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Kallelse till 
årsmöte 2018 i FSKF 
Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF 

 
 
Datum:  onsdag 14 mars 

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

veteransamling i parallella aktiviteter. Efter årsmötet äter vi 
alla en gemensam måltid. 

 

Plats:  Värmdö, kommunhuset, Skogsbovägen 9, Gustavsberg 
 

Dagordning och handlingar till årsmötet ligger för nedladdning högst upp 
på FSKF:s hemsida: www.fskf.nu  
 

 

 

Vägbeskrivning 
 
Adress: Skogsbovägen 9, Gustavsberg 
Res med bil: Skogsbovägen 9, parkering finns vid kommunhuset 
Res med buss: Buss 474 från Slussen. Avstigning hållplats Skogsbo. Alternativa bussar finns 
till Gustavsbergs centrum. 
 
Kommunhuset ligger i utkanten av Gustavsbergs centrum, ca 5-6 minuters promenad. 
 

 

 

Välkommen! 
 

Niklas Roos af Hjelmsäter, ordförande 

http://www.fskf.nu/
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Dagordning 
årsmöte 2018  
 
Datum:  14 mars 2018 

Tid:  kl 16.00 

Plats:  Kommunhuset i Värmdö. Skogsbovägen 9 

  

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 2017 (bifogas) 

 
5.  Revisorernas berättelse för år 2017 (bifogas) 

 
6.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

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

 
8.  Val av styrelseledamot 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 2018-2019 samt budget för år 2018 

(bifogas) 

 
15.  Aktuell information från styrelsen 

 
16.  Avslutning 
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Föreningen Storstockholms kultur- 
och fritidschefer   
 
Verksamhetsberättelse för år 2017 

Styrelsen 

Ordförande Olof Öhman var vice ordförande fram till 2017-03-23 då Niklas Roos 

af Hjelmsäter tillträdde som nyvald ordförande.   

Vice ordförande Olof Öhman, Stockholm som efterträddes av Robert Olsson, 

Stockholm, vid årsmötet 

Kassör Staffan Jonsson, Södertälje som efterträddes av Marina Högland, 

Stockholm, vid årsmötet 

Sekreterare  Elisabet Lunde, Ekerö 

Övrig ledamot Pernilla Järverot, Järfälla 

 

Föredragande Torbjörn Neiman, FSKF och SLL 

 

Adjungerade ledamöter Adam Persson, Norrtälje 

Ingela Hermansson, Sigtuna 

  Annica Dahlborn, Järfälla 

  Marion Hauge-Lindberg, Stockholm 

  Heli Renman, Täby 

Emelie Joachimsson, Sollentuna 

Maria Lindeberg, Haninge 

                                             

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. 

 Uppföljning av verksamhetsplanen för åren 2017-2018. 

 Verksamhetsplanering och förslag till justerad verksamhetsplan för åren 2018-2019 som 

läggs fram för årsmötet 2018. 

 Fortsatt utveckling av kommunikationen via www.fskf.nu  

 Regional samverkan inom idrott och kultur, där projektet rullar på sedan hösten 2016 

under ledning av Torbjörn Neiman 

 Kriterier för regionala utbyten och verksamheter. 

 Logotype för regionala verksamheter och arenor. 

 Forskningsprojektet tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm som började år 2016 

och har avslutats under år 2017. 

 Samverkan med kulturförvaltningen och tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid 

Stockholms läns landsting. 

 Stadsbyggnadsseminarier för att stärka idrottens och kulturens plats i stadsbyggnationen. 

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

 Heli Renman, Täby, har efterträtt Birgitta Vinnå, Järfälla, som samordnare för 

bibliotekschefsnätverket. 

 Maria Lindeberg, Haninge har efterträtt Niklas Roos af Hjelmsäter som samordnare för 

idrottschefsnätverket och ordförande för arbetsgruppen för regional idrottsutveckling. 

Studieresa 

Styrelsen med adjungerade gjorde i oktober 2017 en studieresa till Lund och Malmö. 11 personer 

deltog i resan som varade från onsdag-torsdag 18-19 oktober. Det var ett givande program där vi 

fördjupade oss i hur man arbetar med kultur- och idrottsfrågor i Lund och Malmö. 

Revisorer 

Anders Mebius, Nacka 

Maria Lindeberg, Haninge 

Håkan Arfwedson, Danderyd - suppleant 

Valberedning 

Erik Heribertson, Täby 

Rolf Johanson, Salem 

Medlemmar 

Alla kultur- och fritidschefer eller motsvarande inom Stockholms län är medlemmar i föreningen, 

liksom företrädare för Region Gotland. Antalet kommunmedlemmar är nu 27 och antal 

seniormedlemmar 24. 

Uppföljning av verksamhetsplan för 2017 – 2018 

Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet 2017-03-23. 

 

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.  

Kunskapsutbytet är klart och redovisat vid chefsinternatet den 26-27 oktober 2017.  

 

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

metoder för att skapa innovativa mötesplatser. Ansvariga: Maria Röstberg, Lars Palmér 

och Kerstin Hassner. 

Pågår. Arbetsgruppen ska arbeta vidare med detta under 2018.  

 

3. Under år 2017 och 2018 ska föreningen genom projektet Regional tillgång till 

idrottsanläggningar och kulturskola – ”Rik” 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 och tillsammans med 

Stockholmsidrotten. Ansvarig: Torbjörn Neiman och styrgruppen. 

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

Fritids- och Kulturchefsförening (rikets motsvarighet till FSKF) 
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Projektet framskrider enligt plan och har byggts på med det samtalsprojekt som är 

finansierat av medel från Allmänna Arvsfonden. Etapp 1 och 2 i huvudprojektet är 

avslutade och etapp 3 pågår helt i enlighet med planeringen.  

 

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 

Arbetet pågår och fortsätter under 2018. 

 

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 

Klart och genomfört. En slutkonferens hölls den 24 november på Handelshögskolan.  

 

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. Ansvarig: Styrelsen 

I samverkan med tillväxt- och regionplanerförvaltningen på landstinget genomfördes ett 

seminarium för att stärka idrottens plats i den regionala utvecklingsplaneringen (RUFS) 

den 22 september 2017. Föreningen planerar nu för en större konferens om idrott och 

kultur i stadsbyggnationen som kommer att äga rum i januari 2019.  

