Protokoll styrgrupp regional utveckling
2017-05-17
Niklas Roos af Hjelmsäter, Robert Olsson, Pernilla Hellman, Pernilla Järverot,
Maria Lindeberg och Anders Mebius samt föredragande Torbjörn Neiman. Eva
Bergquist hade förhinder

1. Vi välkomnar Niklas Roos af Hjelmsäter som ersätter Olof Öhman.
2. Föregående protokoll gås igenom och godkänns.
3. Genomgång av projektets loggbok. Torbjörn nämner särskilt ett par intressanta möten med LSU (Stockholmsdistriktet av Sveriges ungdomsorganisationer) och SVEROK (roll- och konfliktspelsförbundet).
Niklas berättar om mötet med idrottscheferna i länet som hölls fredagen den 12 maj. Det var ett givande möte med bra processövningar
som stärker det regionala samarbetet inom idrotten.
4. Dagsläget i Arvsfondsdelen av projektet. Delprojektet är nu startat efter några små fördröjningar som berodde på anställningsplaceringen.
Samtalsledarna får nu en anställning på landstingets kulturförvaltning
det första året och på Stockholms Stads kulturförvaltning det andra
året. Anställningarna löper inalles två år från 2017-05-01 till 2019-0430 och omfattar 30% per person. De första samtalen kommer att hållas före sommarledigheterna.
5. Flödesmätningar. Torbjörn går igenom den preliminära rapporten som
visar att minst ca 114 000 barn och unga i åldrarna 6-19 år har anledning att åka frekvent över länets kommungränser. Vi diskuterar hur
slutrapporten ska sammanställas och hur den ska offentliggöras. Pernilla Järverot och Anders Mebius stöttar Torbjörn i detta.
6. Vi stämmer av projektets ekonomi inför debitering för 2017 som sker i
september.
7. Turnén till förvaltningar och nämnder i länets kommuner har fortsatt
den senaste tiden. 24 förvaltningars ledningsgrupper är nu besökta
och Torbjörn har dessutom besökt 10 nämnder. Det har varit väldigt
stimulerande att besöka alla olika kommuner och det har också varit
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uppskattat. De två förvaltningsbesök som återstår görs i juni respektive augusti.
8. Politisk förankring. Vi diskuterar hur detta görs som bäst. Den viktigaste förankringen är den som förvaltningscheferna gör i sin respektive
kommun. Där det passar kan även en nämndföredragning vara bra.
Torbjörn gör gärna sådana i de kommuner som inbjuder till det.
Torbjörn ska också skriva några rader om regionprojektet som förvaltningscheferna kan infoga i mål & budget eller motsvarande om de bedömer det lämpligt. Torbjörn skriver ett sådant stycke och sänder till
de 21 finansierande kommunerna.
Vi fortsätter att planera för en gemensam träff för ordföranden och
förvaltningschefer inom både idrott och kultur. Denna träff kommer
att hållas i februari 2018. Inbjudan bör sändas ut i september 2017.
9. Tidsbokning kommande möten:
27 september kl. 09:00
23 november kl. 15:00
Samtliga möten är på SLL Kultur och är en timme långa. Mötena kommer i Outlook, 5 min
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Justeras

Torbjörn Neiman
Projektledare

Pernilla Järverot
Ordförande
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