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FSKF årsmöte 2019  
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Tid:  kl. 16.00 

Plats:  Stadsmuseet, Södermalmstorg, Ryssgården, Stockholm 

Dagordning   
 

1.  Fråga om mötets behöriga utlysande 

 
2.  Fastställande av dagordning 

 
3.  Val av funktionärer för årsmötet 

                 a. Ordförande 

                 b. Sekreterare 

                 c. Två justeringsmän tillika rösträknare 

 
4.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för år 2018 (utsänd) 

 
5.  Revisorernas berättelse (utsänd) 

 
6.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
7.  Val av ordförande på en tid av ett år 

 
8.  Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år 

 
9.  Val av två revisorer för en tid av ett år  

 
10.  Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år 
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11.  Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

 
12.  Inkomna motioner 

 
13.  Fastställande av medlemsavgift. Förslag: oförändrat, dvs. 400 kr för aktiv medlem 

och 100 kr för seniorer 

 
14.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019-2020 samt budget för år 2019 

(bifogas) 

 
15.  Aktuell information från styrelsen 

 
16.  Avslutning 
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Föreningen Storstockholms kultur- 
och fritidschefer - FSKF   
 
Verksamhetsberättelse för år 2018 

Styrelsen 

Ordförande Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna   

Vice ordförande Robert Olsson, Stockholm 

Kassör Marina Högland, Stockholm 

Sekreterare  Elisabet Lunde, Ekerö 

Övrig ledamot Pernilla Järverot, Järfälla 

 

Föredragande Torbjörn Neiman, FSKF och Region Stockholm 

 

Adjungerade ledamöter Adam Persson, Norrtälje 

Ingela Hermansson, Sigtuna 

  Annica Dahlborn, Järfälla 

Anders Ehlers Ivarsson som efterträddes av Jelena Veljkovic, 

Stockholm 

  Heli Renman, Täby 

Emelie Joachimsson, Sollentuna (föräldraledig) 

Maria Lindeberg, Haninge 

                                             

Samordnarna för nätverken har adjungerats till alla styrelsens möten. 

  

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden, varav ett var det konstituerande 

mötet. Några frågor som diskuterats och beslutats är: 

 

 Kursprogram, nätverksträffar och studieresor samt budget och avgifter för dessa. 

 Uppföljning av verksamhetsplanen för år 2018. 

 Verksamhetsplanering och förslag till justerad verksamhetsplan för åren 2018-2019 som 

förelades årsmötet 2018. 

 Regional samverkan inom idrott och kultur. Det treåriga projektet rullar på sedan hösten 

2016 under ledning av Torbjörn Neiman. Projektet avslutas hösten 2019. 

 Kriterier och logotype för regionala utbyten och verksamheter har beslutats. 

 Samverkan med kulturförvaltningen och tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid 

Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm. 

 Planering av det femte större stadsbyggnadsseminariet för att stärka idrottens och 

kulturens plats i stadsbyggnationen. 

 Samverkan med SKL, KSL och SFK1. 

Revisorer 

Anders Mebius, Nacka 

                                                   
1 SKL – Sveriges Kommuner och Landsting, KSL – Kommunförbundet Stockholms Län (Storstockholm) och 

SFK – Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening (rikets motsvarighet till FSKF) 
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Maria Lindeberg, Haninge som vid årsmötet efterträddes av Johan Malmgren, Sundbyberg 

Håkan Arfwedson, Danderyd - suppleant 

Valberedning 

Erik Heribertson, Täby 

Rolf Johanson, Salem 

Medlemmar 

Alla kultur- och fritidschefer eller motsvarande inom Stockholms län är medlemmar i föreningen 

som huvudrepresentanter för sina förvaltningar, liksom företrädare för Region Gotland. Antalet 

kommunmedlemmar är nu 27 och antal seniormedlemmar 24. Genom FSKF:s nätverk och dess 

förgreningar deltar mångfalt fler i föreningens alla olika sammankomster och utbildningar.  

Uppföljning av verksamhetsplan för 2018 - 2019 

Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet 2018-03-14. 

 

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. Status: Har påbörjats men uppdraget kommer åter upp på chefsmötet i mars 

2019. 

 

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.  Status: Projektet löper på och följer planeringen.  

 

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. 

Status: Ett särskilt riktat projekt för att anpassa säsongstider och bruk av isytor pågår i 

norra delen av länet och kommer att fortsätta in i 2019.  

 

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. Status: Genomfört. En mycket välbesökt konferens hölls den 24 januari 2019.  

 

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. Status: Pågår. 

 

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. Status: Pågår. Frågan återkommer vid chefsmötet i mars 2019.  
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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. Status: Pågår och en rapport kommer upp på chefsmötet i mars 2019.  

 

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. Status: Genomfört. Ett 

sådant forum är nu ordinarie verksamhet och erbjuds cheferna varje år i oktober.  

