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Kallelse till 
årsmöte 2017 i FSKF 
 
 

Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF 
 

 
Datum:  23 mars 

Tid:  16:00, men innan dess är det under dagen både chefsträff och 

veteransamling i parallella aktiviteter 

Plats:  Tyresö. Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors. Adress: 

Pluggvägen 6B 
 

 

 
Dagordning och handlingar till årsmötet ligger för nedladdning på 

www.fskf.nu  

 
 

 
Vägbeskrivning 
För dig som åker kollektivt går en lämplig buss kl. 11:22 från Gullmarsplan: Blå-buss 875 mot Tyresö 
kyrka. Gå av i Tyresö centrum kl. 11.40. Det är sedan ca 10 min gångväg till Pluggvägen 6B 
 
Karta 
https://www.google.se/maps/place/Pluggv%C3%A4gen+6B,+135+46+Tyres%C3%B6/@59.2410178,1
8.2291692,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7ec49d6d6d73:0x9db22d5d6a6dfc95!8m2!3d59.24
10151!4d18.2313579  
 

 

 

Välkommen! 
 

Olof Öhman, tf ordförande 

http://www.fskf.nu/
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Dagordning 
årsmöte 2017  
 

Datum:  23 mars 2017 

Tid:  kl 16.00 

Plats:  Tyresö. Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors. 

Adress: Pluggvägen 6B 

  

Dagordning   
 

1.  Fråga om mötets behöriga utlysande 

 
2.  Fastställande av dagordning 

 
3.  Val av funktionärer för årsmötet 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

                                          c. Två justeringsmän tillika rösträknare 

 
4.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för år 2016 (bifogas) 

 
5.  Revisorernas berättelse (bifogas) 

 
6.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
7.  Val av ordförande på en tid av ett (1) år 

 
8.  Val av två styrelseledamöter för en tid av två (2) år 

 
9.  Val av två revisorer för en tid av ett år  
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10.  Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år 

 
11.  Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

 
12.  Inkomna motioner 

 
13.  Fastställande av medlemsavgift. Förslag: oförändrat, dvs. 400 kr för aktiv medlem 

och 100 kr för seniorer 

 
14.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017-2018 samt budget för år 2017 

(bifogas) 

 
15.  Aktuell information från styrelsen 

 
16.  Avslutning 
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Föreningen Storstockholms kultur- 
och fritidschefer   
 
Verksamhetsberättelse för år 2016 

Styrelsen 

Ordförande Torbjörn Neiman fram till 2016-08-31 då Torbjörn tillträdde som 

anställd utvecklingschef och projektledare för kommunerna i länet 

i samverkan med landstinget. Olof Öhman är tillförordnad 

ordförande från 2016-09-01 fram till årsmötet 2017. Torbjörn 

Neiman fortsätter sitt arbete i styrelsen som adjungerad 

föredragande.  

Vice ordförande Olof Öhman, Stockholm   

Kassör  Staffan Jonsson, Södertälje 

Sekreterare  Elisabet Lunde, Ekerö 

Övrig ledamot Pernilla Järverot, Järfälla 

 

Adjungerade ledamöter Pekka Widergren, Sigtuna 

Ingela Hermansson, Sigtuna 

Stefan Lindström, Stockholm 

  Annica Dahlborn, Järfälla 

  Marion Hauge-Lindberg, Stockholm 

  Birgitta Vinnå, Järfälla 

Emelie Joachimsson, Sollentuna 

Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna 

                                             

Samordnarna för nätverken har adjungerats till alla styrelsens möten. 

  

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden, varav ett var ett konstituerande 

möte och ett var en planeringsdag. Några frågor som diskuterats och beslutas är: 

 

 Kursprogram, nätverksträffar och studieresor samt budget och avgifter för dessa. 

 FSKF:s jubileum som firades torsdagen den 20 oktober 2016. Jubileet finns utförligt 

dokumenterat i en artikel på FSKF:s hemsida. 

 Från och med år 2015 läggs kursprogrammet ut på föreningens hemsida. En PDF-

utgåva finns för utskrift för den som så önskar. 

 Verksamhetsplanering och förslag till justerad verksamhetsplan för åren 2017-2018 

som läggs fram till årsmötet 2017. 

 Uppföljning av verksamhetsplanen för åren 2015-2016. 

 Fortsatt utveckling av kommunikationen via www.fskf.nu  

 Regional samverkan inom idrott och kultur som har formerats i ett särskilt projekt som 

startade i september 2016. 

 Forskningsprojektet tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm som löpt under 

år 2016 och kommer att avslutas under år 2017. 

http://www.fskf.nu/
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 Samverkan med SKL, KSL och SFK1. 

 Adam Persson, Norrtälje har efterträtt Pekka Widergren som samordnare för nätverket 

för idrotts- och friluftsanläggningar.  

 Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna har efterträtt Olof Öhman som samordnare för 

idrottschefsnätverket och ordförande för arbetsgruppen för regional idrottsutveckling. 

Studieresa 

Chefsgruppen gjorde i april en studieresa till Berlin, Tyskland. Det var 21 chefer som deltog i 

resan som varade från torsdag-lördag den 7-9 april 2016. Det var en givande studieresa där vi 

fördjupade oss i några delar av Berlins enorma kultur- och idrottsliv. Vår resa samordnades av 

personalen på Sveriges ambassad i Berlin. Tack till dem! Resan finns utförligt beskriven i en 

särskild reserapport som ligger på FSKF:s hemsida. 

Revisorer 

Anders Mebius, Sigtuna 

Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna 

Marina Högland, Huddinge - suppleant 

Valberedning 

Erik Heribertson, Täby 

Rolf Johanson, Salem 

Medlemmar 

Flertalet kultur- och fritidschefer inom Storstockholmsområdet är medlemmar i föreningen, 

liksom kultur och fritidsdirektören i Region Gotland. Antalet kommunmedlemmar är nu 26 

och antal seniormedlemmar 13. 

Uppföljning av verksamhetsplan för 2016 – 2017 

Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet 2016-03-10. 

 

1. Föreningen ska under år 2016 och 2017 genom kunskapsutbyte av olika slag utveckla 

kommunernas metoder för att nå nya grupper av besökare i verksamheterna.  

Ansvariga: Irene Hededal, Tyresö, Fredrik Nornvall, Värmdö och Maria Lindeberg, 

Haninge.  

Är påbörjat. Gruppen ska arbeta med detta under år 2017. 

 

2. Föreningen ska under år 2016 och 2017 genom kunskapsutbyte av olika slag stärka 

kommunernas metoder för att skapa innovativa mötesplatser. Ansvariga: Maria 

Röstberg, Upplands Väsby och Kerstin Hassner, Danderyd.  

Är påbörjat. Gruppen ska arbeta med detta under år 2017.  

 

3. Under år 2016 och 2017 ska föreningen etablera en operativ funktion för regional 

samverkan tillsammans med Kulturförvaltningen vid Stockholms Läns Landsting. 

                                                 
1 SKL – Sveriges Kommuner och Landsting, KSL – Kommunförbundet Stockholms Län och SFK – Sveriges 

Fritids- och Kulturchefsförening (rikets motsvarighet till FSKF) 
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Samarbetet koncentreras i första etappen till regional utveckling av 

idrottsanläggningar och kulturskolor. Ansvarig: Torbjörn Neiman och Olof Öhman 

Klart. Funktionen är etablerad och operativ.  

