kulturarbetare 

- Fritidsombud 

- Tillgänglighetsplanerare 

- Studiesamordnare 

- Handikappkonsulenter 

- Verksamhetsutvecklare 

För dig som har intresse 
av frågor kring fritid, 
kultur och rekreation för 
personer med 
funktionsnedsättning. 
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Bli medlem 
i 

FOMS! 

 

Gå in på  

www.foms.se 

 

 

 

 

 

 
 
 
FOMS är en rikstäckande ideell yrkes-  
och intresseförening som har till syfte att 
stödja tjänstemän och andra med intresse 
för fritids-, kultur-, och rekreationsfrågor 
för personer med funktionsnedsättning. 



För medlemmarna innebär FOMS en  
kontinuerlig påfyllning av adekvat  
utbildning och möjlighet att ta del av  
varandras arbeten, metoder och  
erfarenheter. 

Som medlem får du även tillgång till  
e-postlistan där du kan ställa frågor, ge 
tips, få råd och kontakt med FOMS  
medlemmar.  

Vill du veta mer om FOMS besök vår 
hemsida www.foms.se. 
 
På hemsidan finns även kontaktuppgifter 
till personer i föreningen som kan svara på 
dina frågor kring FOMS.  
 
FOMS stöds av fackförbundet Vision.  
Vill du ansluta dig till Vision besök 
www.vision.se. 

Välkommen som medlem i 
FOMS! 

 

 

 

 

 

FOMS är en rikstäckande ideell  
yrkes- och intresseförening som har 
till syfte att stödja tjänstemän och 
andra med intresse för fritids-, kultur- 
rekreationsfrågor för personer med 
funktionsnedsättning. 

FOMS samarbetar med myndigheter, 
organisationer, föreningar och olika 
utbildningsenheter.  

FOMS arbetar även med frågor som 
yrkesroll, lön, titel med mera. Inom de 
regionala kretsarna stöder vi arbetet 
och årligen arrangeras samman-
komster för respektive krets.  

FOMS mål är att personer med  
funktionsnedsättning ska delta i  
samhällets fritid och kultur  
obehindrat. 

 

 

 

 

Vad är FOMS? 
FOMS vill se fritid, kultur och rekreation 
som en väg till delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning.  
För den enskilde innebär det: 
 

- Rätt till rådgivning, utbildning och stöd 
för att kunna välja och hantera sin fritid 
på egen hand. 
 

- Bättre tillgänglighet till information,  
lokaler, miljöer och verksamheter.  
 

- Utveckling av metoder inom fritid,  
kultur- och rekreationsområdet för att 
möjliggöra deltagande oberoende av 
funktionsnedsättning. 
 

- Anpassning av befintligt utbud genom 
ny teknik och hjälpmedel.  
 

- Specialanpassat utbud för den som inte 
kan ta del av samhällets utbud. 
 

- Fritids- och kulturinsatser som  
komplement till behandling,  
Therapeutic Recreation. 
 

- Utbildning och stöd till ledare inom  
föreningar, organisationer och andra  
aktörer.  
 

- Personliga stödformer enligt LSS och 
SoL, för den som är i behov av detta. 
 

- Uppgradering av fritidens betydelse för 
livskvalitet och hälsa. 
 

- Minskning av administrativa och  
personliga hinder genom tillsättande av 
fritidstjänstemän inom kommuner och 
landsting med ansvar för fritid, kultur-  
och rekreationsfrågor. 


