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Protokoll  
Chefsmöte FSKF den 13 mars 2014 
 
Plats: Folkets hus i Nynäshamn 

 

Närvarande: Torbjörn Neiman- Järfälla, Berit Svedberg- Stockholm, Olof Öhman- 

Stockholm, Eva Arfwedson- Lidingö, Marina Högland- Huddinge, Maria Röstberg- Upplands 

Väsby, Niklas Roos af Hjelmsäter- Sollentuna, Björna Alkeby- Danderyd, Thomas Dennerby- 

Tyresö, Staffan Jonsson- Södertälje, Cecilia Möller- Norrtälje, Kerstin Hassner- Danderyd, 

Elisabet Lunde- Ekerö, Rolf Johansson- Salem, Åsa Engwall- Nacka, Lars Björketun- 

Upplands Bro, Erik Heribertson-Täby. 

t.o.m. punkt 2: Monika Lundstedt- fritidskonsulent/ projektledare, Yvonne Westling Dahl- 

Kultur och fritid, Petra Granås- Kultur och fritid Nynäshamn, Sune Hamlin– Nynäs hamns 

kommun 

 

 

1. Christer Dahl, dagens värd hälsar välkommen till Nynäshamn. Torbjörn Neiman redogör 

för programmet 

 
2. Aktualiteter i Nynäshamn 

Nynäshamns kulturveckor ägde rum för tredje gången 2013 den 4-19 okt. Petra Garnås och 

Yvonne Westlind-Dahl samordnar kulturveckorna och informerar mötet om evenemanget. En 

mängd programaktiviteter under 14 dagar. Grundtanken som startade idén var att sammanföra 

hälsa och kultur.  Christer Dahl som chef tände direkt på iden. Nynäshamn har ett rikt 

kulturliv vilket är en viktig förutsättning.  

 

Start 2011 med en vecka sen ökade det till två veckor 2012. 2013 togs två kulturarbetare -

Petra och Yvonne- in som samordnare. Uppdraget var för dem att informera alla intresserade 

kulturaktörer, samordna aktiviteterna och marknadsföra kulturveckorna. Exempel på program; 

kulturnatt den 18 okt med 1000 besökare, dans-workshop, föreläsning med Louise Hoffsten, 

kulturafton mm. En ordentlig invigning genomfördes i Folkets hus av kommunstyrelsens 

ordförande.  

 

Många samarbeten t ex med Svenska kyrkan och KTH.  
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Resultat: ökat intresse från de olika kulturaktörerna, tillsammans blev man starkare och nådde 

ut till flera, höjde statusen på kulturen, bättre spridning inom hela Nynäshamn, det fanns 

något för alla. Kulturveckorna har gått mot en positiv utveckling och ska bli en tradition. 

Kultur är hälsa! Kultur är en självklarhet! Extra medel tillsköts från kommunstyrelsen för lön 

till samordnarna och 50 tkr till marknadsföring.  

 

Vi gör en sång- och andningsövning under Yvonnes ledning. 

 

Fritidssekreterare Sune Hamrin informerar om Olympic Day i Nynäshamn. 2012 var 

jubileumsår för Nynäshamn som OS arrangör. De 100 åren firades med en jubileumsregatta 

den 20 juli-5 aug. Fem dagar med prova-på-aktiviteter och aktiviteter för barn och ungdomar, 

samt möten med olympier. Fantastiskt väder både under solskensolympiaden 1912 och nu 

2012. Det var så lyckat så man ville fortsätta även 2013.  

2013 hade man en dag i Svandammsparken ihop med 10 föreningar. Solen sken då också. 

Även 2014 ska man ha en Olympic Dag den 8 juni, men nu bara en dag.  

Målet är att få med minst 12 föreningar. Det blir en löptävling för barn mellan 5-12 år. 

Evenemanget ska marknadsföras regionalt. Vill etablera både Olympic Day och löptävlingen 

som årligt arrangemang.  

Föreningslivet är mycket nöjt med arrangemanget, mest för möjligheten att presentera sig och 

rekrytera nya medlemmar.  

 

Fritidskonsulent Monica Lundstedt informerar om Minfritid.nu. Det är ett samarbete mellan 

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Tyresö, Salem och Nynäshamn. Stockholm var med 

från början 2011, men var inte med 2013 i Huddinge men ska vara med 2014, då även 

Södertälje är inbjuden. Regional mässa för att förmedla fritidsaktiviteter till personer med 

funktionsnedsättning. Ett år är mässan förlagd i norra delen av Stockholm och ett annat i 

södra delen. Målgruppen är både barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar samt 

anhöriga, skolor, gruppbostäder, ledsagare, daglig verksamhet och fritidsklubbar. 

Ca 4000 besökare per år. Mässan äger rum på en fredag och lördag. 

 

Innehåll i dagarna: prova på aktiviteter, utställningar, föreläsningar, scenprogram och artister.  