 

4. Under 2016 ska närmare utredas möjligheterna att åstadkomma likartade regler för 

säsongsperioder inom idrotten samt hur bidrag och lokalupplåtelse ges till föreningar 

med medlemmar ifrån olika kommuner. Ansvarig: styrgruppen för regional 

idrottssamverkan. 

Pågår. Idrottschefsnätverket arbetar med detta. Uppdraget är långsiktigt och konkreta 

förslag kan presenteras senast under år 2019. Detta är en del av det regionala 

utvecklingsprojektet som faller in under funktionen på punkt 3.  

 

5. Föreningen ska under år 2016 genom värdkommunen starta den första större regionala 

idrottsanläggningen, en inomhus friidrottshall i Sollentuna kommun. Ansvarig: Niklas 

Roos af Hjelmsäter och arbetsgruppen för regional idrottssamverkan. 

Klart. Friidrottshallen är startad och så här långt en stor framgång.   

 

6. Föreningen ska inom ramen för det forskningsprojekt som görs tillsammans med 

Handelshögskolan i Stockholm hålla kvalitetsseminarier och utvecklingsmöten för att 

bättre koppla den dagliga verksamheten till aktuell forskning. Ansvarig: Pernilla 

Järverot och Staffan Jonsson 

Pågår och kommer att bli klart under perioden. De seminarier som planerades under 

2016 är genomförda och de avslutande seminarierna i forskningsprojektet hålls under 

år 2017.  

 

7. Föreningen ska fortsätta satsningen som startade 2014 med att stärka kulturens, 

fritidens och idrottens inflytande och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor. Ett 

seminarium har redan hållits i januari 2016. Ansvarig: Styrelsen. 

Inte klart. Möjligen är det lämpligare att ett nytt seminarium med detta syfte istället 

hålls i början av år 2018. Detta eftersom agendan för 2017 är ganska full för 

målgruppen. Styrelsen föreslår att punkten förs vidare till nästa verksamhetsplan.   

 

8. Föreningen ska under år 2016 och 2017 i dialog med socialförvaltningarna i länets 

kommuner utveckla en modell för förbättrad ledsagning till aktiviteter på fritiden för 

personer med funktionsnedsättning. Ansvarig: Nätverket för funktionshinderfrågor. 

Pågår. Nätverket arbetar med frågan som också vävs in som en del av det regionala 

utvecklingsprojektet.  

 

9. Föreningen ska genomföra FSKF:s 50-årsjubileum år 2016. Jubileumsfirandet ska på 

ett framåtsyftande sätt tillvarata historisk kunskap och bygga en plattform för framtida 

framgång. Ansvarig Staffan Jonsson, Pernilla Järverot och Tomas Dennerby. 

Klart. Jubileet genomfördes den 20 oktober. Dokumentation från jubileet finns på 

FSKF.s hemsida. 

   

10. Strategiskt forum. Föreningen ska under 2017 fortsätta utveckla den form av 

chefsmöte som provades och genomfördes i november 2015. Det är viktigt att bereda 

utrymme för chefsgruppen att i mera sammanhängande form arbeta tillsammans med 

strategiska utvecklingsfrågor. Ansvarig: Torbjörn Neiman. 

Pågår och kommer att bli klart under perioden. Ett nytt forum är inbokat till två dagar 

i slutet av oktober 2017. 
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Ekonomi 

Bokslutet redovisas i särskild bilaga. För år 2016 uppvisas ett underskott på -17 327 kr, ett 

bättre resultat än det budgeterade underskottet på -35 000 kr. Det förväntade större 

underskottet budgeterades eftersom stämman år 2016 tog beslut om en subvention av 50-

årsfirandet i oktober 2016 med 50 000 kr. 

 

Eget kapital vid ingången av 2017 uppgår därmed till 322 205 kr. Styrelsen bedömer att en 

nivå runt 300 000 kr i eget kapital kan anses vara önskvärt, med tanke på föreningens 

expansion och satsningar på framtida verksamhetsutveckling.  

FSKF:s 50-årsjubileum den 20 oktober 2016 

Ca 160 personer samlades torsdagen den 20/10 2016 i Kulturhusets hörsal för att fira FSKF:s 

50-årsjubileum. 

 

Program  

1. Kulturens olika roller, ett samtal under ledning av Eva Bergquist med Stina Oscarsson  

Johan Lundberg, Alexandra Pascalidou och Mats Svegfors. 

2. Konsten att mäta det omätbara, en redovisning av dagsläget i forskningsprojektet som 

drivs tillsammans med Handelshögskolan av Linda Portnoff och Erik Wikberg. 

3. Medarbetare minns – Hur har FSKF vuxit upp? Torbjörn Neiman intervjuar Siv 

Johansson, Leif Karlsson, Björn Alkeby och Erik Heribertson om hur FSKF har vuxit 

till vad föreningen är idag. 

4. Regional samverkan i praktiken. Torbjörn Neiman redogör för det utvecklingsprojekt 

som han nu leder och som redovisas här nedan. 

5. Idrottens olika roller. Efter en inledning av Emilia Bjuggren leder Cinnika Beiming ett  

Samtal med Daniel Anglén, Ramin Kiani, Thomas Ravelli och Thomas Dennerby . 

6. Stockholms Ungdomssymfoniorkesters jubileumskonsert.  

7. Jubileet avslutas med en gemensam middag och en avslutningskonsert med Anna 

Stadling och hennes band.  

 

Jubileumsdagen finns mer utförligt beskriven i en särskild dokumentation som ligger på 

FSKF:s hemsida.  

Större utvecklingsprojekt och regional samverkan 

Konsten att mäta det omätbara 

24 av Stockholms läns kommuner, kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting, Region 

Gotland och Statens Kulturråd deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med Handels-

högskolan i Stockholm och deras forskningscenter ABC (Art, Business and Culture). 

Projektet leds av två forskare från HHS, Linda Portnoff och Erik Wikberg. 

 

Projektet Konsten att mäta det omätbara: Om kvalitetsbedömning av konstnärlig kvalitet 

initierades mot bakgrund av att kravet på konstnärlig kvalitet länge ansetts vara det viktigaste 

styrmedlet för offentlig finansiering av kulturproduktion, samtidigt som detta krav är det som 

har varit allra svårast att definiera. Genom empiriska undersökningar via intervjuer 

genomförda i Stockholmsregionens olika kommunala kulturförvaltningar, på Stockholms 

Läns Landsting, på Kulturrådet samt med kulturproducenter som sökt offentliga medel 

undersöker projektet vilka olika kvalitetsförståelser som finns inom offentlig sektor och hur 

olika tjänstepersoner i praktiken gör denna bedömning. Det har framkommit att det finns stora 
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skillnader till hur man bedömer vad konstnärlig kvalitet är, dels i relation till vem (till 

exempel kommunmedborgare, professionella konst- och kulturvetare och kulturproducenterna 

själva), dels i relation till den konstnärliga kvalitetens syften (om konstnärlig kvalitet är 

kopplad till kulturens egenvärde eller förknippad med de instrumentella effekter den 

konstnärliga kvaliteten ger upphov till – exempelvis att främja demokratisering, mångfald, 

integration, god hälsa, internationella relationer och jämställdhet). 

