fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Protokoll
FSKF styrelsemöte 2018-05-04
Närvarande: Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Marina Högland, Robert Olsson, Elisabet
Lunde, Annica Dahlborn, Ingela Hermansson, Anders Elers Ivarsson, Heli Renman, Maria Lindeberg
samt föredragande Torbjörn Neiman

Plats:
Tid:

Idrottsförvaltningen, Götalandsvägen 230, Älvsjö,
Fredag den 4/5 kl. 13:00-15:00

1. Genomgång av föregående protokoll.
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna.
2. Styrelsen har att utse ny samordnare för nätverket för kulturskolechefer.
Beslut: Anders Elers Ivarsson utses till samordnare för nätverket för kulturskolechefer
samt adjungeras till styrelsearbetet.
3. FSKF och dataskyddsförordningen.
Torbjörn gör en genomgång av hur föreningen berörs av GDPR och har förslag till
medgivandeklausul på hemsidan samt medgivandeblankett som berör föreningens
medlemmar och deltagare i föreningens kurser.
Beslut: Förslag om medgivandeblankett godkänns. Respektive nätverkssamordnare är
ansvarig för sina register samt skickar information om dessa till Torbjörn. Torbjörn
sänder ut medgivandetexten till alla nätverkssamordnare. Ordföranden utses som
Registeransvarig för styrelsen.
4. Information om nya rutiner.
Torbjörn redovisar nya rutiner för bland annat kursanmälan och ny adressfunktion
med en samlad redovisning av deltagare i de olika nätverken på hemsidan.
Det är lätt för nätverksansvariga och styrelsen att själva ändra i adressfunktionen.
Beslut: Informationen noteras.
5. Kursprogrammet för 2018 samt ekonomisk rapport per april.
Torbjörn gör en genomgång av ekonomin och av kursbudgeten med genomförda och
tillkommande kurser samt de som ej kommer genomföras i de olika nätverken.
Prognosen visar att den ekonomiska planeringen följs.
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Beslut: Rapporterna läggs till handlingarna. För att underlätta redovisningen ska
nätverken se till att kursnumren anges på fakturorna.
6. Rapport om dagsläget i det regionala utvecklingsprojektet,
Projektet rullar på enligt plan. Prislistan för utbyten inom kulturskolan är klar och
provas inom kort i Solna/Sundbyberg. Idrottsdelen går också bra med flera piloter på
gång men arbetet för personer med funktionsnedsättningar behöver fler
chefsledamöter i styrgruppen för att sanktionera olika pilotprojekt.
Beslut: Maria Röstberg har tidigare deltagit och tillfrågas igen. Anmälan om
deltagande i denna referensgrupp görs till Torbjörn.
7. Uppföljning av studieresan till Rotterdam.
Styrelsen diskuterade den positiva upplevelsen av studiebesöket i Rotterdam och hur
man kan gå vidare med de kontakterna. Det evidensbaserade grundarbetet för
planering av fritids- och idrottsaktiviteter imponerar och det vore intressant att bjuda
in företrädare till fortsatt utbyte.
Beslut: Maria undersöker om det finns intresse från Rotterdam att medverka vid
idrottschefsnätverket den 14 september och om de kanske kan gästa särskilt
intresserade kommuner den 13 september. Torbjörn undersöker om representanter från
Rotterdam kan medverka vid stadsbyggnadsseminariet i januari 2019.
8. En större stadsbyggnadskonferens med riksinbjudan planeras till den 24 januari 2019.
Fokus är att bygga stad för unga. Seminariet kommer att bli aktivt för de deltagande
med flera workshops. Förutom Rotterdam skulle seminariet även lyfta Skärholmens
projekt för unga samt goda exempel från både Göteborg och Malmö. Konferensen
görs i samverkan med Boverket och Stockholms Stad. Även SKL är tillfrågade om de
är intresserade att delta.
Beslut: Informationen noteras.
9. Rapport från landstinget.
Torbjörn rapporterar om läget för länskulturfunktionerna. Ny Regionbibliotekschef har
tillträtt och avdelningen planerar att försöka göra en gemensam verksamhetsplan för
samtliga länsfunktioner. Vad gäller Länsmuseet pågår samtal med stiftarna om en
eventuell förändring av stiftelseformen i syfte att organisera in museet i
kulturförvaltningen.
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.
10. Om upphandling och gemensamma ramavtal – konstgräs. Maria rapporterar från
beställargruppen om konstgräs med SKL. Diskussion om övriga gemensamma
Kontakt:
fskf c/o Torbjörn Neiman
Kulturförvaltningen Stockholms
läns landsting
Box 38204
100 64 STOCKHOLM

