fskf
Föreningen storstockholms
kultur- och fritidschefer

Protokoll chefsmöte 14/6 2018
Närvarande: Anders Mebius, Niklas Roos af Hjelmsäter, Roger Markdalen, Marina Högland,
Erik Heribertson, Pernilla Järveroth, Irene Hededal, Eva Wiström, Elisabet Lunde samt
föredragande Torbjörn Neiman.
1. Niklas hälsade oss välkomna
2. Aktualisering av arbetsgrupper
• Ledamöter i arbetsgrupperna om öppen fritidsverksamhet samt innovativa
mötesplatser är inte närvarande på chefsmötet. Rapport kommer lämnas på
chefsseminariet.
• Arbetsgruppen om framtidens kulturskola rapporterar från möte med kulturskolerådet
samt planerat möte med Kulturrådet och det nya kulturskolecentrum. Slutrapport
lämnas på chefsseminariet.
Beslut: Rapporten noteras.

3. Lägesrapport från projektet för regional samverkan.
Torbjörn lämnar en kort rapport om läget för de olika projekten.
•

Det finns ett förslag till länsprislista för utbyten inom länet av kulturskoletjänster. Vi
behöver hitta flexibla lösningar när det gäller kundansvar och var man betalar
avgiften. Det kan variera mellan mottagande kommun eller hemkommun.
Det pågår arbete med en länsprislista och räknemetoder för ett antal vanliga
anläggningstyper. Prislistan för verksamhet i kulturskolan ligger som arbetsmaterial
och exempel på föreningens hemsida. Under diskussionen lutar de närvarande
cheferna åt att det kanske är vettigast att avgiften till kulturskolan ska betalas
”hemma”.

•
•

Logotyp för Regional verksamhet - R-logga - samt kriterier för denna är antagen.
Arvsfondprojektet går bra – 13 kommuner har besökts, delrapport är utskickad.

Beslut: Rapporten noteras

4. Torbjörn efterlyser fler från chefsgruppen i referensgruppen för funkis- verksamhet.
Förslag kom fram att verksamheterna istället ska gå in i de två andra
referensgrupperna; kulturskola och idrott. På så sätt får vi en tydligare
chefsrepresentation med mandat att starta verksamheter.
Beslut: Styrelsen tar upp frågan på nästa styrelsemöte och remitterar sedan detta till
referensgrupperna.
5. Torbjörn och Niklas påminner om möjligheten till mentor-adeptutbyte.
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6. Niklas och Marina rapporterar kort om innehållet i höstens internat.
Det går bra att anmäla sig redan nu på föreningens hemsida (kursnummer 18004).
Beslut: Informationen noteras
7. Torbjörn rapporterar från arbetet med landstingets länskulturfunktioner där film, dans
och regionbibliotek nu ingår liksom det stora landstingsarkivet. För länsmuseet pågår
arbete tillsammans med museets styrelse om hur verksamheten kan inordnas i SLL.
Beslut: Informationen noteras
8. Torbjörn går igenom nya funktioner på föreningens hemsida som nu är riggade i
enlighet med dataskyddsförordningen.
Beslut: Redovisningen noteras.
9. Viktiga datum 2018 och i början av 2019:
•

14/9

•

18-19/10
24/1 2019

•

Förvaltningschefer med idrottsansvar, idrottschefer, fritidschefer och
Strateger eller motsvarande - seminarium med gäster från
Rotterdam(!)
Internat för strategisk fördjupning. Torsdag 12:00 – fredag ca 14:00
Seminarium om stadsbyggnad, det fjärde i vår serie, Ligger på FSKFs
hemsida,

10. Pernilla flaggar för kulturchefsnätverkets resa till region Skåne den 4-5 oktober och
vill uppmana fler att anmäla sig före sista juni.
11. Torbjörn rapporterar från möte om befintliga konstgräsplaner och upphandling av nya.
En ny grundläggande vetenskaplig rapport, beställd av SKL, finns framme och
kommer skickas ut till chefsnätverket. Denna utgör en första del av SKL:s kommande
rekommendationer.
SKL har frågat om FSKF vill delta i ett mer informellt möte den 28/6 för nordiskt
kunskapsutbyte om läget i konstgräsfrågan.
Beslut: Torbjörn och Pernilla J kommer delta i mötet.
Noterade gjorde

Ordförande

Elisabet Lunde

Niklas Roos af Hjelmsäter
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