 

Projektet kommer att avslutas under år 2017 med en skriftlig rapport som också kommer att 

publiceras och med ett större forskningsseminarium som kommer att hållas den 24 november 

2017. Projektet beskrivs utförligt under www.fskf.nu/utveckling 

 

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola 

FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner 

driver sedan september 2016 ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med 

Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas 

samarbetsorganisation:  

 

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar 
Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att 

fler kan delta i det de vill, där de vill. 

 
Projektet inriktar sig särskilt på tre verksamhetsområden; kulturskola, idrottsanläggningar och 

verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.  

 

En sådan samverkan är något som FSKF arbetat för i många år och som nu professionaliseras 

i ett större projekt. Projektet är finansierat av ett stort antal av länets kommuner tillsammans 

med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten. Projektmedel 

har också beviljats av både statens innovationsmyndighet Vinnova och av Allmänna 

Arvsfonden. Vinnova ger ett projektbidrag till huvudprojektet medan Arvsfonden ger bidrag 

till en projektutbyggnad för att särskilt arbeta med delaktighet, brukarmedverkan och 

fokusgrupper.  

 

Projektet innebär också ett utvecklat och professionaliserat stöd till kommunerna och FSKF i 

det utvecklingsarbete som FSKF bedriver. Placeringen av projektet vid kulturförvaltningen, 

Stockholms läns landsting medför dessutom starka synergier i utvecklingen av regionen. 

Torbjörn Neiman leder och arbetar med projektet. Detta betyder att Torbjörn har lämnat sitt 

uppdrag som ordförande och istället har en föredragande och verkställande roll i relation till 

FSKF:s styrelse. Projektet beskrivs utförligt under www.fskf.nu/utveckling 

 

Annan regional samverkan 

Förutom dessa två större utvecklingsprojekt pågår som vanligt FSKF:s utbildningsverksamhet 

och erfarenhetsutbyte som kontinuerligt kopplas till vardagsarbetet i förvaltningarna. 

 

Samverkan med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) växer. FSKF är ett viktigt 

bollplank för SKL:s tjänstepersoner. Bland annat har föreningen engagerat sig i det arbete 

som SKL driver med att ta fram ett gemensamt IT-system för hela riket för bokning av lokaler 

och för bidragshantering.   

http://www.fskf.nu/utveckling
http://www.fskf.nu/utveckling
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Kurs- och konferensverksamhet  

2016 års kursverksamhet redovisas under respektive nätverk.  

Årsmötet 

Årsmötet genomfördes den 10 mars i Allhuset i Sundbyberg. 21 aktiva medlemmar, 4 

adjungerade och 6 seniorer deltog. 

Chefsträffar  

Chefsmöte i Sundbyberg den 10 mars 

21 chefer deltog i mötet. 

 

Mötet börjar med att Daniel Antonsson, SKL gästar oss och informerar om dagsläget i 

projektet med det gemensamma riksövergripande boknings- och bidragssystemet.  

 
Värdkommunen Sundbybergs program 
Vi fick under en timme några olika presentationer av Sundbyberg. Dels övergripande om 

kommunen, om kommunens expansion, om de så kallade Rissneambassadörerna samt om 

HBTQ-certifiering. Vi tackar Sundbyberg för de intressanta föredragningarna. 

  

Chefsmöte  

1. Genomgång av programmet för studieresan till Berlin.  

2. Presentation och genomgång av planerna på ett konkret regionutvecklingsprojekt 

tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting. Mötet ställer sig 

positiva till planerna och styrelsen fortsätter att arbeta med frågan med högsta 

prioritet. 

3. Kort rapport om forskningsprojektet tillsammans med Handelshögskolan.   

4. Avstämning av läget i mentorprogrammet.  

5. Jubileet 2016. Kort rapport om dagsläget i planeringen.  

6. Nästa års vårmöte och årsmöte kommer att hållas i Tyresö.  

7. Styrelsen får i uppdrag att hösten 2017 åter arrangera ett chefsinternat för strategisk 

fördjupning.  

8. Två arbetsgrupper bildas för att arbeta dels med kommunernas metoder för att nå nya 

grupper av besökare i verksamheterna och dels med metoder för att skapa innovativa 

mötesplatser.  

9. Kort rapport om den regionala friidrottshallen i Sollentuna.  

10. Björn Alkeby berättar att han kommer att gå i pension sommaren 2016. Mötet önskar 

lycka till. 

Kortare chefsmöte under jubileumsdagen den 20 oktober på Kulturhuset 

20 chefer deltog.  
 

1. Välkomnande av nya kollegor och kollegor på ny plats.  

2. Rapport från regionutvecklingsprojektet som nu är startat. Bland annat kommer 

ledningen för landstingets kulturförvaltning inom ramen för projektet att göra en 

besöksturné till alla kommuner. 

3. Aktualisering av arbetsgrupperna från förra chefsmötet.  

4. Utbyggnad av mentorprogrammet till att omfatta andra medarbetare än chefer.  

5. Information om Sollentuna Regionala Friidrottshall som invigs söndag den 20/11. 
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6. Information om viktiga dagar och tider 2017.  

7. Vi diskuterar en eventuell studieresa för chefsgruppen våren 2018 och tillsätter en 

arbetsgrupp för detta.  

De olika nätverken  

För närvarande har föreningen 9 nätverk, förutom nätverket för kultur- och fritidschefer som 

samordnas av föreningens ordförande. 

 Nätverket för bibliotekschefer samordnas av Birgitta Vinnå, Järfälla 

 Chefsnätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar samordnas av Stefan 

Lindström, Stockholm 

 Nätverket för funktionshinderfrågor samordnas av Annica Dahlborn, Järfälla 

 Nätverket för idrottschefer samordnades av Olof Öhman, Stockholm som efterträddes 

av Niklas Roos af Hjelmsäter i september 2016.  

 Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar samordnades av Pekka Widergren, 

Sigtuna som efterträddes av Adam Persson, Norrtälje i december 2016.  

 Nätverket för kulturchefer samordnas av Pernilla Järverot, Järfälla 

 Nätverket för kulturfrågor samordnas av Ingela Hermansson, Sigtuna 

 Nätverket för kvalitet och styrning samordnas av Emelie Joachimsson, Sollentuna 

 Nätverket för kulturskolechefer samordnas av Marion Hauge-Lindberg, Stockholm 

Nätverken innebär att FSKF har förgreningar till ett stort antal verksamheter och når ett stort 

antal personer. Sammantaget är varje år många hundra personer från medlemskommunerna 

aktiva i någon form av kunskapsutbyte eller nätverksarbete.  

Nätverken utgör en mycket väsentlig stomme i föreningens verksamhet. Erfarenhetsutbyte 

och kompetensutveckling genom det digra kursutbudet möjliggörs genom det viktiga arbete 

och stora engagemang som läggs ner från nätverkens sida. 

Nätverket för bibliotekschefer 

Länets bibliotekschefer har ett sedan länge haft regelbundna träffar inom Regionbibliotek 

Stockholm. Nätverkets träffar samordnas med Regionbiblioteket. Under 2016 har nätverket 

för bibliotekschefer samordnats av Birgitta Vinnå, Järfälla. Deltagare i arbetsgruppen har varit 

Kristina Herrlander, Solna och Lena Gustafson-Randau, Sigtuna.  

 

Nätverket har erbjudit tre arrangemang/kurser under året.  

25 februari hölls en föreläsning av Petra Trobäck om att utforma attraktiva bibliotekslokaler, 

35 deltagare. 

