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Uppdragsbeskrivning 

nätverket för idrottschefer 
Arbetsgruppens uppdrag     

Uppdragsgivare  

Styrelsen för Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer (FSKF). Respektive chef 

arbetar på uppdrag ifrån den egna kommunens politiska ledning.  

  

Målgrupp/medlemmar  

Nätverket för idrottschefer består av förvaltningschefer eller motsvarande med ansvar för 

idrott i alla FSKF:s medlemskommuner i Stockholms län samt Stockholmsidrotten. 

Medlemmarna i nätverkets arbetsgrupp är utsedda av FSKF:s styrelse.   

 

Syfte  

Syftet är att genom förbättrad samverkan öka tillgängligheten och utbudet av idrott för alla 

invånare i Stockholms län för att öka fysisk aktivitet och stimulera till sunda idrottsvanor. 

 

Uppdrag   

Gruppens uppdrag kopplas nära samman med det kommunövergripande utvecklingsprojektet 

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar som 

pågår under tiden september 2016-augusti 2019. Projektledaren deltar i styrgruppen som 

föredragande. 

 

Gruppen ska   

 i nära samarbete med Stockholmsidrotten och dess specialdistriktsförbund bidra till att 

konkret utveckla den regionala tillgången till idrott. 

 

 i samverkan med regionutvecklingsprojektet utveckla formerna för hur finansiering 

ska ske mellan kommuner för de aktiva som idrottar i annan kommun än sin egen  

 

 i samverkan med regionutvecklingsprojektet undersöka möjligheterna till mer 

likvärdiga principer för bidrags- och taxesystem samt säsongsregler 
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 ta fram kriterier och formalisera beslutsprocessen för att certifiera regionala 

idrottsanläggningar    

 

 bidra till utvecklat kunskapsutbyte inom idrott i Stockholms län 

 

Gruppen kan vid behov utse arbetsgrupper 

 

Gruppens uppdrag löper tills vidare och är inte ett avgränsat projekt 

  

Mål  

Senast 2020 ska minst 10 samarbeten som omfattar två eller flera av länets kommuner enligt 

modellen för regional idrott kunna redovisas. Detta är samma mål som i utvecklingsprojektet 

som beskrivs ovan.  

  
 

Avgränsning  

Gruppen ska koncentrera sitt arbete till utvecklingsinriktade framtidsfrågor   

 
 

Tidplan  
 

2016-starten av 2018 

1. Ett möte om regionala lösningar för motorsport ska genomföras under hösten 2016. 

 

2. Ett arbetsmöte ska genomföras med idrottscheferna i maj 2017 för att utveckla 

konkreta regionala samverkansobjekt 

 

3. En certifieringsmetod för regionala idrottsanläggningar ska tas fram under 2017 

 

4. Ytterligare en större samverkanskonferens ska hållas med både tjänstepersoner, 

idrottsförbund och politiker under första halvan av år 2018. Konferensen genomförs 

som en halvtidsavstämning i projektet Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt 

utvecklad tillgång till idrottsanläggningar. Projektledaren är ansvarig för att 

organisera konferensen i nära samverkan med denna grupp.  

   

Uppdragsbeskrivningen ska aktualiseras en gång om året. 

 

 

Uppdragsbeskrivningen är godkänd av styrelsen 2016-11-25 


