
MED STÖD AV PROJEKTÄGARE

Regional tillgång till 
idrottsanläggningar och 

kulturskola

”Rik”

Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019



”Jag är frånskild. Min son bor hos mig 
och min dotter bor hos pappan i en 

grannkommun. 

Kan de få gå i kulturskolan
tillsammans?”

Kan de få träna curling tillsammans?”



Invånarna känner ofta inga kommungränser. Många, även unga, 
rör sig dagligen över kommungränserna

Samverkan är nödvändig för att klara av att utveckla utbudet i 
takt med befolkningstillväxten i Stockholm

Tillsammans kan vi göra verksamheten effektivare

Gränslös verksamhet i Stockholms län



26 kommuner i Stockholms län

Både 

stora
och små…

Både 
täta

och

g   l   e   s   a…



anläggningar för sporter med färre utövare i länet

om det är förhållandevis få utövare i länet är det smart att satsa på några få, rätt placerade 
anläggningar i länet 

anläggningar för sporter med särskilda krav på lokalisering

vissa sporter är ibland svårare att placera än andra. Här behövs regionala lösningar

publika arenor och andra större specialidrottsarenor

när det gäller större specialanpassade arenor för de större sporterna kan delregionala 
lösningar öka både kvalitet och effektivitet

men

respektive kommun har fortsatt ansvar för 

Det breda vardagliga anläggningsbehovet. Basidrotten

Prioriteringar idrott – idrottens infrastruktur



Prioriteringar kulturskola. Utveckling av

ensembleverksamhet i alla genrer

större gränsöverskridande projekt
kan organiseras över kommungränserna för att nå nya grupper av elever och göra 
kulturskolan intressant för fler

ämnen och metoder som inte finns i alla kommuner
modellen kan ge starka incitament till utveckling i många av länets kommuner

• fler ämnen att välja på

• metodutveckling – kommunerna är olika bra på olika saker

• ständig gränslös kompetensutveckling i vardagen

• endast fantasin sätter gränser

fördjupningskurser

En inkluderande kulturskola!



Modellen är intressant för alla barn och unga i Stockholms län men dessa grupper 
är särskilt aktuella:

➢ De som redan åker till eller vill åka till en aktivitet i annan kommun

➢ De som bor i en kommun och går i skola i en annan

➢ De som har olika typer av växelvisa boenden eller vistelser hos 
närstående

➢ Barn och unga med mer omfattande funktionsnedsättningar/variationer
En grupp som inte är så väldigt många i länet men som behöver specialanpassade anläggningar, speciell 
pedagogik och inte så sällan även ledsagning

Målgrupper

Närmare 120 000 av 
dem rör sig frekvent i 

länet av olika skäl

Det finns cirka    
365 000 i åldern   

6-19 år i länet



Metod

Kostnadstäckande ersättning mellan kommuner, inte föreningar eller 
enskilda.

Den aktiva eller föreningen erbjuds ett bättre och mer tillgängligt 
utbud till samma villkor som de tidigare haft

Hela modellen bygger på frivillighet och ”vinna-vinna”. Tillsammans 
kan kommunerna förmera och utveckla verksamheten.



Dialog!
Med stöd av Arvsfondens projektbidrag kommer vi att 
genomföra ett stort antal brukardialoger där unga talar 
med unga för att ta reda på 

Hur ska det vara när det är som bäst?



Styrning och ledning av projektet

En styrgrupp där uppdragsgivarna representeras

Ett antal referensgrupper för de olika målgrupperna och 
verksamhetsfälten

En projektledare som har lång erfarenhet av ledarskap och 
samordning inom idrott och kultur i länet



Vad har gjorts? 

• Projektet innebär en professionalisering av ett antal års målmedvetet arbete 
med struktur och förankring för regional samverkan

• En första större ”R-arena” är redan startad, i Sollentuna, hösten 2016

Vad händer?

✓ Sep 2016-juni 2017, platskartläggning, flödesmätningar och systematisk 
förankring i kommunerna. Klart 

2. Hösten 2017-hela 2018, kostnadsberäkningar och avtal

3. Jan-aug 2019, utredning om förenkling av taxor, bidrag, regler samt 
slutdokumentation



MED STÖD AV PROJEKTÄGARE

Läs mer på www.fskf.nu
under ”utveckling”

Torbjörn Neiman

torbjorn.neiman@sll.se
08-123 378 06

www.fskf.nu
www.kultur.sll.se