 

20 maj hölls ett seminarium om biblioteksplaner och KB:s kvalitetsdialog, 13 deltagare. 

 

9-10 november gjordes en studieresa till bibliotek i Århus, Gellerup, Silkeborg och Herning i 

Danmark. Detta var ett samarrangemang med Regionbibliotek Stockholm. 32 deltagare.   

 

Gruppen har haft fem arbetsmöten under året. 
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Chefsnätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar  

Under 2016 har deltagandet i chefsnätverket fortsatt att vara lågt. Ledarskapsnod Stockholm 

har varit aktiv men det har varit svårt att få deltagare till träffarna.  
  

Kurser/seminarier som genomförts under år 2016 

Nätverket för funktionshinderfrågor inbjöd under året till så kallade basföreläsningar där 

bland annat fritidsledare var inbjudna som målgrupp. Basföreläsningarna har handlat om 

intellektuell funktionsnedsättning (54 deltagare), autism (40 deltagare) och neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (27 deltagare).  

 

Inom kunskapsnoden har två seminarier genomförts om ensamkommande flyktingbarn i olika 

perspektiv. Dessa genomfördes den 13 april och den 30 maj. 

Nätverket för funktionshinderfrågor 

Nätverket består av representanter från 24 av länets kommuner. En majoritet av kommunerna 

har tjänstepersoner som har ansvar att samordnarna funktionshinderfrågor som del av sin 

tjänst. Det innebär att möjligheten att delta aktivt i nätverksarbetet varierar.  

 

Nätverkets samordnare är Annica Dahlborn, Järfälla och fast ordförande är Erik Hjelmfors, 

Upplands Väsby. 

 

2016 har nätverket har haft fyra protokollförda möten med planering och uppföljning av 

kurser, lägesrapporter från temagruppsarbetet, utveckling av fritidsnätet.se, rapporter från 

FOMS, FSKF, NEFA och kort information från varje kommun som fasta punkter på 

dagordningen. Nätverksmötena har ibland inbjudna gäster eller kombineras med studiebesök.  

 

Nätverksmöten 

29 januari på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 15 deltagare. 

Upplägget av samverkanskonferensen diskuterades samt olika ledsagningsmodeller. 

16 mars på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 8 deltagare. 

Bland annat gjordes en utvärdering av Samverkanskonferensen samt information om 

studiebesök i Norge. 

26 maj på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 13 deltagare. 

31 augusti på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen.13 deltagare.  

28 oktober på Vision i Stockholm ställdes på grund av för få anmälda. 

 

Temagruppsarbete 

Nätverkets medlemmar har tidigare definierat fyra viktiga utvecklingsområden där ett 

fördjupat arbete görs. Temagrupperna är ”Förbättringsområden inom fritiden för ungdomar 

med funktionsnedsättning” (NEFA ansvarar för gruppen), ”Ledsagning lokalt och regionalt”, 

”Förebyggande hälsoarbete” och ”Idrott och övrigt föreningsliv”. 

 

Temagrupperna arbetar var för sig och avstämning sker på ordinarie nätverksmöten. 

”Förbättringsområden inom fritiden för ungdomar med funktionsnedsättning”(NEFA 

ansvarar för gruppen) gjorde en presentation av sitt arbete för styrelsen den 16 oktober. 

”Ledsagning lokalt och regionalt” ligger som en särskild punkt i FSKFs verksamhetsplan.  
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Nätverkets studieresa 

En studieresa gjordes den 8-9 december till Valjeviken och Nordisk Nätverkskonferens. 5 

personer deltog. Där fick vi bland annat information om Karlskronas Kompiskort och 

transportservice för daglig verksamhet. 

 

Workshop 

Den 27 september arrangerades en workshop tillsammans med Stockholmsidrotten och 

Stockholms parasportförbund under förmiddagen och Studieförbundet vuxenskolan och 

Hjärnteamet, SLL under eftermiddagen. Det var 25 deltagare på förmiddagen och 10 

deltagare på eftermiddagen. 

 

Samverkanskonferens 

Den 18 februari arrangerades en samverkanskonferens som riktade sig till chefer och 

specialister inom fritids-, kultur- och socialförvaltningar samt politiker i berörda nämnder. En 

uppföljning av konferensen ska ske år 2018. 51 deltagare från olika kommuner. 

 

Fritidsnätet – webbplats med aktiviteter för personer som behöver extra stöd 

Nätverket arbetar kontinuerligt med att utveckla Fritidsnätet som är en webbplats för att hitta 

fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län.  

Fritidsnätet drivs på uppdrag av Stockholms stad och övriga kommuner ansluter sig via avtal.  

Den 21 oktober lanserades Fritidsnätet 3.0 med bland annat en kartfunktion. En styrgrupp ska 

bildas bestående av chefer från deltagande kommuner. Även en idégrupp ska bildas. 

Stockholms läns landsting, habilitering & hälsa deltar också i samarbetet. 

 

minfritid.nu – Fritidsmässa Sollentuna 

Den 20-21 maj genomfördes den 5:e minfritid.nu mässan. Cirka 1 800 personer besökte 

mässan under de två dagarna. På nedre plan fanns aktiviteter med fokus på ”knoppen”. 

Fritidsgårdar, föreningar och biblioteken fanns representerade.  

 

På scenen, Klubben, uppträdde några av de besökare som själva ville prova på att uppträda på 

scenen varefter de mer etablerade artister, som var med i Funkismellos riksfinal, bjöd på sina 

finalnummer. Dolly Styles och Albin & Mattias underhöll.  

 

På övre planet i idrottshallen kunde besökarna prova på ett flertal olika idrotter som 

utställande föreningar och sponsorer visade upp. Besökarna hade också chansen att utmana 

parasport-olympierna Maja Reichard och Niclas Rodhborn i någon av idrotterna, till exempel 

show-down, golf, stakning och ny-cirkus.  

 

Utanför anläggningen visade brandkåren upp en av sina stora bilar och där fanns också en 

klapp-hage med några djur. I en innebandyturnering tävlade sex lag om medaljerna under 

eftermiddagen. Hela mäss-evenemanget avslutades med dans och disco som var välbesökt 

med god stämning och mycket dans. 

 

Beachparty på Dalarö 

Under konceptet minfritid.nu arrangerades Beachparty på Dalarö av Haninge kommun för 

femte året i rad den 17 juni. Det fullsatta arrangemanget samlade 120 ungdomar med 

funktionsnedsättning, föreningsliv och andra aktörer till en prova på dag med avslutande disco 

på Dalarö fritidsgård. Beachpartyt är ett populärt regionalt samarbete mellan kommunerna 

Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Tyresö och Stockholms stad. 
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Särmästerskapen i Danderyd 

Särmästerskapen, en friidrottstävling, genomfördes för andra gången den 30 maj i Danderyd 

med 37 flickor och 129 pojkar anmälda från särskolans klass 4 -9 och 67 flickor och 127 

pojkar från särgymnasiet. Medaljer delades ut i löpning, längdhopp och kulstötning för både 

gående och sittande. Mästerskapen var ett lyckat samarbete mellan Danderyd, Sollentuna, 

Järfälla och Täby med både politiker och tjänstemän som funktionärer. Detta är ett bra sätt att 

lyfta vikten av aktiviteter för målgruppen – att visa upp och synliggöra glädje och tillhörighet. 

 

Lidingöloppet  
Ruset och rullet genomfördes den 22 september. 

