fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Protokoll
Chefsmöte 14/3
Tid: 2018-03-14 14:00-16.00
Plats: Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9, Värmdö
Närvarande: Maria Lindeberg, John Svensson Anders Mebius, Agneta Ström Granlund, Niklas

Roos af Hjelmsäter, Roger Markdalen, Marina Högland, Johan Malmgren, Erik Heribertson,
Fredrik Nornvall, Elisabet Lunde, Torbjörn Neiman.
1. Ordföranden Niklas Roos af Hjelmsäter hälsar välkommen och konstaterar att ny
kultur- och fritidschef i Botkyrka är Anja Dahlstedt, tidigare bibliotekschef i samma
kommun. Anja hälsas välkommen men kunde inte delta i dagens möte.
2. Torbjörn Neiman rapporterar från projektet för regional samverkan som fortskrider
enligt planerna. På föreningens hemsida kan man ta del av projektet. Torbjörn är,
förutom handläggare åt föreningen, chef för de numera till landstinget hörande
länskulturfunktionerna på landstingets kulturförvaltning.
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.
3. Sara Jannatirad är en av samtalsledarna i Arvsfondsprojektet. Hon berättade om
processen hittills där de är tre unga samtalsledare anställda på deltid samt en
delprojektledare.
De genomför två olika typen av möten i kommunerna: dels med unga med
funktionshinder och dels andra ungdomsgrupper på fritidsgårdar, kulturskolor, inom
idrotten och i skolor. På mötena diskuteras hur ungdomar värderar olika typer av
kultur- och fritidsaktiviteter: om de vet vad som finns, vad som avgör vad man
engagerar sig i med mera.
Samtidigt utvärderas själva metoden i ett metaprojekt: hur fungerar metoden – i olika
kommundelar med olika socioekonomiska förhållanden.
Allt material från mötena med ungdomar sammanställs och kommer i en rapport under
2019.
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.
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4. Inom delprojektet ekonomiska ramar och förslag till avtal presenterade Torbjörn och
Niklas ett förslag till länsprislista för utbyten inom kulturskolan som en referensgrupp
har jobbat fram.
På föreningens hemsida kommer inom kort kriterier och en beskrivning av metoden
som legat till grund för förslaget att läggas ut. Modellen är en pilot och kan givetvis
justeras när den har provats i faktisk verksamhet.
Grunden är att självkostnadspris ska gälla i ersättning mellan kommuner. För
kulturskolan finns länsprislistor för olika kurser där kostnaden varier mellan 3 000 kr
och 12 000 kr per elev och år.
Solna och Sundbyberg har redan inlett samarbete och tre nordostkommuner är
intresserade av att ganska snart starta.
Beslut: Förslaget antas som pilotmodell och föreningen ser fram mot att kommunerna
startar samarbeten.
5. Torbjörn presenterar förslag till logotyp för Regional verksamhet – R-logga - som
markerar att anläggningen är regional. För närvarande är ett antal anläggningar i länet
på gång att bli regionala. Denna logotyp kan kommuner använda för att markera en
regional anläggning eller verksamhet om kommunen vill.
Beslut: Logotyp antas som R-logga
6. Torbjörn efterlyser fler personer i ledande positioner som deltagare i referensgruppen
för verksamhet funkis. Anmäl till Torbjörn om deltagande

7. Olika deltagare i arbetsgrupper från tidigare möten redovisar kort läget för dessa: Det
gäller: - Arbetsgrupp om öppen fritidsverksamhet, - Arbetsgrupp om framtidens
kulturskola, - samt - Arbetsgrupp om innovativa mötesplatser.
Beslut: Arbetsgrupperna kommer att redovisa sina arbeten mer ingående vid höstens
internat.

8. Niklas påminner om möjligheten till mentor-adeptutbyte, han lyfter att även
specialistfunktioner kan bilda par. På hemsidan finns mer information om mentorskap.
Beslut: Informationen noteras
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9. Inför höstens internat, 18-19/10 på Rönneberga gård, Lidingö, behövs en ny
arbetsgrupp.
Beslut: Marina, Niklas och Agneta ingår i gruppen med stöd av Torbjörn.
10. Torbjörn lyfter frågan hur vi skapar vi den mest effektiva kontaktytan mellan SLL:s
länskulturfunktioner och kommunerna som involverar både ledning och andra viktiga
aktörer. Vilken typ av kontaktyta ska vi bygga för att bli tillräckligt strategiska i länet?
Beslut: Frågan tas upp mer ingående på föreningens chefsseminarium i oktober.
11. I och med statens sannolika beslut om regionbildning för Stockholms län kommer en
del av länsstyrelsens uppdrag att tas över av landstingets regionplaneförvaltning från
och med den 1 januari 2019. Hur kommer det att påverka den regionala planeringen?
Beslut: Punkten tas upp på chefsseminariet i oktober.
12. Torbjörn gick igenom nyheter på föreningens hemsida och informerade om ny
administratör som heter Vibeke Bildt. Torbjörn informerade också om den
lösenordskyddade delen av hemsidan. För att få lösenordet kan ni kontakta Torbjörn.
Beslut: Informationen noteras.
13. Det finns på idrottschefernas uppdrag framtagna förslag till nyckeltal för
idrottsanläggningar i en storstadsregion.
Beslut: Torbjörn skickar ut detta till chefsgruppen.
14. Viktiga datum 2018,
12-14/4
Gemensam studieresa till Rotterdam
14/9
Förvaltningschefer med idrottsansvar, seminarium, Se hemsidan
18-19/10
Internat för strategisk fördjupning. Tors 12:00 – fre ca 14:00
15. Kort om studieresan till Rotterdam: program är utsänt. Kerstin och Cecilia tar om hand
om gruppen på Arlanda och Torbjörn möter oss på Schiphols flygplats.

Vid pennan

Ordförande

Elisabet Lunde

Niklas Roos af Hjelmsäter
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