 

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 funktionshinderfrågor 

Arbetet pågår.  

 

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 form arbeta tillsammans med strategiska 

utvecklingsfrågor. Ansvarig: Torbjörn Neiman. 

Klart. Ett internat med ett fördjupande program genomfördes den 26-27 oktober 2017. På 

begäran av chefsgruppen kommer motsvarande internat att upprepas även hösten 2018. 

 

Uppföljningen är godkänd av styrelsen 2018-01-26 och föreläggs stämman.  

Ekonomi 

Bokslutet för 2017 visar ett plusresultat om 59 000 kr. Resultatet beror på två större seminarier 

som lockade oväntat många besökare; seminariet om statens utredning om kulturskolan i januari 

och slutseminariet om konsten att mäta det omätbara. Båda dessa hade fler deltagare än väntat. 

Det ordinarie kursprogrammet har givit ungefär samma resultat som vanligt.  

 

Stämman föreslås därför ge styrelsen i uppdrag att under år 2018 fördela totalt maximalt 50 000 kr 

i extra subventioner för kurser och satsningar för stärka verksamheten och minska föreningens 

eget kapital. 
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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 har under två år deltagit i ett forskningsprojekt tillsammans med 

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

Projektet leddes 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 har projektet undersökt vilka 

olika kvalitetsförståelser som finns inom offentlig sektor och hur olika tjänstepersoner i praktiken 

gör denna bedömning. Det har framkommit att det finns stora 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 har också studerat organisering och styrning av konstnärliga kvaliteter och de paradoxer, 

utmaningar och lösningar som kan finnas för dessa. 

 

Projektet avslutades med ett seminarium den 24 november och en skriftlig rapport. Projektet 

beskrivs utförligt under www.fskf.nu/utveckling/mata-det-omatbara/ 

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola – ”Rik” 

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:  

 

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 drivs professionellt 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, ett 

delprojekt som särskilt ska arbeta med delaktighet, brukarmedverkan och fokusgrupper. Projektet 

leds av Torbjörn Neiman. Projektet beskrivs utförligt på www.fskf.nu/utveckling/regional-

utveckling/projektbeskrivning/  

 

Huvudprojektet: 

Etapp 1 och 2 är genomförda enligt plan. Etapperna innehöll följande punkter (1-3):  

1. Att planera tänkbara verksamhetscentra. Inte bara geografiska platser/anläggningar utan också 

kunskapscentra. 

2. Att utreda hur rörligheten bland unga i Stockholms län faktiskt ser ut. 

http://www.fskf.nu/utveckling/mata-det-omatbara/
http://www.fskf.nu/utveckling/regional-utveckling/projektbeskrivning/
http://www.fskf.nu/utveckling/regional-utveckling/projektbeskrivning/
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3. Att förankra projektet i kommunerna. 

Dessutom ska kunskap om projektet spridas i andra organisationer och runt om i riket.  

 

Progressionen följer planeringen. En kartläggning har gjorts och systematiserats som omfattar 

många tiotal tänkbara samarbeten över gränserna. Dokumentet kommer att utvecklas vidare 

kontinuerligt.  

 

Studien om hur unga rör sig över kommungränserna i Stockholms län är klar och rapporten 

publicerades i mitten av oktober 2017. Rapporten finns att läsa på www.fskf.nu och har väckt 

intresse i stora delar av riket.  

 

Under året har en stor förankringsprocess gjorts för projektet. Ledningsgrupper eller motsvarande 

för kultur- och fritidsförvaltningarna i länets alla 26 kommuner har besökts där projektet 

förankrats och kunskaper om både behov och tillgångar inhämtats och kartlagts. Dessutom har 

projektledaren besökt kultur- och fritidsnämnderna i 12 av länets kommuner, där så har passat. 

Kunskap om projektet har också spridits på olika sätt till: SKL, KSL, Kulturskolerådet, Statens 

kulturråd, RF, RUM, LSU, MUCF, Parasport Stockholm, föreningen Pascal, ABF Stockholm, 

länsbildnings-konsulenten, Sverok2 och Stockholms fotbollförbund samt ett kunskapsutbyte med 

Västmanlands län om kulturskolesamverkan,  

 

Dessutom har ett arbete inletts tillsammans med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) 

inom landstinget för att bland annat förtydliga idrottens funktion i den regionala 

utvecklingsplanen RUFS3 och förbättra kartläggningen av anläggningsresurser inom idrott. 

 

Resultat uppnådda i huvudprojektet 

En regional idrottsarena är redan startad och har varit i drift sedan november 2016, den regionala 

friidrottshallen i Sollentuna.  

 

Ett regelbundet utbyte av elever inom kulturskolan sker redan i lite större skala mellan Solna och 

Sundbyberg och detta utbyte har nu kalkylerats för att föras in i modellen för regional samverkan. 

Ett tiotal andra pilotverksamheter inom olika verksamhetsfält är aktuella och kan förhoppningsvis 

startas inom ganska snar framtid, om kommunerna så vill. Den etapp som huvudprojektet är inne i 

nu fokuserar just på nya pilotverksamheter av olika slag och på att ta fram en ekonomisk modell 

för samverkan.  

 

Delprojektet där unga samtalar med unga: 

När det gäller delprojektet med det tre unga samtalsledarna så kunde projektet startas upp i januari 

2017 med en förstudie som sedan följdes av en rekrytering och anställning på deltid av 

delprojektledaren och de tre unga samtalsledarna, dessa fyra arbetar deltid 20 respektive 30 

procent av heltid. Det aktiva samtalsarbetet påbörjades, efter att samtalsledarna utbildats i 

samtalsmetodik, med en provomgång i slutet av juni 2017. Efter en intensiv boknings- och 

schemaläggningsperiod är nu samtalen igång ute i kommunerna och pågår för fullt. 

Annan regional samverkan 

Samverkan med kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting växer. Landstinget har tagit 

fram flera rapporter under året, till exempel en studie om stöd till civilsamhället, givet 

civilsamhällets förändringar och genomfört ett möte 25/8 med kommunerna för att stötta deras 

arbete med utveckling av olika stödformer.   