 

Kurser 2016 

 

Basföreläsning om utvecklingsstörning  

Övergripande föreläsning i vad utvecklingsstörning innebär och hur det påverkar livet. 

Genomfördes den 26 januari med 54 deltagare. 

 

Basföreläsning om autismspektrat 

Övergripande föreläsning i vad utvecklingsstörning innebär och hur det påverkar livet. 

Genomfördes den 10 mars med 40 deltagare. 

 

Basföreläsning om NPF-neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Övergripande föreläsning i vad NPF innebär och hur det påverkar livet. 

Genomfördes den 27 april med 27 deltagare. 

 

Hur inkluderar vi underrepresenterade grupper i kultur- och fritidsverksamhet? 

Kursen samordnades tillsammans med nätverket för kulturskolechefer. 

En föreläsning av Kjell Stjärnholm som gav inspiration, kunskap och konkreta verktyg.  

Genomfördes den 2 november med 133 deltagare. 

 

Att göra lättläst information om kultur och fritidsaktiviteter 

Kursen gav grundläggande kunskaper om hur man skriver tillgänglig information och tips om 

hur man når målgruppen. Genomfördes den 11 februari med 38 deltagare. 

 

Självbestämmande, inkludering och hälsa 

Fredrik Thelander presenterar resultatet av Allmänna arvsfondsprojektet. 

Genomfördes den 15 november med 12 deltagare.  

 

De korta kvällsföreläsningar som planerades under år 2016 blev inställda.  

 

Nätverket för Enhetschefer, Fritidsledare och Assistenter (NEFA) 

NEFA är ett undernätverk för medarbetare som arbetar i direkt verksamhet för ungdomar med 

funktionsnedsättning. NEFA har under 2016 varit vilande. Ett möte har genomförts för att 

planera en nystart igen 2017. 

Nätverket för idrottschefer 

Nätverket samordnas av åtta chefer inom idrottsområdet. Gruppen har haft fem sammanträden 

under året och i dessa har representanter för Stockholms Idrottsförbund deltagit.  
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Respektive medlem i gruppen har också haft i uppdrag att utifrån ett delregionalt perspektiv 

samordna samverkan mellan kommuner i olika delar av länet. 
 

Deltagare i arbetsgruppen: 
Olof Öhman, Stockholm 
Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna 
Cecilia Möller, Norrtälje 
Marina Högland, Huddinge  
Roger Markdalen, Solna  

Maria Lindeberg, Haninge  

Roger Vintemar Botkyrka 

Torbjörn Neiman, adjungerad föredragande 

 

Den 12 maj genomfördes en träff med alla förvaltningschefer med ansvar för idrott i 

Stockholms län. På förmiddagen gavs föredragningar från fyra av de till medlemsantalet 

största idrottsförbunden; fotboll, basket, ishockey och handboll. På eftermiddagen arbetade 

chefsgruppen med frågor om bidragsregler samt gemensamma säsongsregler och 

säsongstider. Olof Öhman gjorde också en föredragning om Stockholms Stads planer på en 

eventuell OS-ansökan till Vinter-OS 2026 och Paralympics.  

 

Den 19 september hölls ett informationsmöte med berörda chefer och ordföranden i nämnder 

ansvariga för idrottsfrågor i Stockholms län. Syftet med mötet var bland annat att informera 

om FSKF:s arbete med regional utveckling. Mötet genomfördes i Stockholms stadshus efter 

inbjudan av idrottsborgarrådet.  

 

Nätverket har under året särskilt följt arbetet kring den regionala friidrottshallen i Sollentuna 

och arbetet inom SKL kring ett nytt boknings- och bidragssystem. 

 

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar 

Nätverket har under året haft tre nätverksträffar där Sollentuna, Norrtälje och Järfälla varit 

värdar. Vid årets nätverksträffar har deltagarantalet varit i genomsnitt 16 deltagare från 11 

kommuner. Totala antalet kommuner som deltagit i nätverksträffarna är 18.  

 

Förutom nätverksträffarna gjordes en kombinerad konferens och studieresa till Umeå. Under 

besöket genomfördes en egen konferens samt olika studiebesök i staden med omnejd.  

 

Nätverket har under året genomfört tre kurser. En av årets inplanerade kurser genomfördes 

istället i januari 2017. Nätverket är aktivt och de ordinarie träffarna kompletteras med ett 

kontinuerligt utbyte av information och erfarenheter mellan kommunernas representanter. I 

nätverket finns utsedda kontaktpersoner vars uppgift är att ha kontakt med berörda 

specialförbund och lämna rapporter vid nätverksträffarna.  

 

I arbetsgruppen för 2016 har följande personer ingått, samordnare Pekka Widergren, Sigtuna, 

Eva Jönsson Järnstad, Järfälla, Thomas Johansson, Värmdö och Mats Bergström, Täby. 
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Kurser 2016 

Studieresa för boknings- och administrativpersonal 
Studieresa med erfarenhetsutbyte för personal som ansvarar för bokningsfrågor eller arbetar 

administrativt med idrotts- och fritidsfrågor Resan gick till Göteborg med besök på olika 

anläggningar och egen konferenstid. Totalt 27 deltagare. 

  

Studieresa för nätverksansvarig  

En konferens- och studieresa till Umeå. Gruppen träffade kollegor från Umeå 

idrottsförvaltning. Under besöket genomfördes flera studiebesök på anläggningar som IKSU, 

Navet som är det nya badhuset mitt i staden, Nolia idrotts- och mässområde och inte minst 

området kring anrika Gammlia idrottscentrum  

Totalt 10 deltagare. 

  

Att möta kunden 
En heldag med inriktning på frågor kring bemötande för personal verksamma på idrotts- och 

fritidsanläggningar. Totalt 16 deltagare 

Kulturchefsnätverket 

Nätverket har under året arrangerat två nätverksträffar för kulturchefer och en större 

konferens med nätverket för kvalitet och styrning tillsammans med Handelshögskolans 

projekt konsten att mäta det omätbara. En After Work planerades, men ställdes in med 

anledning av för få anmälda.  

 

Den 1 april hade vi ett gemensamt seminarium med nätverket för kvalitet och styrning på 

temat konsten att mäta det omätbara där Handelshögskolans forskare Erik Wikberg och Linda 

Portnoff  gav en lägesrapport på forskningsstudien och ledde gruppen i en workshop om 

”motstridiga logiker” i målstyrning. Vi samlade 24 deltagare från 15 kommuner. Förmiddagen 

avslutades med egen nätverkstid, där kulturchefsnätverket samlades kring frågor om 

integration och inkludering, med 9 deltagare från 7 kommuner. 

 

Den 30 september samlades nätverket, till ett planeringsmöte, tillsammans med representanter 

från nätverket för kvalitet och styrning och Handelshögskolans forskare. Mötet hölls i 

Södertälje, på Torekällberget. Vi fick en presentation av platsen, kommunens arbete och 

samarbetet med Grafikens Hus. Därefter fokuserade träffen på planering av konferensen den 

18 november. Vi var 11 närvarande från 7 kommuner, samt Landstinget och 

Handelshögskolan. 

 

Konferensen den 18 november Konsten att mäta det omätbara – vad betyder det för mig? 

samlade 51 deltagare, från 19 kommuner, landstinget Kultur, Statens Kulturråd och KLYS. 

