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Protokoll FSKF chefsmöte 2017-10-27 
 

 

Deltagare:      Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Elisabet Lunde, Marina Högland, Håkan 

Arfwedson, Maria Lindeberg, Anneli Fällman, Åke Sköld, Agneta Ström Granlund, 

Roger Markdalen, Johan Malmgren, Staffan Jonsson, Irene Hededal, Erik Heribertson, 

Eva Wiström, Fredrik Nornvall, Pernilla Hellman, Kerstin Hassner, Anders Mebius, 

Cecilia Möller, Lars Palmer, Henrik Thureson, Petri Peltonen, Hanna Rydstedt samt 

Torbjörn Neiman. 

Plats:  Rönneberga gård 

Tid:  13:00-14:00 

 
1.Årsmöte och chefsmöten 2018. 

Beslut Föreningens årsmöte hålls i Värmdö den 14 mars 2018, start med lunch från kl. 12:00, 

programstart 13:00 och avslut ca 19:00.  

Ett ”lunch till lunchmöte” för chefsgruppen ordnas på begäran under hösten 2018 med aktuella 

utvecklingsfrågor. 

2. Kurser och seminarier 2018 

Mötet lyfte en angelägen fråga för föreningen att hantera under 2018 - Ungdomars öppna 

fritidsverksamheter – hur ser det ut framöver med kompetens, inriktning mm? 

Beslut: Frågan hanteras tillsammans med fråga om Nätverk för öppen fritisverksamhet 

3. Nätverket för öppen fritidsverksamhet 

Diskussionen om ungdomars öppna fritidsverksamheter resulterade i ett ställningstagande att 

chefsgruppen bör ange utgångspunkter för fortsatt inriktning. 

Beslut: Chefsgruppen ordnar en seminariedag om den öppna ungdomsverksamheten och hur 

sektorn tar sig an en förändrad verklighet. Arbetsgrupp för detta är Pernilla Hellman, Agneta 

Ström Granlund, Maria Lindeberg, Annelie Fällman och Petri Peltonen (sammankallande). 

3. FSKFs hemsida.  

Torbjörn påminner om förenings hemsida där alla kurser och projekt finns, liksom en arkivsida. 

En tänkt genomgång fick utgå. 
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Beslut: Informationen noteras. 

4. Om GDPR 

I maj 2018 blir dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. Regelverket ersätter 

personuppgiftslagen (PuL) och de kompletterande bestämmelser som är av generell karaktär 

samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd, dataskyddslagen. Inom 

kommunerna pågår föreberedelser för anpassning till den nya lagen. Annelie väckte frågan om att 

det är oklart hur kultur- och fritidsfrågor kommer hanteras och hon har ställt frågor till jurister 

som kommer återkomma med besked i detta. 

Beslut: Chefsgruppen delar med sig löpande av ytterligare information och klarlägganden om hur 

bestämmelser inom kultur och fritid kommer kunna hanteras. Rekommendation är att avvakta 

eventuella åtgärder tills vi får mer information i ämnet.  

5. Studieresa våren 2018. 

Pernilla H, Kerstin, Cecilia och Torbjörn informerar om nästa chefsresa som går till Rotterdam 

den 12-14 april 2018. Det kommer att bli ett brett program som innehåller både frågor om 

stadsbyggnadsprojekt, kultur, bibliotek och idrott. Hotell är bokat i centrala Rotterdam. 

Totalkostnad är beräknad till max 8 000 kr/person. 

Beslut: En bindande anmälan görs i början av december samtidigt med inbetalning av en 

anmälningsavgift om 1000 kr. 

6. Om mässan Min fritid   

En ny styrgrupp på chefsnivå är tillsatt för mässan Min fritid som även är styrgrupp för 

fritidsnätet. I styrgruppen ingår chefer från Stockholm, Täby, Järfälla, Sollentuna, Haninge, 

Tyresö och Botkyrka.  

Beslut: Informationen noteras. 

7. Om RUFS och samarbetet med TRF 

Niklas och Torbjörn informerar om arbetet och diskussioner som förts med TRF (tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen inom SLL) om idrottens planering inför RUFS 2050. En skrivning har 

tagits fram bl a med frågor om: ökad tillgänglighet, fysiskt inaktiva, infrastrukturell planering, 

sociala möteplatser och vikten av att underlätta för aktivitet i vardagen. Skrivningen kommer att 
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överlämnas till tjänstepersonerna på TRF. Eventuella ytterligare synpunkter som chefsgruppen 

vill komplettera med går att få med fram till 3 november. 

Beslut: Chefsgruppen instämmer i hanteringen att överlämna en tjänsteskrivning från FSKF till 

tjänstepersonerna på TRF. 

8. ”Att mäta det omätbara” 

Pernilla J redovisar läget inför avslutningen av Handelshögskolans forskningsprojekt ”Att mäta 

det omätbara”. Slutrapporten kommer att redovisas på ett seminarium den 24 november på 

Handelshögskolan. (Anmälan på fskf:s hemsida) 

Kulturchefsnätverket kommer använda det material som hittills tagits fram. Projektet har vidare 

resulterat i ett antal vetenskapliga publikationer och det finns ett förslag till fortsättning av 

projektet från forskarna.   

Beslut: Beslut om eventuell fortsatt delaktighet från Stockholmskommunerna tas efter 

redovisningen den 24/11.  

9. Övrig fråga – resultat från diskussionen om framtidens kulturskola 

 

I den processledda gruppdiskussionen om framtidens kulturskola framkom synpunkter som 

föranleder chefsgruppen att ta initiativ till en gemensam utgångspunkt för den fortsatta 

avstämningen med kulturskolerådet. Innan dess ska en sammanställning av samtalet tas fram 

bl a om synpunkter på tillgänglighet och ökat deltagande.  

 

Beslut: En arbetsgrupp med Eva, Hannah, Elisabet och Henrik (sammankallande) utses att 

sammanställa frågeställningarna. Robert Olsson Stockholm ska också tillfrågas. 

 

 

Vid Pennan     Justeras 

 

 

Elisabet Lunde    Niklas Roos af Hjelmsäter 