                                                   
2 RF-Riksidrottsförbundet, RUM-Riksförbundet unga musikanter, LSU-Sveriges ungdomsorganisationer, 

MUCF-Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sverok-spelhobbyförbundet. 
3 RUFS-Regional utvecklingsplan för Stockholms län 

http://www.fskf.nu/
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Landstinget har också involverat kommunerna i processen kring hur de så kallade 

länskulturfunktionerna ska arbeta framöver. 

 

Samarbetet med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) växer också. 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 en gemensam lösning för hela riket för bokning av lokaler och för 

bidragshantering. FSKF deltar också i SKL/Kommentus arbete för att utveckla 

upphandlingsrutiner inom kultur- och idrottsområdet. I en första etapp handlar de processerna 

främst om upphandling av konstgräsplaner.   

 

Förutom detta pågår som vanligt FSKF:s utbildningsverksamhet och erfarenhetsutbyte som 

kontinuerligt kopplas till vardagsarbetet i förvaltningarna. 

Kurs- och konferensverksamhet  

2017 års kursverksamhet redovisas under respektive nätverk.  

Årsmötet 

Årsmötet genomfördes den 23 mars på Kulturcentrum Kvarnhjulet i Tyresö. 19 aktiva 

medlemmar, 2 adjungerade och 8 seniorer deltog. Protokollet finns på www.fskf.nu  

Chefsmöten 

Chefsmöte i Tyresö 23 mars (separat protokoll finns på www.fskf.nu) 

21 chefer deltog under eftermiddagen och följande punkter behandlades:  

 

 Chefsmötet inleddes med att Irene Hededal och hennes medarbetare berättade om Tyresö 

kommun. Historia, nutid, framtid samt om de olika verksamheterna och olika 

utvecklingsfrågor såsom ny parkour-park, föreningsdrivet profilfritids, teater för 

nyanlända med mera. 

 Nya kollegor och kollegor på ny plats.  

 Lägesrapport från projektet för regional samverkan. 

 Rapport från konsten att mäta det omätbara.  

 Olle Öhman berättar om den utredning Stockholms stad genomfört om stadens 

möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026.  

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

Hededal, Tyresö, Fredrik Nornvall, Värmdö och Maria Lindeberg, Haninge redovisade sitt 

arbete.  

 Elisabet Lunde berättade om ett möte med Skansen som önskar en samverkan med FSKF.  

 Utbyggnad av mentorprogrammet.  

 Regionala friidrottsarenan i Sollentuna. Niklas Roos af Hjelmsäter berättar kort om arenan 

där aktiva från andra kommuner nu utgör 30 %. 

 Viktiga möten och samlingar under resten av 2017.  

 Studieresa för chefsgruppen. 

 

Internat för strategisk fördjupning på Rönneberga Gård på Lidingö den 26-27/10 
25 chefer deltog på internatet som varade från torsdag kl. 12:00 till fredag kl. 14:00 (separat 

protokoll finns att läsa på www.fskf.nu)   

Programpunkter:  

 Inledning. 

http://www.fskf.nu/
http://www.fskf.nu/
http://www.fskf.nu/
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 Att känna delaktighet - hur arbetar man med delaktighet på ett hållbart sätt? Föreläsning 

av Jessika Karreskog, Järfälla 

 Nya steg i regionutvecklingsprojektet. Torbjörn Neiman går igenom dagsläget.  

 Nya grupper av besökare. Föreläsning av Ulrika Lundin från Innovationsguiden på SKL 

 Ledare leder ledare. Kollegial coachning.   

 Konstgräs och mikroplaster, vilka processer pågår för kommunernas räkning?  

 Aktuella processer i landstinget.  

 Nya spelformer inom fotboll. Björn Eriksson från Stockholms Fotbollförbund deltog.  

 Framtidens kulturskola/öppen, inkluderande idrott. Två parallella utvecklingsseminarier.  

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

Daniel Antonsson, projektledare på avdelningen för digitalisering på SKL. 

 

I slutet av internatet hölls ett separat chefsmöte med aktuella punkter. Protokollet för detta finns 

att läsa på www.fskf.nu  

De olika nätverken  

För närvarande har föreningen 8 aktiva nätverk, förutom nätverket för kultur- och fritidschefer 

som samordnas av föreningens ordförande. 

 Nätverket för bibliotekschefer samordnas av Heli Renman, Täby 

 Nätverket för funktionshinderfrågor samordnas av Annica Dahlborn, Järfälla 

 Nätverket för idrottschefer samordnades av Niklas Roos af Hjelmsäter som i oktober 2017 

efterträddes av Maria Lindeberg, Haninge 

 Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar samordnas av Adam Persson, Norrtälje 

 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 samordnades av Marion Hauge-Lindberg, Stockholm 

Chefsnätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar ligger för närvarande nere och en 

utredning är påbörjad angående denna verksamhetsgren.  

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 FSKF:s verksamhet. Erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling genom det digra kursutbudet möjliggörs genom det viktiga arbete och stora 

engagemang som läggs ner från nätverkens sida. 

Bibliotekschefer 

Planeringsgruppen har träffats totalt fem gånger under året. Mötena har ägt rum på ett café på 

Kulturhuset efter arbetstid. Under träffarna har bland annat följande diskuterats: Biblix-appen, 

avstämning med Regionbiblioteket runt samarbetsformer och den nationella biblioteksstrategin.  

 

Nätverket har bytt medlemmar: Lena Gustavsson Randau och Tiffany Bovin har avtackats. Heli 

Renman är ny sammankallande och från Haninge har nätverket fått in Lisa Gunnarsson. Till 

årsskiftet ersätts Lisa av Henrika Åström.  

 

http://www.fskf.nu/
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Nätverket har i september genomfört ett seminarium om kommunikation. Information om FSKF 

och dess arbete har delgetts Regionbibliotekets bibliotekschefsgrupp under två tillfällen under 

hösten samt även elektroniskt. Nätverket avser anordna minst tre kurser under 2018. 

Chefsnätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar  

Nätverket har under år 2017 legat nere. Styrelsen arbetar med frågan om hur detta bör organiseras.  

Funktionshinderfrågor 

Nätverket består av representanter från 22 av länets kommuner. I de flesta av kommunerna finns 

det tjänstepersoner som har ansvar att samordna funktionshinderfrågor som del av sin tjänst. Det 

innebär att möjligheten att delta aktivt i nätverksarbetet varierar. 