 

Samordnare för nätverket är Pernilla Järverot (under året Vallentuna, Sigtuna och Järfälla) 

som tillsammans med Staffan Jonsson (Södertälje) utgör nätverkets arbetsgrupp. Pernilla 

Hellman (Botkyrka) har under året anslutit sig till planeringsgruppen.  

 

Under året har också samordnaren för nätverket varit sammankallande för en referensgrupp 

för forskningsprojektet med Handelshögskolan konsten att mäta det omätbara i samarbete 

med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Statens Kulturråd. Referensgruppen 

har träffats två gånger, 19 februari och 9 september. Arbetsgruppen bevakar dessutom 

landstingets arbete med KKN (Kultur och Kreativa Näringar).  
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Nätverket för kulturfrågor 

Arbetsgruppen har bestått av: 

Ingela Hermansson, Sigtuna kommun, samordnare. 

Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun 

Charlotta Burlin, Vallentuna kommun 

Eleonor Åberg, Vallentuna kommun 

Josefine Alm, Solna stad 

 

Seminarium om graffiti 

Den 23 mars hölls ett seminarium om lagliga graffitiväggar i Stockholms län. Seminariet hölls 

i Botkyrka konsthall. Jacob Kimwall, konstvetare och doktorand vid konstvetenskapliga 

institutionen, Stockholms universitet ledde seminariet. Jacob har själv målat graffiti i sin 

ungdom och nyligen skrivit boken ” Nolltolerans. Kampen mot graffiti”. Det hölls också en 

diskussion med ungdomsgruppen Färgsättarna. om den pågående studie som gjorts i 

Botkyrka kommun om lagliga graffitiväggar och om det utvecklingsarbete som görs i 

kommunen. I samband med seminariet visades även utställningen på Botkyrka Konsthall  

DIN – var slutar DIN kultur och när tar en annan vid? 10 personer deltog i seminariedagen.  

  

Nätverksträff med tema kultur för asylsökanden 

Den 23 maj hölls en nätverksträff på temat kultur för asylsökanden - metoder och 

erfarenheter. Kultur för asylsökanden är en särskild satsning som kulturförvaltningen, 

Stockholms läns landsting startade hösten 2015 och som många i länet arbetar med under 

2016. Landstingets företrädare berättade om projektet och delade med sig av erfarenheter och 

arbetsmetoder. 22 personer deltog i seminariet.   

  

Fskf:s 50-års jubileum den 16 oktober 
Ett tiotal av nätverkets medlemmar deltog i firandet av FSKF 50 år. 

  

Nätverksträff med tema T-banekonst 

Den 20 november var det konstvisning på Stockholms läns museum för konstansvariga i 

länet. För första gången visades skisserna till konstverken i de kommande tunnelbane-

stationerna i utställningen T-banekonst: Medan du väntar. Rebecka Walan vid Stockholms 

länsmuseum berättade om projektet. Länsmuseets nätverk för konstansvariga samarbetar 

sedan hösten 2016 med FSKF med gemensamma arrangemang som dessa. 7 personer deltog i 

träffen.  

  
Nätverksträffen som var planerad till den 5 september i form av ett studiebesök ställdes in. 

Denna träff återkommer istället under hösten 2017. 

Nätverket för kulturskolechefer 

Nätverket vänder sig till musik- och kulturskolechefer i Stockholms läns samtliga kommuner; 

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, 

Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 

Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 

Österåker. 

 

Vi har under året genomfört fyra gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte, samarbete, 

verksamhetsutveckling, informationsspridning och omvärldsbevakning. För att få se och 
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uppleva mera av varandras musik- och kulturskolor har vi valt att förlägga dessa träffar på 

olika platser runt om i länet. Årets träffar har ägt rum enligt nedan; 

 

12 februari  Kulturskolan Upplands-Väsby  

13 maj  Ekerö kulturskola  

7 oktober  Tyresö kulturskola   

2 december  Haninge Musik- och kulturskola  

 

Mötena har handlat om erfarenhetsutbyten och samarbete kring dansämnet och 

danspedagogernas hållbarhetssituation, utbudet inom ämnet bild och form, 

kompetensförsörjning, arbetet med jämställdhet och mångfald, lönerörelsen och andra 

aktuella/angelägna frågor/dilemman/glädjeämnen medlemmarna vill dela/få resonera kring. 

Vi har även bjudit in olika ”experter” inom aktuella teman. 

 

Vi har arbetat med omvärldsspaning – till exempel vad som händer på nationell respektive 

regional nivå. Vi har diskuterat den statliga Kulturskoleutredningen samt kulturrådets satsning 

på 100 mnkr i utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor, för att göra 

verksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i 

verksamheten. 

 

Vi har rapporterat om och diskuterat regionalt samarbete inom ramen för projektet Regionalt 

utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar.  

För vår del handlar det om en regionalt utvecklad kulturskola med både större bredd och 

bättre spets inom fyra områden: 

 

1. Orkesterverksamhet som samordnas i länet för bättre progression, bredd och spets. 

2. Fler ämnen att välja mellan. Alla kommuner erbjuder inte alla ämnen men tillsammans 

kan utbudet breddas till fler sorts instrument, till cirkus, olika konstnärliga 

inriktningar, filmproduktion, scenteknik, ljudteknik, media och mycket annat. 

3. Fördjupningskurser för sådana elever som kommit längre och vill utveckla sig 

ytterligare tillsammans med andra. 

4. Verksamhet för barn och ungdomar med mer omfattande funktionsnedsättningar. Det 

kan t ex handla om behov av särskilt utvecklad pedagogik, särskilt anpassade och 

specialutrustade lokaler/instrument samt i många fall även om ledsagning. 

 

I början av året beslutade vi ändra nätverkets namn till Nätverket för kulturskolechefer, från 

och med 2016. 

 

Tillsammans med nätverket för funktionshinderfrågor arrangerade vi en 

kompetensutvecklingsdag med rubriken Kultur för alla – att bli delaktig i samhället. 

 

Kjell Stjernholm bjöd på en inspirerande föreläsning om rätten till kultur och full delaktighet i 

samhället för oss alla. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning kan man läsa att ”personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla 

och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga inte endast i eget intresse utan 

även för samhällts berikande”. Föreläsaren kopplade rätten till kultur till personens fulla 

delaktighet i samhället vilket påverkar allt från hälsa till frågor om egenmakt och demokrati.  

1987 startade Kjell Moomsteatern i Malmö som började som ett projekt inom folkbildningen 

men är idag en professionell teater med skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning.  
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Föreläsningen ägde rum den 2 november i Kulturskolan Stockholms lokaler i Hammarby 

Sjöstad och ca 140 personer deltog. 

Nätverket för kvalitet och styrning 

Under 2016 har nätverket för kvalitet och styrning träffats 4 gånger.  Antalet närvarade har 

varit mellan 10 - 15 personer per möte. Nätverket har även deltagit i kulturchefernas 

seminarium kring projektet Konsten att mäta det omätbara vid två tillfällen. Utöver detta har 

två mindre arbetsgrupper varit aktiva under 2016. Den ena arbetsgruppen har fortsatt att 

diskutera det arbete kring nyckeltal som påbörjades 2015 och den andra arbetsgruppen har 

samverkat med kulturchefernas nätverk kring projektet Konsten att mäta det omätbara. På 

varje möte har ett särskilt område kring kvalitet och/eller styrning diskuterats. 

