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Protokoll chefsmöte den 23/3 2017 

Tid: 2017-03-23, 13:00 – 15:15 
Plats: Kulturcentrum Kvarnhjulet, Tyresö 
 
Närvarande: Håkan Arfwedson, Maria Modig, Maria Lindeberg, Anneli Fällman, Pernilla Järverot, 
Åke Sköld, Agneta Ström Granlund, Rolf Johanson, Niklas Roos af Hjelmsäter, Roger Markdalen, 
Olof Öhman, Marina Högland, Robert Olsson, Johan Malmgren, Staffan Jonsson, Irene Hededal, Erik 
Heribertson, Eva Wiström, Elisabet Lunde och Torbjörn Neiman. 
 
Anmält förhinder: Pernilla Hellman, Kerstin Hassner, Anders Mebius, Nadia Izzat, Cecilia Möller, 
Lars Palmér, Bo Sundqvist, Maria Röstberg, Henrik Thureson och Susanne Edén. 
 

1. Chefsmötet inleddes med att Irene och hennes medarbetare berättade om Tyresö kommun. 

Historia, nutid, framtid samt om de olika verksamheterna och olika utvecklingsfrågor såsom ny 

parkourpark, föreningsdrivet profilfritis, teater för nyanlända mm. 

 

2. Torbjörn presenterade nya kollegor och kollegor på ny plats. Nya i chefsgruppen är Robert 

Olsson – kulturdirektör Stockholm, Åke Sköld – kultur- och fritidschef på Lidingö, Annelie 

Fällman – kultur- och fritidsdirektör i Huddinge samt Joakim Ströberg – ansvarig för bland 

annat kultur och fritid i Nykvarn. Chefer som bytt yrke och/eller plats i länet är Lars Palmér – 

ny kultur- och fritidschef i Sigtuna, Marina Högland – ny idrottsdirektör i Stockholm, Anders 

Mebius – ny kultur- och fritidsdirektör i Nacka samt Pernilla Järverot – ny kultur- och 

fritidsdirektör i Järfälla.   

 

3. Lägesrapport från projekt för regional samverkan. Torbjörn rapporterar från projektet bland 

annat om arvsfondsdelen där brukardialoger kommer genomföras genom att unga talar med 

unga. Kartläggning av hur unga rör sig i Stockholms slutförs inom kort och den verkar komma 

att visa att närmare 100.000 ungdomar reser frekvent över gränser i Stockholms län. För att 

tänka i nya banor för ersättning mellan kommuner behöver en ekonomigrupp tillsättas som kan 

föreslå smarta ekonomiska lösningar. 

 

4. Rapport från konsten att mäta det omätbara. Pernilla Järverot berättar kort om 

utvärderingsprojektet. Slutrapport och en slutkonferens kommer den 24/11.  

 

5. Olle Öhman berättar om den utredning Stockholms stad genomfört om stadens möjligheter att 

arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Utredningen visar att Stockholm, tillsammans med 

de medarrangerande kommunerna, har en god möjlighet att arrangera vinter-OS och 

Paralympics 2026. Om så skulle bli fallet kommer de tillkommande idrottsanläggningar som 

planeras att bli väldigt intressanta som regionala anläggningar efter spelen. 

 

6. Redovisning av arbetsgruppen från förra chefsmötet: Nya grupper av besökare. Irene Hededal, 

Tyresö, Fredrik Nornvall, Värmdö och Maria Lindeberg, Haninge har börjat titta på frågan om 
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nya grupper av besökare. Hur utvecklas verksamhet för de som idag inte väljer att delta i 

verksamheten? Vilka omvärldsförändringar finns som gör att vi måste fundera över metoder 

och uppdrag? Vad menar vi med målgrupper? Olika metoder att nå nya grupper – festivaler, 

mässor, kataloger för att visa bredd. Man prövar olika former; uppsökande, andra tidpunkter, 

samverkan kulturskola-fritidsgård. Gruppen arbetar vidare med frågan och återkommer med 

rapport. 

 

7. Arbetsgrupp innovativa mötesplatser består av Kerstin Hassner, Danderyd och Maria Röstberg, 

Upplands Väsby. Torbjörn lyfte frågan om eventuella nya medlemmar i gruppen då Maria 

Röstberg är föräldraledig. 

 

8. Elisabet berättade om ett möte med Skansen som önskar en samverkan med FSKF. Vi kommer 

fortsätta diskussionen med dem där bland annat utbyte inom olika kulturmiljöfrågor kan bli 

aktuellt. 

 

9. FSKF bygger nu med nätverkens hjälp ut mentorprogrammet till att omfatta andra medarbetare 

än chefer. De olika nätverksansvariga kommer att förmedla kontakter inom sina respektive 

verksamhetsfält. Information om detta ligger på hemsidan under fliken utveckling.  

 

10. Niklas berättar kort om Sollentuna Regionala Friidrottshall där aktiva från andra kommuner nu 

utgör 30%. Samverkan leder även till andra samarbetsfrågor som gemensamma 

ledarutbildningar med mera. Hallen är så här långt en stor framgång.  

 

11. Viktiga konferenser och möten 2017:  

24/4 17:00-18:30 Möte om kultursamverkansmodellen med anledning av kulturdepartementets 

remiss. 

12/5 08:30-13:00 Förvaltningschefer med idrottsansvar, bland annat om certifiering 

30/5 09:00- 12:00 Kulturstöd, en kurs på handläggarnivå 

15/6 10:00-12:00 Landstingets kulturförvaltning bjuder in till en strategisk regional träff 

25/8 09:00-12:00 Arbetsmöte på strategisk nivå för FC om stödformer  

26/10 12.00-27/10 ca 14:00 Seminarium för strategisk fördjupning.  

 

12. Resa/konferens för chefsgruppen Chefsgruppen har tidigare beslutat genomföra en gemensam 

resa våren 2018 med tema stadsutveckling. Chefsgruppen beslutar att resan genomförs den 12-

14/4 2018 med reservdatum den 19-21/4. Arbetsgrupp för detta är: Pernilla Hellman, Botkyrka, 

Cecilia Möller, Norrtälje, Kerstin Hassner, Danderyd och Torbjörn Neiman.  

 

 

Antecknat av Elisabet Lunde 