 

Nätverkets samordnare är Annica Dahlborn, Järfälla kommun och fast ordförande var Erik 

Hjelmfors, Upplands Väsby kommun som under året lämnade över till Gunilla Schmidt, Ekerö. 

 

2017 har nätverket har haft 6 protokollförda möten där planering och uppföljning av kurser, 

arbetet med ”Vägen till fritid”, mässan minfritid.nu, utveckling av Fritidsnatet.se, rapporter från 

Styrelsen, FOMS, FSKF, NEFA, Regional utveckling och kort information från varje kommun är 

fasta punkter på dagordningen. Nätverksmötena har ibland inbjudna gäster eller kombineras med 

studiebesök.  

 

Nätverksmöten 

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

Diskussion kring vilken hemsida mässan minfritid.nu ska använda. Ledsagningsfrågan diskuteras. 

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

Besök av Jenny Rosendahl – kommundoktorand Järfälla kommun. Kompiskortet diskuterades. 

31 maj på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen.10 deltagare. 

Presentation av tanken på Paraklassiker av Jan-Erik Österström, projektledare i Täby kommun. 

30 augusti på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 16 deltagare.  

Presentation av Parasport Stockholm och ny parasportkonsulent på Stockholms Idrottsförbund.  

8 november på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 15 deltagare. 

Tillsammans med NEFA fick vi en föreläsning av Marwa Chebi, Fritidsförbundet, om ungas 

egenorganisering. 

 

Uppdrag från verksamhetsplanen 

Nätverkets punkt i föreningens verksamhetsplanering ”Ledsagning lokalt och regionalt” 

Har under året arbetats med under namnet ”Vägen till fritid”. 

 

Nätverket deltog med 10 deltagare under FOMS konferens 22-24 mars i Sthlm  

 

Nätverksplaneringsdag 

6 oktober arrangerades en hel planeringsdag med Maria Modig som processledare under 

förmiddagen. Utbildning, Tydliga mål, Strategisk implementering och Operativt arbete 

arrangerades som 4 framtida arbetsområden för nätverket. 

Vi inledde även arbetade med uppdragsbeskrivningen och kursplanering. 

 

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 av Stockholms stad och övriga kommuner ansluter sig via avtal.  
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En styrgrupp med chefer och en idé grupp av deltagande kommuner som ska träffas 2 ggr/år där 

skifte sker vartannat år.  

 

minfritid.nu – Fritidsmässa  

Mässan i år genomfördes torsdagen den 11 maj i Botkyrka. 8 kommuner samverkade kring 

mässan. Nytt för södermässan var att vi förlade den en torsdag och hade öppet från morgon till 

kväll, 09:00-20:30, istället för som tidigare en fredag-lördag. Detta föll väl ut och vi fick många 

besökare både barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och deras anhöriga och 

personal. Vi hade ca 2 300 besökare och många utställare inom sport, kultur och fritid. 

 

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

året i rad den 16 juni 2017. Det fullsatta arrangemanget samlade 120 ungdomar mellan 12-21 år 

med funktionsnedsättning, föreningsliv och andra aktörer till en prova på dag, mingel, gemenskap, 

workshop och med avslutande disco på Dalarö fritidsgård. Beachpartyt är ett populärt regionalt 

samarbete mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Tyresö och Stockholms stad. 

 

Särmästerskapen i Danderyd 

Särmästerskapen, en friidrottstävling, genomfördes för tredje gången den 23 maj i Danderyd med 

33 flickor och 130 pojkar anmälda från särskolans klass 4 -9 och 70 flickor och 130 pojkar från 

särgymnasiet.  

Medaljer delades ut i löpning, längdhopp och kulstötning för både gående och sittande. Samarbete 

mellan Danderyd, Sollentuna, Järfälla och Täby.  

Ett lyckat arrangemang med både politiker och tjänstemän som funktionärer. Ett bra sätt att lyfta 

vikten av aktiviteter för målgruppen – visa upp och synliggör glädje och tillhörighet.  

 

Lidingö Loppet  
Ruset och rullet genomfördes 22 september. 

 

Barkarbyloppet 

Genomfördes för första gången den 7 maj. Inkluderat lopp med specialklasser för personer med 

funktionsnedsättningar på 4 km och en rullstolsvänlig sträcka på 1,7 km. 

 

Kurser 2017 

 

Basföreläsning – Rörelsebegränsningar 

Överblick om olika former av fysiska funktionsvariationer och vad dessa innebär att leva med.  

Datum: 8 mars 

Antal deltagare: 8st 

 

Basföreläsning – Intellektuell funktionsnedsättning  

Övergripande föreläsning i vad intellektuell funktionsnedsättning innebär och hur det påverkar 

livet. 

Datum: 3 februari 

Antal deltagare: 57st 

 

Boken som läs- och mötesplats 

En inspirerande halvdag där du får tips, råd och idéer hur du kan nå ut med böcker. 

Datum 5 april 

Antal deltagare: 33st 
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Basföreläsning om NPF-neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Strategier och förhållningssätt i idrotten för barn med särskilda behov. 

Datum: 24 oktober 

Antal deltagare: 37st 

 

Basföreläsning- att arbeta och bemöta personer med funktionsnedsättning i din vardag 

Bemötande vid anläggningen 

Övergripande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och bemötande. 

Grundläggande tips och inspiration för att ta emot målgruppen. Ingår praktiska övningar i bl.a. 

rullstol. 

Datum:17 oktober 

Antal deltagare: 16st 

 

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 2017 haft 4 planerade möten. 

Idrottschefer 

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

under året och i dessa har representanter för Stockholms Idrottsförbund deltagit.  
  
Deltagare i arbetsgruppen under år 2017: 
Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna 
Cecilia Möller, Norrtälje 
Marina Högland, Stockholm  
Roger Markdalen, Solna  
Maria Lindeberg, Haninge  

Torbjörn Neiman, adjungerad föredragande 

 

I gruppen deltar också Cinnika Beiming, Henrik Schöldström och Roger Vintemar, samtliga i 

ledningen för Stockholms idrottsförbund.  

 

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

län tillsammans med Stockholmsidrotten. Vid seminariet arbetade gruppen med följande regionala 

frågeställningar:  

 

 Vilka ska kriterierna vara för att en arena/verksamhet ska få kallas regional? 