Nedan följer en sammanställning över årets nätverksträffar: 

25/2: Möte i Sollentuna – Inbjuden gäst: Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsdirektör Järfälla 

samt ordförande FSKF, berättar om föreningens syfte samt för diskussion kring nätverkets roll 

i föreningen. Uppdatering kring Konsten att mäta det omätbara samt diskussion och beslut om 

arbetsgrupper för 2016.  

1/4: Möte i på Stockholms läns landsting – Tillsammans med kulturcheferna. Seminarium om 

Konsten att mäta det omätbara med Erik Wikberg från Handelshögskolan. Enskild 

nätverksträff kring projektet samt rapportering från arbetsgrupperna.  

7/10: Möte i Huddinge. Nätverksträff samt seminarium om Biblioteken i Huddinges 

genomförda strukturutredning, presenterad av bibliotekschef Nick Jones och statistiker Peter 

Wikman. Även andra i förvaltningarna som var intresserade av strukturutredningen var 

inbjudna och två utomstående deltog. Under den efterföljande nätverksträffen gjordes en 

slutpresentation av nyckeltalsgruppens arbete. Det beslutades att denna nu avslutat sitt arbete i 

denna form. Nätverket följer med intresse RKAs fortsatta utvecklingsarbete vad gäller 

Kolada. Framtida fokus kommer snarare att ligga på en diskussion om kvalitetssäkring av de 

nyckeltal som finns tillgängliga. Det diskuterades även vilka ämnen som är relevanta för 

nätverket att diskutera 2017.  

18/11 Möte på Handelshögskolan – Tillsammans med kulturcheferna. Seminarium om 

Konsten att mäta det omätbara med Erik Wikberg och Linda Portnoff. Presentation av 

projektet så långt.  

Nedan följer en sammanställning över arbetsgruppernas träffar:  

22/4 Möte i arbetsgruppen för nyckeltal.  

19/5 Möte i Sollentuna: De som var intresserade av projektet Konsten att mäta det omätbara 

deltog i ett samtal med Linda Portnoff kring projektet. Linda bjöd sedan in de som var 

intresserade till enskilda samtal kring projektet. Linda använde dessa sedan till grund för sin 

fortsatta forskning.  

22/6 Möte i arbetsgruppen för Konsten att mäta det omätbara. Planering av samarbete med 

kulturcheferna efter sommaren.  
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30/9 Möte i arbetsgruppen för Konsten att mäta det omätbara tillsammans med 

kulturchefsnätverket. Planering inför seminarium 18/11.  

Veteraner 

Veteran-nätverket har 12 medlemmar. Veteranerna deltog traditionsenligt med delvis ett 

separat program vid årsmötet i Sundbyberg den 10 mars samt bjöds in till jubileet den 20 

oktober. 

Mentorprogram 

FSKF:s mentorprogram startade i början av år 2015. Hittills har sex par adepter-mentorer 

varit igång. Ett adept-mentorpar ska enligt planen träffas cirka 10-12 gånger under period som 

varar ungefär 12 månader för att reflektera och utbyta erfarenheter som är kopplade till 

ledarskap och medarbetarskap inom verksamhetsområdet. Resultaten är goda och programmet 

är givande för alla parter. Under hösten 2016 beslutades att bygga ut mentorprogrammet till 

att omfatta även andra medarbetare än chefer. Denna utbyggnad är nu på gång att verkställas.  

Administration 

FSKF:s trotjänare Inger Karlsson har efter många år som ekonomisk administratör nu slutat 

och efterträtts av Annika Dandanell. Inger kommer att avtackas särskilt av styrelsen.  

Representation  

Olof Öhman har under år 2016 varit kontaktperson gentemot Stockholms Idrottsförbund och 

Sveriges Fritids- och Kulturchefer (SFK). 

Sammanfattning och övrigt 

Större aktiviteter under år 2016 som särskilt bör nämnas: 

 Jubileet som genomfördes den 20 oktober 2016.  

 FSKF:s mentorprogram som nu byggs ut. 

 Det regionala utvecklingsprojektet som beskrivs ovan.     

 Samverkan med landstingets kulturförvaltning och med länskulturinstitutionerna. 

 Forskningsprojektet om att mäta kulturens värden som drivs i samverkan med 

Handelshögskolan, Stockholm.  

 

Ett nytt förslag till verksamhetsplan för år 2017-2018 har tagits fram som föreläggs årsmötet 

för beslut. 

 

Styrelsen har fortsatt arbeta med föreningens ansikte utåt för att stärka FSKF som namn och 

begrepp. Föreningens hemsida, www.fskf.nu har under året fortsatt att förbättras. Hela 

kursprogrammet finns utlagt på hemsidan dels i kronologisk ordning och dels under 

respektive nätverk. 

Slutord 

Styrelsen vill för år 2016 särskilt framhålla de två stora regionala samarbetsprojekt som är 

startade och operativa. Det är dels forskningsprojektet tillsammans med Handelshögskolan 

http://www.fskf.nu/
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och dels regionutvecklingsprojektet som syftar till konkret samarbete över kommungränserna. 

Att dessa satsningar är igång är en stor framgång för FSKF och för Stockholms län. Båda 

projekten kommer att stärka kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten i hela länet.  

 

FSKF är en verksamhetsfrämjande nätverksorganisation som med sin utvecklade struktur 

anses som en av de allra bästa i kommunsverige. Föreningens arbete utgör stommen för 

regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet i Stockholms län och Region 

Gotland. FSKF fyller en funktion som samordnande kunskapsorganisation som annars skulle 

saknas i området. Runt om i riket intresserar sig allt fler för FSKF och vill lära sig mer om hur 

man bygger upp en framgångsrik och effektiv nätverksorganisation. 

  

FSKF:s stora och prisvärda kursutbud som är basen i det löpande arbetet är idag en självklar 

del av kommunernas i Stockholms län vardagliga kunskapsutbyte. 

Det finns anledning att tro att föreningen kan fortsätta att stärka medlemsnyttan för alla som 

tar del. Under de senaste åren har ambitionen inom området regional samordning kraftigt 

höjts och olika grupperingar inom FSKF arbetar nu långsiktigt med att göra regionen ännu 

mer samverkande.  

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat till föreningens 

verksamhet under år 2016. Tack till alla aktiva chefer och medlemmar i alla nätverk, tack till 

nätverkssamordnarna och kursanordnarna, tack till Inger Karlsson och Annika Dandanell för 

det administrativa stödet och tack till Ola Ilstedt för arbetet med hemsidan. 

Vi har all anledning att vara stolta över det arbete som bedrivs inom föreningen. 

