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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.
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