 Hur ska ”R-märkningen” synas? 

 Vem avgör ”R-märkningen”? 

 Idrotter i respektive kommuner som vi vill ska eller kan få växa? 

 Idrotter där det finns efterfrågan i respektive kommun men inga eller för få möjligheter? 

 Vilka anläggningar finns idag som kan klassas som regionala? 

 Nya idrottslyftet. Vad betyder detta för oss?  

 Hur hanterar vi ”50%-regeln” eller motsvarande i de ”gränslösa” idrotterna? 

 Säsongstider och säsongsregler, hur bygger vi synergier? 

 

Under året har ett allt intensivare samarbete växt fram med TRF (tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting) för att stärka idrotten i 



13 2018-02-22 

 

samhällsplaneringen i den starkt växande stockholmsregionen. FSKF:s idrottskarta kommer också 

att övergå från nuvarande server-plats till GIS-systemet på TRF. Arbetet med det pågår.  

Den 22 september hölls ett seminarium på KTH tillsammans med TRF för att just lyfta 

idrottsfrågorna i stadsplaneringen.  

 

Under år 2017 har också ett samarbete med SKL och SKL/Kommentus påbörjats för att skapa 

rutiner för gemensamma upphandlingar, i första hand inom området konstgräsplaner. Nätverket 

har under året också särskilt följt arbetet inom SKL med en ny lösning för bokning och bidrag. 

Idrotts- och friluftsanläggningar 

Nätverket har under året haft tre nätverksträffar där Botkyrka, Huddinge och Upplands-Bro varit 

värdar. Vid årets nätverksträffar har deltagarantalet varit i genomsnitt 16 deltagare från 14 

kommuner. Totala antalet kommuner som deltagit i nätverksträffarna är 21, vilket innebär att 

uppdragsbeskrivningens mål avseende antal deltagare (snitt 15 st.) är uppfyllt. Däremot har inte 

antalet kommuner som deltagit (26 st.) uppnåtts. 21 kommuner är dock ett mycket bra resultat och 

en ökning från tidigare år. 

 

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

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

 

Nätverket har under året genomfört fem kurser. Nätverket är i övrigt 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 2017 har följande personer ingått, samordnare Adam Persson och sekreterare 

Eva Jönsson Järnstad samt valberedningen bestående av Håkan Arfwedson, Thomas Johansson 

och Linda Örneblad. 

 

Genomförda kurser 

  

Sjöisar 

Utbildning och erfarenhetsutbyte kring säkerhet och utrustning vid arbete med sjöisar. Kursen 

genomfördes i Sigtuna. Totalt 24 deltagare. 

 

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

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

anläggningar och egen konferenstid. Totalt 22 deltagare. 

  

Studieresa för nätverksansvarig  

En konferens- och studieresa till Malmö. Gruppen träffade kollegor från Malmö, Helsingborg, 

Kristianstad och Bromölla. Under besöket genomfördes flera studiebesök på anläggningar som 

Helsingborg idrottsoasen, Helsingborg arena, Kristianstad vilan, Kristianstad arenaområde, 

Bromölla fritidscenter och Malmö stadionområde. Totalt 12 deltagare. 

  

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, simhallspersonal 

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på nätverkande genomfördes i Sigtuna 

för första gången i år, aktuella frågor samt övergripande frågor vid drift av simhallar. Bra initiativ 

och bra samtal enligt alla närvarande. Kurserna kommer fortsätta under 2018. Totalt 11 deltagare. 
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Tillgänglighet och bemötande av personer med funktionsnedsättning i idrottsanläggningar 

Övergripande information om olika funktionsnedsättningar, bemötande och tillgänglighet. 

Grundläggande tips och inspiration för att ta emot målgruppen. Deltagarna fick också prova på att 

köra rullstol och gå med ögonbindel i en idrottsanläggning. Totalt 19 deltagare. 

Kulturchefer 

Nätverket har under året arrangerat fyra kurser, två nätverksträffar med tema regional strategi och 

kärna samt ett seminarium och en större avslutningskonferens kring Handelshögskolans projekt 

”Att mäta det omätbara”, i samarbete med nätverket för kvalitet och styrning.  

 

Den 10 mars hade vi den första nätverksträffen med tema Regional strategi och kärna på plats i 

Flemingsberg. Värdkommunen Huddinges områdesstrateg Signe Wernberg gav oss en bild av hur 

de arbetar in kulturfrågorna i samhällsplaneringen i Flemingsberg. Arbetet med den regionala 

kulturstrategin presenterades och diskuterades med Catharina Fogelström och Agneta Olofsson, 

Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Vi var 12 närvarande från 9 kommuner, samt 

Landstinget. 

 

Den 19 maj träffades nätverket på Handelshögskolan för ett seminarium om ”Organisering och 

styrning av konstnärlig kvalitet, paradoxer, utmaningar och lösningar”. Seminariet hölls av Erik 

Wikberg och Linda Portnoff. Vi samlade 44 deltagare varav 5 från Statens kulturråd, 

medfinansiärer i Konsten att mäta det omätbara och 39 var kommunrepresentanter från 18 

kommuner. 

 

Den 6 oktober plockades Regional strategi och kärna upp som tema igen, då i Barkarby-staden, 

Järfälla med besök på Herresta skola-kultur-idrott. Emelie Grind, samhällsbyggnads-direktör 

presenterade vision och utmaningar. Pernilla Järverot, Jessica Christensen, Birgitta Vinnå och Eva 

Jönsson Järnstad satte fokus på delaktighet i planeringen och att skapa ”livet mellan husen”. 

Catharina Fogelström och Agneta Olofsson uppdaterade oss om arbetet med den regionala 

kulturstrategin. Träffen avrundades med planering för nätverkets arbete 2018. Förmiddagen 

lockade 12 deltagare från 6 kommuner, samt landstinget. 

 

Avslutningskonferensen den 24 november för Konsten att mäta det omätbara hölls på 

Handelshögskolan i en fullsatt Aula, med ca 130 deltagare. Dokumentation från dagen och 

slutrapporten finns på hemsidan www.fskf.nu/utveckling/mata-det-omatbara/  

 

Under året har samordnaren för nätverket också 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 2 gånger under 2017, den 12 januari och den 8 september. Arbetet avslutades med lunch 

den 24 november efter slutkonferensen.  