 

Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet 2018-03-14 

Ekonomi 

Bokslutet för 2018 visar ett negativt resultat om -65 000 kr. Det budgeterade resultatet var   

- 50 000 kr eftersom föreningen ville minska något på sitt kapital. Den ytterligare minskningen av 

resultatet beror främst på ökade administrativa kostnader. 

Större utvecklingsprojekt och regional samverkan 

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola – ”Rik” 

FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner 

driver sedan september 2016 ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med Kulturförvaltningen, 

Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas samarbetsorganisation:  

 

Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler 

kan delta i det de vill, där de vill. 

 
Projektet inriktar sig särskilt på tre verksamhetsområden; kulturskola, idrottsanläggningar och 

verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.  

 

En sådan samverkan är något som FSKF arbetat för i många år och som nu drivs professionellt i 

ett större projekt. Projektet är finansierat av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med 

kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten. Projektmedel har också 

beviljats av både statens innovationsmyndighet Vinnova och av Allmänna Arvsfonden. Vinnova 

ger ett projektbidrag till huvudprojektet medan Arvsfonden ger bidrag till en projektutbyggnad, ett 

delprojekt som särskilt ska arbeta med delaktighet, brukarmedverkan och fokusgrupper. Projektet 

leds av Torbjörn Neiman. Projektet beskrivs utförligt på www.fskf.nu/utveckling/regional-

utveckling/projektbeskrivning/  

 

Huvudprojektet: 

Etapp 1, 2 och 3 är nu genomförda enligt plan. Etapperna innehöll följande punkter (1-3):  

1. Att planera tänkbara verksamhetscentra. Inte bara geografiska platser/anläggningar utan också 

kunskapscentra. 

2. Att utreda hur rörligheten bland unga i Stockholms län faktiskt ser ut. 

3. Att förankra projektet i kommunerna. 

Dessutom ska kunskap om projektet spridas i andra organisationer och runt om i riket.  

 

Projektets etapp under 2018 har handlat om att ta fram kostnadsberäkningar och avtalsförslag för 

olika slags utbyten och det mesta kommer att vara klart i enlighet med planeringen. Länspris-

http://www.fskf.nu/utveckling/regional-utveckling/projektbeskrivning/
http://www.fskf.nu/utveckling/regional-utveckling/projektbeskrivning/
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listorna växer fram och avtalsförslag är framtagna. Kulturskolans ekonomiska modell för utbyte är 

klar för att provköras sedan våren 2018. 

 

Dessutom har arbetet tillsammans med tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF) inom 

landstinget fortsatt där nu idrottens funktion i den nyligen beslutade regionala utvecklingsplanen 

RUFS 2050 förtydligats och där nu en GIS/Geodata-lösning håller på att växa fram för att digitalt 

kartlägga och planera anläggningsresurser och platser inom idrott och kultur i regionen.  

 
Delprojektet där unga samtalar med unga: 

Under projektår 2 har delprojektledaren och de tre samtalsledarna arbetat intensivt med 

dialogmöten med ett stort antal grupper av unga runt om i Stockholms län. Samtal med unga har 

nu i olika konstellationer genomförts i ett 20-tal av länets 26 kommuner och en delrapport har 

sammanställts som kommer att mynna ut i en slutrapport i nästa projektfas, det kortare projektår 

3. Slutrapporten ska vara klar i maj 2019. Det är nu flera hundra unga som deltagit i dialogsamtal 

och deras synpunkter har sammanställts.  

 

Resultat uppnådda i huvudprojektet 

En ny större regional idrottsarena är redan startad och har varit i drift sedan november 2016, den 

regionala friidrottshallen i Sollentuna. Den etapp av huvudprojektet som nu är aktuell handlar om 

att göra kostnadsberäkningar och avtalsmallar för tänkbara olika verksamheter som genomförs 

över kommungränserna. 

Det som ligger närmast till hands för utbyten inom idrott över kommungränserna är ett par tänkta 

längdskidanläggningar med konstsnö, ett par befintliga skidanläggningar för utförsåkning av olika 

slag, en planerad skidhoppanläggning i Sollentuna, en cricketarena och en multisporthall i 

Botkyrka samt anläggningar för motor- och flygsport. 

10 norrkommuner har också påbörjat ett projekt för att bygga ett samarbete kring säsongstider och 

smartare anläggningsnyttjande för is-anläggningar (konståkning, olika parasporter, ishockey, 

bandy   m m). Syftet är att effektivisera bruket av is-anläggningar över kommungränserna i norra 

delen av länet.  

På lite längre sikt planeras ett par större regionala eller delregionala simhallar med 50-meters-

bassänger i ett par av länets kommuner, delregionala lösningar för bandy samt en regional 

multisport-arena med bland annat ett inomhusskidspår i Veddesta/Järfälla.  

Ett regelbundet utbyte av elever inom kulturskolan sker i lite större skala redan mellan Solna och 

Sundbyberg och detta utbyte förs nu in i samverkansmodellen.  