 

 

Torbjörn Neiman  Olof Öhman    

ordförande till 2016-08-31  ordförande från 2016-09-01  

 

 

Staffan Jonsson Elisabet Lunde Pernilla Järverot 

kassör  sekreterare  ledamot 

 

 

Pekka Widergren        Annica Dahlborn Ingela Hermansson 

adjungerad           adjungerad  adjungerad             

 

 

Marion Hauge-Lindberg Birgitta Vinnå  Emelie Joachimsson 

adjungerad  adjungerad  adjungerad 

 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter 

adjungerad 



Perioden 2016-01-01 - 2016-12-31          Vald budget: FSKF Datum 17-02-01  Sida 1

Vald period Budget Ackumulerat Budget

Utskriven av Hogia Small Office

Summa intäkter

3000  Kursintäkter 443 900,00 75 000,00 443 900,00 75 000,00
3001  Intäkt jubileum 151 000,00 0,00 151 000,00 0,00
3100  Medlemsavgifter 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3101  Årsavgift senior 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00
3106  Intäkt konferens 137 200,00 0,00 137 200,00 0,00
Summa intäkter 743 800,00 85 000,00 743 800,00 85 000,00

Övriga rörelsekostnader

5890  Konferenser -118 207,43 0,00 -118 207,43 0,00
6000  Kurskostnader -376 568,84 0,00 -376 568,84 0,00
6070  Jubileum -207 595,00 -50 000,00 -207 595,00 -50 000,00
6110  Kontorsmaterial -843,75 0,00 -843,75 0,00
6150  Trycksaker 0,00 -15 000,00 0,00 -15 000,00
6250  Postbefordran -3 455,00 -5 000,00 -3 455,00 -5 000,00
6490  Övr förvaltningskostnader -36 471,00 -25 000,00 -36 471,00 -25 000,00
6540  IT-tjänster -15 365,00 -25 000,00 -15 365,00 -25 000,00
6570  Bankkostnader -1 121,00 0,00 -1 121,00 0,00
7810  Avskriv kundfordran -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00
Summa Övriga rörelsekostnader -761 127,02 -120 000,00 -761 127,02 -120 000,00

Beräknat resultat -17 327,02 -35 000,00 -17 327,02 -35 000,00

 Verifikationsnummer: 1 - 638

Resultatrapport med budget FSKF



Perioden 2016-01-01 - 2016-12-31     Belopp Kr Datum 17-02-01  Sida 1

IB Förändring UB

Utskriven av Hogia Small Office

Tillgångar

1510  Kundfordringar 21 350,00 17 100,00 38 450,00
1790  Övr förutbet kost upplup intäk 18 000,00 -18 000,00 0,00
1799  Observationskonto -100,00 100,00 0,00
1940  Bank 320 472,49 -36 717,02 283 755,47
Summa Tillgångar 359 722,49 -37 517,02 322 205,47

SUMMA TILLGÅNGAR 359 722,49 -37 517,02 322 205,47

Skulder & Eget Kapital

2091  Balanserat vinst/förlust -234 845,17 0,00 -234 845,17
2098  Vinst/förlust föregående år -90 407,32 0,00 -90 407,32
2440  Leverantörsskulder -16 470,00 2 190,00 -14 280,00
2999  Övr uppl kostn/förutbet int -18 000,00 18 000,00 0,00
Summa Skulder & Eget Kapital -359 722,49 20 190,00 -339 532,49

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -359 722,49 20 190,00 -339 532,49

Beräknat resultat 0,00 -17 327,02 -17 327,02

 Verifikationsnummer: 1 - 638

Balansrapport FSKF





FSKF:s Årsmöte den 23 mars 2017 

 

Valberedningens förslag  
 

Till funktionärer i styrelsen: 

Ordförande Niklas Roos af Hjelmsäter, 1 år  (Kultur- och fritidschef i Sollentuna kommun) nyval 

 

Ledamöter 

Pernilla Järverot, 2 år (Kultur- och fritidsdirektör i Järfälla kommun) omval 

Marina Högland, 2 år (Idrottsdirektör i Stockholms stad) nyval 

Robert Olsson, 2 år (kulturdirektör i Stockholms stad) nyval 

 

Övriga funktionär 

Revisorer på 1 år 

Anders  Mebius, (Kultur- och fritidsdirektör Nacka kommun) 

Maria Lindeberg, (Kultur- och fritidschef Haninge kommun) 

 

Revisorssuppleant 

Håkan Arfwedson, (Fritidschef Danderyds kommun) 

 

Valberedningen 

 

Erik Heribertson   Rolf Johansson 

Kultur- och fritidschef Täby kommun  Kultur- och fritidschef Salems kommun 



 

 

Verksamhetsplan för FSKF 
2017 – 2018 

 
Verksamhetsidé 
Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer är en regional samverkansgrupp för 

kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Gotlands 

kommun. 

 

Föreningens ändamål är att arbeta för regional samverkan och påverkan inom kultur, idrott 

och fritid. Genom kurser, konferenser, studiebesök och andra möten medverkar föreningen till 

kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter.  

 

Inom föreningen finns det nätverk för de flesta olika verksamhetsområden. Styrelsen 

godkänner och fastställer nätverkens verksamhet som redovisas i föreningens 

verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

Verksamhetspunkter 2017-2018 
 

1. Föreningen ska under år 2017 genom kunskapsutbyte av olika slag utveckla 

kommunernas metoder för att nå nya grupper av besökare i verksamheterna.  

Ansvariga: Irene Hededal, Fredrik Nornvall och Maria Lindeberg 

 

2. Föreningen ska under år 2017 genom kunskapsutbyte av olika slag stärka 

kommunernas metoder för att skapa innovativa mötesplatser. Ansvariga: Maria 

Röstberg och Kerstin Hassner 

 

3. Under år 2017 och 2018 ska föreningen genom projektet regionalt utvecklad kulturskola 

och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar skapa konkret samverkan mellan 

kommuner i ett antal delregionala satsningar. Projektet pågår till och med augusti 2019 och 

drivs tillsammans med kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting. Ansvarig: 

Torbjörn Neiman och ordföranden. 

 

4. Under 2017 ska föreningen arbeta med möjligheterna att åstadkomma likartade regler 

för säsongsperioder inom idrotten samt hur bidrag och lokalupplåtelse ges till 

föreningar med medlemmar ifrån olika kommuner. Ansvarig: idrottschefsnätverket 

 

5. Föreningen ska under 2017 slutföra forskningsprojektet konsten att mäta det omätbara 

som görs tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och arrangera minst två 

kvalitetsseminarier och utvecklingsmöten för att bättre koppla den dagliga 

verksamheten till aktuell forskning. Ansvarig: Pernilla Järverot och Staffan Jonsson 

 

6. Föreningen ska under år 2017 och 2018 fortsätta satsningen som startade 2014 med att 

stärka kulturens, fritidens och idrottens inflytande och delaktighet i 

stadsutvecklingsfrågor. Ett seminarium har hållits i januari 2016. Ansvarig: Styrelsen 

 



 

 

7. Föreningen ska under år 2017 och 2018 i dialog med socialförvaltningarna i länets 

kommuner utveckla en modell för förbättrad ledsagning till aktiviteter på fritiden för 

personer med funktionsnedsättning. Ansvarig: Nätverket för funktionshindersfrågor 

 

8. Strategiskt forum. Föreningen ska under 2017 fortsätta utveckla den form av 

chefsmöte som provades och genomfördes i november 2015. Det är viktigt att bereda 

utrymme för chefsgruppen att i mera sammanhängande arbeta tillsammans med 

strategiska utvecklingsfrågor. Ansvarig: Torbjörn Neiman. 

 

 

Fastställd av årsmötet 2017-03-23 (förutsatt beslut) 

 



BUDGET FSKF ÅR 2017 

 
 

 

Intäkter 

 

Kursverksamhet nettointäkt  58 000 kr 

Medlemsavgifter   11 000 kr 

 

 

Summa    69 000 kr 

 

 

 

 

Kostnader 

 

Trycksaker/porto   20 000 kr 

Förvaltning    30 000 kr 

IT-tjänster, utveckling av   25 000 kr 

 

Summa    75 000 kr 

 

 

 

Beräknat resultat netto 2017  -6 000 kr 
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