 

Samordnare för nätverket är Pernilla Järverot (Järfälla) som tillsammans med Staffan Jonsson 

(Södertälje) och Pernilla Hellman (Botkyrka) utgör nätverkets arbetsgrupp. Under året har Anneli 

Fällman (Huddinge) anslutit sig till gruppen. Arbetsgruppen bevakar också landstingets arbete 

med KKN (Kultur och Kreativa Näringar). 

 

Kulturfrågor 
 

Arbetsgruppen har bestått av: 

Ingela Hermansson, Sigtuna kommun, samordnare. 

Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun 

http://www.fskf.nu/utveckling/mata-det-omatbara/
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Charlotta Burlin, Vallentuna kommun 

Eleonor Åberg, Vallentuna kommun 

Josefine Alm, Solna stad - slutade i gruppen hösten 2017 

Alice Ring, Stockholm Stad - kom med i gruppen igen efter uppehåll hösten 2017 

 

Seminarium om offentlig konst den 31 januari på Statens Konstråd.  

Ett seminarium om offentlig konst med Lena From, projektledare för Konst händer, ett 

landstäckande konstprojekt i miljonprogramområden med medborgardialog som arbetsmetod. 

Seminariet avslutades med frågestund och workshop. 15 deltagare. 

 

Inspirationsföreläsning om integrationsarbete den 14 mars i Solna.  

Vi följde upp förra årets välbesökta seminarium i nätverket om integrationsarbete. Fokus på 

aktuellt integrationsarbete med lokala och internationella utblickar i form av en 

inspirationsföreläsning och nätverksträff utifrån projektet Parkprat - Integration och 

språkutveckling med ungdomsperspektiv i fokus. Parkprat lyfter fram vad unga ser och vill berätta 

om av Nationalstadsparkens konst, arkitektur, natur och historia. Utifrån ungas egna röster och 

tolkningar har ungdomar i Solna varit med i framtagandet av en audioguide med ett tydligt 

ungdoms- och integrationsperspektiv. Att bli lyssnad på stärker självförtroendet och genom 

språket utvecklas vår identitet. Parkprat ger unga en trygghet i att tolka och berätta för andra.  

Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare vid Wanås Konst berättade sedan om skulpturparkens 

arbete med samtida konst, lärande och integration med lokala och internationella utblickar. 

Avslutades med samtal och frågestund. 35 deltagare. 

 

Seminarium om kulturmiljö, den 24 april på Historiska museet. 

Seminarium om kulturmiljö utifrån att fornvården i länet det senaste året uppmärksammats genom 

en särskild satsning från Länsstyrelsens sida. På förmiddagen deltog representanter från 

Länsstyrelsen, Stockholms läns museum samt från flera kommuner för att berätta om sina 

erfarenheter inom området.  Eftermiddagen fokuserade på hur vi berättar om platserna och vilka 

nya metoder som finns att tillgå inom området. 32 deltagare. 

 

Seminarium om Kulturstöd den 30 maj på landstingets kulturförvaltning. 

Ett seminarium om kulturstöd i samarbete med landstingets kulturförvaltning i Stockholm. Samtal 

om hur kollegor i länet arbetar med föreningar och kulturstöd och om hur förvaltningen arbetar 

med detta. Hur kan just din kommun arbeta bättre med utökat kulturstöd? Kristina Solberg och 

Agneta Olofsson, landstingets kulturförvaltning, berättar om nyheter och om hur de arbetar med 

kulturstöd. Monica Fries, föreningskonsulent Sigtuna kommun berättar om hur Sigtuna arbetar 

med kulturstöd och föreningar. Seminariet avslutades med diskussion och frågestund. 12 

deltagare. 

 

Nätverksträff - Hur synliggör vi offentlig konst och gör den mer tillgänglig för 

medborgarna? Den 30 oktober i Gustavsbergs kulturhus.  

En nätverksträff om offentlig konst tillsammans med Stockholms läns museum som nu 

ingår i arbetsgruppens nätverk inom FSKF. Hur ska vi synliggöra konsten? Vilka utmaningar 

finns då uppdraget är att medborgarna skall kunna få en ökad upplevelse och mer information om 

kommuners konstsamlingar och offentlig konst? Heidi Trakowski, utvecklingsledare för kultur i 

Värmdö kommun berättade om kommunens konstsamling och utmaningar i uppdraget att 

synliggöra offentlig konst. Vi fick även en rundvandring i Skogsbo med visning av ett urval av 

Värmdö kommuns konstsamling. 9 deltagare. 

 

Studieresa Nätverksträff Regionsamverkan 

21 september  

Norrtälje  
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Ställdes in 

Nätverksträff Barnkultur 

21 november  

Vallentuna kulturhus 

Flyttades över till 2018 års program. 

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. 

 

Året inleddes med två mötestillfällen/seminarier i januari som båda handlade om 

kulturskoleutredningen och remissarbetet. Den 20 januari möttes länets musik- och 

kulturskolechefer i Solna kulturskola och fokuserade på Kulturskolerådet remissvar till 

kulturskoleutredningen. Liknande möten hölls runt om i alla landets länsgrupper.  

 

Den 27/1 inbjöds förvaltningschefer med ansvar för kulturskola och kulturskolechefer, till en 

nationell konferens på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm om kulturskoleutredningen och 

remissarbetet, som arrangeras i samarbete med SKL, SLL, Kulturskolerådet och FSKF. 

 
Vidare har vi under året genomfört sex gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte, samarbete, 

verksamhetsutveckling, kompetensutvecklingssatsningar, informationsspridning och 

omvärldsbevakning. För att få se och 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; 

 

10 februari  Danderyds musikskola 

21 april  Lidingö musikskola 

2 juni  Kulturskolan Stockholm i Söderhallarna, Medborgarplatsen   

9 augusti  Sundbybergs kulturskola 

22 september  Södertälje kulturskola 

8 december  Botkyrka kulturskola  

 

Mötena har bland annat handlat om  

 Digitalisering ur ett regionalt perspektiv 

 Regional samverkan 

 Kulturskoleutredningen och remissarbetet 

 Kompetensförsörjning 

 Kompetensutvecklingskurser-gemensamma behov-uppdragsutbildningar 

 Funkisverksamheten 

 

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

utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar och andra 

aktuella/angelägna frågor/dilemman/glädjeämnen medlemmarna vill dela/få  

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

Med stor energi och glädje har vi tillsammans planerat och genomfört en gemensam 

kompetensutvecklingsdag för alla medarbetare i hela länet. Den gick av stapeln den 30 oktober på 

City Conference Center, Folkets Hus vid Norra Bantorget i Stockholm. 
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Under rubriken Kulturskolan – vår viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet 

att själva skapa kultur samlades lärare, chefer och övriga medarbetare inom länets musik- och 

kulturskolor. En seminariedag om kulturskolans möjligheter och utmaningar, idag och framöver. 

