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Anteckningar Chefsinternat 2017-10-27 
Deltagare: 

Roger Markdalen-Solna, Iréne Hededal-Tyresö, Anneli Fällman-Huddinge, Elisabet Lunde-Ekerö, 

Cecilia Möller-Norrtälje, Johan Malmgren-Sundbyberg, Agneta Ström Granlund-Nynäshamn, Eva 

Wiström-Österåker, Anders Mebius-Nacka, Niklas Roos af Hjelmsäter-Sollentuna, Pernilla 

Hellman-Botkyrka, Erik Heribertson-Täby, Maria Lindeberg-Haninge, Lars Palmér-Sigtuna, 

Håkan Arfwedson och Kerstin Hassner-Danderyd, Pernilla Järverot-Järfälla, Åke Sköld-Lidingö, 

Staffan Jonsson-Södertälje, Fredrik Nornvall-Värmdö, Petri Peltonen och Henrik Thureson-

Vallentuna, Hannah Rydstedt-Upplands-Bro, Marina Högland-Stockholm, Torbjörn Neiman-SLL 

och FSKF 

Plats: Rönneberga Gård, Rönnebergavägen 1, Elfvik, Lidingö 

TORSDAG 26/10 

Niklas Roos af Hjelmsäter inledde och överlämnade sedan till Torbjörn Neiman som gick 

igenom programmet. 

 

1. Att känna delaktighet - hur arbetar man med delaktighet på ett hållbart sätt? Jessika 

Karreskog, demokratiutvecklare i Järfälla föreläste. Bilder bifogas.  

 

2. Torbjörn Neiman föredrog om nya steg i regionutvecklingsprojektet. Vi höll en 

workshop och fick en genomgång av de färdiga flödesmätningarna. Gruppen föreslog 

ett antal nya pilotsamarbeten som nu förs in i projektets verksamhetskartläggning. 

Tack för det!  

 

3. Nya grupper av besökare. Punkten väcktes första gången vid det förra internatet på 

Rönneberga. Under denna punkt deltog Ulrika Lundin från Innovationsguiden på SKL 

som föreläste om ”Mer för fler”. Bilder bifogas.  

 

4. Ledare leder ledare. Deltagarna lyfte i mindre grupper frågor i sitt arbete som man 

önskade kollegial stöttning i.  

 

Därefter var det gemensam middag och efter den en frågelek.  

 

FREDAG 27/10 

1. Konstgräs och mikroplaster, vilka processer pågår för kommunernas räkning? Maria 

Lindeberg och Marina Högland berättade om dagsläget och tid fanns för frågor.  

 

2. Torbjörn Neiman berättade om de aktuella processer inom landstinget som berör 

kommunerna: Om det beslut som fattades nyligen där två av de länskulturfunktioner 
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som tidigare varit organiserade på annat sätt från årsskiftet 2018 går in i landstingets 

kulturförvaltning. Detta gäller länsbiblioteket och dans i Stockholms Stad och län. 

Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda och hitta juridiska lösningar så att 

länsmuseet och länsslöjdkonsulenterna också kan organiseras som en del av 

förvaltningen. När det gäller länsmusiken avvaktar man med omorganisering. Film 

Stockholm är sedan länge en del av förvaltningen. 

 

Torbjörn påminde också om remissen angående kulturstrategin som är en del av RUFS 

2050. Denna ska vara inlämnad i december.  

 

3. Björn Eriksson från Stockholms Fotbollförbund besökte oss och berättade om nya 

spelformer inom fotboll. Bilder bifogas.   

 

4. Framtidens kulturskola eller öppen, inkluderande idrott. Ulrika Lindblad, tidigare 

bland annat sekreterare i statens utredning om kulturskolan processledde om 

kulturskola och Cinnika Beiming, distriktsidrottschef och Michael Hansson, 

verksamhetsledare vid Stockholmsidrotten ledde arbetet med öppen idrott. 

 

Arbetet med framtidens kulturskola redovisas i en separat PDF-fil här intill.  

 

Redovisning av öppen idrott:  

• Det är viktigt att fråga ungdomar och föreningar.  

• Hur i inkluderande kan föreningarna bli? 

• Särskilda tider för vissa målgrupper. 

• Går det att möjliggöra fysisk aktivitet via annat än idrottsföreningar? 

• Demokratifrågan i föreningarna är viktig, men svår.  

• Kan bidrag styras särskilt till nya grupper av aktiva? 

• Nya mötesformer för att stimulera varandra kommuner/föreningsliv. Sprida 

goda exempel.  

• Inte alltid det går att styra med bidrag – behöver kanske kompletteras med  

• styrande regelverk för tillgång till anläggningar.  

• Enkelhet. Om det är enkelt, inte tar mer administrativ tid, om det är 

underlättande, så möjliggör det för de föreningar som vill inkludera och nå nya 

målgrupper. 

 

5. Digitaliseringen pågår! Hur påverkar den oss och samhället vi lever i? Föreläsning av 

Daniel Antonsson, projektledare på avdelningen för digitalisering på SKL. Bilder 

bifogas.  

 

6. Efter det var det lunch och chefsmöte som har separata anteckningar. 
 

Antecknat av Torbjörn Neiman 