Monica informerar även om folkhälsoarbetet. 8 mnkr/år är avsatt för detta. Kommunens egna 

aktörer och föreningar kan söka från dessa medel. Ett projekt är "Tillgänglig fritid för alla", 

där man t ex arbetar med uppsökande verksamhet.  

 

Monica informerar även om en ny katalog " kultur och fritid för alla", fritidsnätverket 

"fritidsstöd" och fritidswebben. Det senare är Stockholms stad huvudansvarig för.  

 
3. FSKFs egna punkter 

A. Torbjörn Neiman och Elisabeth Lunde informerar om Manchesterresan och hur 

programmet ser ut just nu. 22 deltagare anmälda. Studieresan äger rum den 7-11 maj.  
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B. Inför vårt jubileumsår 2016. Idéer om hur vi ska fira det! Ska vi vara värd för SFK:s 

årskonferens 2016? Bikupediskussion. Vi var överens om att fira våra 50 år. Förslag: 

resa och fest. (Resa vartannat år är dessutom en långsiktig ide). Fest vill vi ha och då 

vi bjuder in brett. Mötet är försiktigt positivt till att FSKF ska vara värd på SFK:s 

årskonferens 2016, men vi måste veta vad vi tar på oss och det får inte ske på 

bekostnad av vår egen VP och våra egna uppdrag. Styrelsen tar med sig frågan och 

återkommer till alla, via e-mail eller på resan till Manchester 

 

C. Berit Svedberg informerar om hur det regionala samarbetet fortskrider kring 

gemensam plattform och länslånekort inom biblioteket. Förslag ska läggas fram till 

Stockholms kulturnämnd i höst och arbetet sker i samarbete med flera bibliotek i länet, 

Svensk biblioteksförening och Regionbiblioteket. 

 

D. På ett kommande möte med KSL ska vi be om deras hjälp att utreda hur samarbete 

inom Kulturskolan kan utvecklas inom regionen, utifrån behov av specialresurser för 

mycket svårt funktionsnedsatta barn och ungdomar, orkesterverksamhet i vid mening 

samt smala ämnen. Vi fick mycket god respons för förslaget från de politiker som var 

med på ett möte nyligen som landstingsrådet Anna Starbrink tagit initiativ till 

 

E. Olof Öhman informerar om hur långt vi har kommit inom idrottens regionala 

samverkan. Flera arbetsgrupper finns men det finns behov av fler deltagare i ett par 

arbetsgrupper, t ex den om typanläggningar (Marina Högland leder) och den om avtal 

och upphandlingar (Torbjörn Neiman leder) 

 

F. Mikael Petrén på Stockholms stadsbibliotek får genom Berit Svedberg i uppdrag att 

skriva en kort rapport om hur det går med e-boklånekostnaderna. 

 

G. Vi diskuterar frågeställningar som vi ska ta med till KSL. T ex regelsystem inom 

idrotten samt kulturskolesamverkan 

 

H. Staffan Jonsson och Marina Högland rapporter från arbetsgruppen " ungdomens öppna 

mötesplatser". De har skickat följande tips till den nya samordnare för fritidsfrågor: 

 
1.       KEKS-nätverket, eventuellt ta kontakt med verksamhetsledaren Jonas Agdur, 
kanske ett seminarium om nätverket för hela länet? Södertälje och Huddinge med och 
tycker mycket användbart för utveckling mötesplatser för unga, hur mäta kvalitet mm. 
 
2.       Ungas livsstil, Stockholms universitet har ett forskningsprojekt som leds av Ulf 
Blomdahl, ev bjuda in till seminarium kring detta och hur deras vetenskapliga 
rapporter kan användas. 
 
3.       Ungdomsinflytande/ungdomsråd? Hitta nya former för hur uppmuntra 
ungdomar att engagera sig i kommunens olika frågor, eller till att väcka egna. 
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I. Torbjörn Neiman informerar om att arbetsgruppen om mentor/praktik/faddersystem 

snart ska börja jobba med sitt uppdrag. 

 

J. Torbjörn ”blötlägger” följande frågor:  

 
1. Ska vi ordna seminarier om idrott och idrottens språk och beteende bland annat utifrån 

genusperspektiv och HBT. Mötet tycker att detta är en bra idé inför kursprogram 2015. 
 

2. Ta fram nyckeltal och kvalitetsmått. Ska vi bilda en särskild arbetsgrupp kring detta?  Vi blir 
överens om att det nätverk som finns för kvalitet och styrning ska jobba vidare med frågan. Men vi 
behöver ha fokus på frågan överlag och dela med oss av goda erfarenheter.  

 

K. Torbjörn visar vår PP-presentation om FSKF 

 

 

 

 

 

Vid anteckningarna               Justeras 

 

 

Berit Svedberg                        Torbjörn Neiman 

 

 