En dag där gemensamma föreläsningar varvades med valbara parallella seminarier och 

workshops. En dag som gav inspiration, kunskap och konkreta verktyg. Konferensen inleddes av 

kulturminister Alice Bah Kuhnke. Cirka 700 personer från nästan hela länet deltog. FSKF bidrog 

med delfinansiering till denna dag – det tackar vi för! 

Kvalitet och styrning 

Under 2017 har nätverket för kvalitet och styrning träffats 4 gånger.  Antalet närvarade har varit 

ca 10 - 15 personer per möte. Nätverket har under året deltagit i kulturchefernas seminarier om 

projektet Konsten att mäta det omätbara vid flera tillfällen.  

Nedan följer en sammanställning över årets nätverksträffar: 

Nätverksträff med tema kultur den 10 mars.  

Nätverksträff med tema kvalitet den 12 maj. 

Seminarium om konsten att mäta det omätbara den 19 maj, tillsammans med kulturcheferna.  

Organisering och styrning av konstnärlig kvalitet: Paradoxer, utmaningar och lösningar. 

Nätverksträff med tema folkhälsa den 22 september.  

Nätverksträff med tema fritid den 10 november. Fritidsgårdarnas uppdrag och roll, erfarenheter av 

kvalitetssäkring och uppföljning av fritidsverksamheter.  

  

Nätverket deltog också vid avslutningsseminariet om Konsten att mäta det omätbara som hölls 

den 24 november. Läs mer om projektet och seminariet på sidan 6.  

Veteraner 

Veteran-nätverket har 24 medlemmar varav ungefär hälften är aktiva vid de träffar som det 

inbjuds till. Veteranerna deltog traditionsenligt med delvis ett separat program vid årsmötet i 

Tyresö den 23 mars samt träffades också vid ett tillfälle i Sollentuna under hösten 2017.  

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. Just nu pågår inga mentorträffar, men det finns goda möjligheter att 

starta nya.   

Administration 

FSKF:s ekonomiska administratör Annika Dandanell avgick vid utgången av 2017 och 

efterträddes av Vibeke Bildt.  

Sammanfattning och övrigt 

Större aktiviteter under år 2017 som särskilt bör nämnas: 

 Det regionala utvecklingsprojektet som beskrivs under regional samverkan.     
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 Den växande samverkan med landstingets kulturförvaltning. 

 Samarbetet med TRF (tillväxt- och regionplaneförvaltningen) inom Stockholms läns 

landsting. 

 Forskningsprojektet konsten att mäta det omätbara som drivits i samverkan med 

Handelshögskolan, Stockholm.  

 

Ett nytt förslag till verksamhetsplan för år 2018-2019 har tagits fram som föreläggs årsmötet för 

beslut. 

 

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

begrepp. Föreningens hemsida har vid årsskiftet 2017–2018 förnyats och förbättrats så att den nu 

också fungerar utmärkt från mindre och mobila enheter.  

Slutord 

2017 har varit ett intensivt och lyckat år för föreningen. FSKF är en organisation där samarbete är 

en av de viktiga hörnstenarna. Något som också visat sig på senare år när ett allt mer nära 

samarbete sker i regionen kring stora gemensamma frågor. Föreningen har till exempel under de 

senaste åren drivit två stora samfinansierade projekt. Konsten att mäta det omätbara avslutades 

med en stor och lyckad konferens på handelshögskolan. Projektet Regional tillgång till 

idrottsanläggningar och kulturskola – Rik är ett treårigt projekt som avslutas hösten 2019. 

Föreningens arbete och projekt skapar stort intresse från organisationer och kommuner i övriga 

riket. Representanter från föreningen har vid ett flertal tillfällen under året bjudits in till både 

organisationer och kommuner från övriga landet för att dela med sig av föreningens arbete. FSKF 

anses som en av de allra främsta nätverksorganisationerna i kommunsverige. Framgången för 

föreningen ligger i att kommunerna i Stockholms län och Region Gotland prioriterar samarbete 

kring gemensamma frågor.  

 

Föreningens nätverk fyller en stor och viktig funktion. Genom nätverken sker mycket av den 

kunskapsöverföring som är en viktig del för utvecklingen inom regionens kultur- och fritids-

verksamheter. Nätverken arrangerar dessutom många och prisvärda utbildningar som ofta annars 

skulle saknas inom området. Tack till alla samordnare och kursansvariga.  

 

Styrelsen vill dessutom tacka alla aktiva medlemmar som många gånger utför ett stort arbete med 

att göra föreningen till vad den är. Tack också till Annika Dandanell och Ola Ilstedt för arbetet 

med ekonomi och webb. Föreningen har en lång tradition men utvecklas ständigt för att vara en 

part som arbetar för att sätta kultur- och fritidsfrågorna högt på agendan. Vi har all anledning att 

vara stolta över det arbete som bedrivs inom föreningen. 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter Elisabet Lunde     Robert Olsson 

ordförande sekreterare  vice ordförande 

 

Marina Högland Pernilla Järverot  Annica Dahlborn 

kassör ledamot   adjungerad 

 

Ingela Hermansson Marion Hauge-Lindberg Emelie Joachimsson 

adjungerad           adjungerad  adjungerad             

 

Adam Persson Heli Renman  Maria Lindeberg 

adjungerad adjungerad  adjungerad 
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ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO
170101 171201-171231 =>171231