Organisationsnummer:
812000-2855

www.fskf.nu

fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

upphandlingar har tyvärr stannat av men när det gäller konstgräsfrågan är avsikten att
SKL ska komma ut med en lista och rekommendationer om skötselanvisningar,
egenkontroll, olika typer av konstgräs med mera. Detta kommer sedan att mynna ut i
ett upphandlingsunderlag för en upphandling konkurrenspräglad dialog.
Beslut: Rapporten läggs till handlingarna
11. Korta rapporter om läget i nätverken.
Pernilla om Kulturchefsnätverket: Nätverket kvalitet och styrning, som för närvarande
saknar samordnare, är inbjudna till mötena. En studieresa planeras i höst till Skåne.
Gruppen arbetar vidare med olika uppföljnings- och kvalitetsmetoder efter ”Konsten
att mäta det omätbara”
Anders om Kulturskolan: Två träffar planeras i Vallentuna och Värmdö. Gruppen ska
också träffa Kulturskolerådet om kulturskolestrategin.
Ingela kulturfrågor: Nätverksträff på dansens hus om hur de når unga planeras. Två
träffar genomförs i höst om kulturmiljö och hur kan vi samverka mer om olika digitala
lösningar.
Heli om bibliotek: Den nya chefen för regionbiblioteket har nyligen presenterat sig för
nätverket. Kvalitetsarbetet inom Våga Visa bibliotek har presenterat sig och ytterligare
kommuner kan nu ansluta sig till detta.
Annika om funkis: Nätverket har tagit del av rapporten Ung livsstil och vilka hinder
för deltagande som finns hos funktionshindrade. Ett Särmästerskap planeras i
Danderyd.
Maria om Idrottschefsnätverket: En sammanställning av nyckeltal för
anläggningstillgång har tagits fram. Det pågår ett arbete om hur man kan hitta
samarbete om ytor för fotbollsspelande.
Beslut: Informationen noteras
12. Nätverket för kvalitet och styrning.
Nätverket saknar samordnare och tills vidare bjuds deltagarna in till kulturchefsnätverket. Maria meddelar att den förfrågan som gått till Haninge om samordnare tills
vidare inte fungerar.
Beslut: Informationen noteras.
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13. Nätverket för öppen fritidsverksamhet.
För närvarande finns andra fungerande nätverk i länet. Chefsgruppen tillsatte en grupp
på senaste seminariet som tittar på frågan. Maria meddelar att en enkät om detta
kommer gå ut till förvaltningscheferna inom kort.
Beslut: Styrelsen följer utvecklingen och tills vidare ligger frågan i den utsedda
arbetsgruppen.
14. Diskussionsforum
Ingela framför önskemål från kulturnätverket om att skapa ett diskussionsforum.
Beslut: Torbjörn undersöker frågan med webbansvarige.
15. Kommande möten
Kommande datum:
7/9
26/10
30/11

13-15, styrelsemöte, Rinkeby
13-16, planeringsdag för år 2019, Älvsjö
13-15:30, fokus kursplanering, Rinkeby

14/6
14/9
18-19/10

Chefsmöte och åtföljande mingelträff i Stadshuset från kl.16:00
Seminarium för idrottschefer, FC eller motsvarande
Chefsinternat, lunch till lunch.

Antecknade gjorde

Ordförande

Elisabet Lunde

Niklas Roos af Hjelmsäter
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