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510 Kundfordringar 38 450,00 16 850,00 47 550,00
1790 Övr förutbet kost upplup intäk 0,00 -19 800,00 0,00
Summa fordringar 38 450,00 -2 950,00 47 550,00
x
Kassa och bank
1940 Bank 283 755,47 8 160,00 318 914,47
Summa kassa och bank 283 755,47 8 160,00 318 914,47
x
Summa omsättningstillgångar 322 205,47 5 210,00 366 464,47
x
SUMMA TILLGÅNGAR 322 205,47 5 210,00 366 464,47
x
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
2091 Balanserat vinst/förlust -325 252,49 0,00 -325 252,49
2098 Vinst/förlust föregående år 17 327,02 0,00 17 327,02
Beräknat resultat 0,00 -5 760,00 -59 089,00
Summa eget kapital -307 925,47 -5 760,00 -367 014,47
x
Kortfristiga skulder
2420 Förskott från kunder 0,00 19 800,00 19 800,00
2440 Leverantörsskulder -14 280,00 -19 250,00 -19 250,00
Summa kortfristiga skulder -14 280,00 550,00 550,00
x
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -322 205,47 -5 210,00 -366 464,47
x
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DENNA PERIOD OMS% UTG SALDO OMS%
171201-171231 =>171231

RÖRELSEINTÄKTER
Försäljning
3000 Kursintäkter 72 850,00 100,0 471 917,00 94,8
3100 Medlemsavgifter 0,00 0,0 10 800,00 2,2
3106 Intäkt konferens 0,00 0,0 15 000,00 3,0
Summa försäljning 72 850,00 100,0 497 717,00 100,0
x
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 72 850,00 100,0 497 717,00 100,0
x
RÖRELSEKOSTNADER
Bruttovinst 72 850,00 100,0 497 717,00 100,0
x
Övriga externa rörelseutgifter
5890 Konferenser 0,00 0,0 -28 317,00 5,7
6000 Kurskostnader -22 850,00 31,4 -321 749,00 64,6
6110 Kontorsmaterial 0,00 0,0 -599,00 0,1
6150 Trycksaker -15 000,00 20,6 -15 000,00 3,0
6250 Postbefordran -490,00 0,7 -2 225,00 0,4
6490 Övr förvaltningskostnader -18 750,00 25,7 -43 662,00 8,8
6540 IT-tjänster -10 000,00 13,7 -25 695,00 5,2
6570 Bankkostnader 0,00 0,0 -1 381,00 0,3
Summa övriga externa rörelseutgifter -67 090,00 92,1 -438 628,00 88,1
x
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -67 090,00 92,1 -438 628,00 88,1
x
Rörelseresultat 5 760,00 7,9 59 089,00 11,9
x
Resultat efter finansiella poster 5 760,00 7,9 59 089,00 11,9
x
Resultat efter extraordinära poster 5 760,00 7,9 59 089,00 11,9
x
Resultat före skatt 5 760,00 7,9 59 089,00 11,9
x
ÅRETS RESULTAT 5 760,00 7,9 59 089,00 11,9
x





 

 

FSKF:s Årsmöte den 14 mars 2018 

 

 
Valberedningens förslag  
 

Till funktionärer i styrelsen: 

Ordförande  

Niklas Roos af Hjelmsäter, 1 år (Kultur- och fritidschef i Sollentuna) omval 

 

Ledamöter 

Elisabet Lunde, 2 år (Kultur- och fritidschef i Ekerö kommun) omval 

 

Övriga funktionärer 

Revisorer på 1 år 

Sammankallande: Anders Mebius, (Kultur- och fritidsdirektör Nacka kommun) omval 

Johan Malmgren, (Kultur- och fritidschef i Sundbyberg) nyval 

 

Revisorssuppleant 

Håkan Arfwedson, (Fritidschef Danderyd) omval 

 

 

Valberedningen 

 
Erik Heribertson   Rolf Johansson 

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



 

 

Verksamhetsplan för FSKF 
2018 – 2019 

 
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 2018-2019 
 

1. Föreningen ska under år 2018 genom kunskapsutbyte av olika slag stärka 

kommunernas metoder för att skapa innovativa mötesplatser. Ansvariga: Lars Palmér 

och Kerstin Hassner 

 

2. Under år 2018 och 2019 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. Ansvariga: Torbjörn Neiman och ordföranden. 

 

3. Under 2018 ska föreningen arbeta vidare 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 

 

4. Föreningen ska under år 2018 fortsätta satsningen som startade 2014 med att stärka 

kulturens, fritidens och idrottens inflytande och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor. 

Föreningen har startat planeringen för en större konferens om idrott och kultur i 

stadsbyggnationen som ska hållas i januari 2019. Ansvariga: Robert Olsson och 

Torbjörn Neiman 

 

5. Föreningen ska under år 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 funktionshinderfrågor 

 

6. Föreningen ska under 2018 anordna en seminariedag om den öppna 

ungdomsverksamheten på bästa sätt ska utvecklas i det moderna samhället. Ansvariga: 

Petri Peltonen (sammankallande), Agneta Ström Granlund, Maria Lindeberg och 

Annelie Fällman 



 

 

 

7. Föreningen ska under 2018 ta initiativ till en gemensam utgångspunkt för fortsatt 

avstämning med Sveriges Kulturskoleråd angående kulturskolans utveckling i 

kommunerna särskilt vad gäller tillgänglighet och ökat deltagande. Ansvarig: Henrik 

Thureson (sammankallande), Eva Wiström, Hannah Rydstedt, Robert Olsson och 

Elisabet Lunde. 

 

8. Strategiskt forum. Föreningen ska under 2018 fortsätta utveckla den form av 

chefsmöte som genomförts 2015 och 2017. I enlighet med medlemmarnas önskemål 

ska FSKF:s chefsträff på hösten göras i denna form. Ansvarig: Styrelsen. 

 

 

Fastställs av årsmötet 2018-03-14 



Budget FSKF 2018

Intäkter Kr

Kursverksamhet nettointäkt 39 000

Medlemsavgifter 11 000

Summa intäkter 50 000

Kostnader Kr

Porto och kontorsmateriel -8 000

Regional Logotype (engångskostnad) -12 000

Förvaltning, ekonomi och administration m m -36 000

IT-tjänster, underhåll och utveckling -14 000

Extra subventioner för satsningar i nätverken. Maximalt belopp -50 000

Summa utgifter -120 000

Beräknat resultat netto 2018 -70 000
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