I de norra delarna av länet är ett projekt startat där Täby, Österåker, Vallentuna, Sollentuna och 

Danderyd planerar att starta ett utbyte av aktiviteter inom kulturskolan över kommungränserna 

från hösten 2019.  

Samtal har också nyligen påbörjats mellan Nacka och Stockholm för att utbyta elever inom 

kulturskolan över kommungränserna, särskilt i de delar av dessa kommuner som har 

bostadsområden som växt samman. Även Botkyrka och Salem är nära att påbörja ett utbyte inom 

kulturskola över kommungränserna.  

Kurs- och konferensverksamhet  

2018 års kursverksamhet redovisas under respektive nätverk.  
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Studieresa för chefsgruppen 

Chefsgruppen gjorde en ovanligt intressant och lyckad studieresa till Rotterdam i april 2018. Det 

var 21 deltagare från 18 kommuner som reste iväg under drygt två dagar, torsdag till lördag i 

början av april. Det program som våra värdar i Rotterdam bjöd på var fantastiskt intressant och 

välplanerat. Det vi lärde oss av Rotterdam har därefter mynnat ut i att föreningen har bjudit hit 

föreläsare från Rotterdam vid två olika tillfällen. Detta kan vara början på ett mer långsiktigt 

kunskapsutbyte.  

Årsmötet och årets chefsmöten 

Årsmötet genomfördes den 14 mars i Värmdö kommunhus. Några tidskollisioner gjorde att endast 

13 aktiva medlemmar, 2 adjungerade och 4 seniorer deltog. Protokollet finns på www.fskf.nu  

 

Chefsmöte den 14 mars i Värmdö kommunhus 
14 av länets chefer deltog i mötet 

 

Chefsgruppen diskuterade följande punkter:  

 Rapport från regional samverkan. Dessutom fick gruppen en lite djupare inblick i 

samtalsprojektet som finansieras av Arvsfonden med hjälp av Sara Jannatirad, en av 

samtalsledarna. Hon berättade om processen hittills där de är tre unga samtalsledare 

anställda på deltid samt en delprojektledare.  

 Chefsmötet tog sedan beslut om den regionala logotypen som tagits fram.  

 Redovisning av dagsläget i chefsgruppens olika arbetsgrupper. 

 Diskussion om hur vi skapar en effektiv kontaktyta mellan SLL:s länskulturfunktioner och 

kommunerna som involverar både ledning och andra viktiga aktörer.  

 Nyheter på föreningens hemsida och information om ny administratör 

 

Chefsmöte den 19 oktober på Rönneberga, Lidingö 

17 chefer deltog i mötet 

 

Chefsgruppen diskuterade följande punkter:  

 Förändringar i gruppen, någon pensionsavgång och andra förändringar  

 Lägesrapport från projektet för regional samverkan 

 Påminnelse om möjligheten till mentor-adeptutbyte 

 Nästa internat hösten 2019 

 Kommande årsmöte. Tid och plats  

 Kursutbudet år 2019 

 Rapport från länskulturfunktionerna i Region Stockholm 

 Genomgång av hur FSKF hanterar dataskyddsförordningen vid kursanmälningar samt 

andra nya funktioner på hemsidan  

De olika nätverken  

För närvarande har föreningen 8 aktiva nätverk förutom basnätverket för kultur- och fritidschefer 

som samordnas av föreningens ordförande: 

 Nätverket för bibliotekschefer har samordnats av Heli Renman, Täby 

 Nätverket för funktionshinderfrågor samordnas av Annica Dahlborn, Järfälla 

 Nätverket för idrottschefer samordnas av Maria Lindeberg, Haninge 

 Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar samordnas av Adam Persson, Norrtälje 

 Nätverket för kulturchefer samordnas av Pernilla Järverot, Järfälla 

http://www.fskf.nu/
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 Nätverket för kulturfrågor samordnas av Ingela Hermansson, Sigtuna 

 Nätverket för kvalitet och styrning samordnas av Emelie Joachimsson, Sollentuna men 

under året har Emelie varit föräldraledig 

 Nätverket för kulturskolechefer har samordnats av Anders Elers-Ivarsson, Stockholm som 

efterträddes av Jelena Veljkovic, Stockholm 

Nätverken innebär att FSKF har förgreningar till ett stort antal verksamheter och når ett stort antal 

personer. Sammantaget är varje år många hundra personer från medlemskommunerna aktiva i 

någon form av kunskapsutbyte eller nätverksarbete.  

Nätverken utgör en mycket väsentlig stomme i FSKF:s verksamhet. Erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling genom det digra kurs- och seminarieutbudet möjliggörs genom det viktiga 

arbete och stora engagemang som läggs ner från nätverkens sida. 

Bibliotekschefer 

Nätverket har under år 2018 haft möten vid 5 olika tillfällen. Alla de tillfällena har samordnats 

med de inbjudningar till chefsmöten som Regionbibliotek Stockholm gjorde. Hur dessa 

inbjudningar ska samordnas och arrangeras på ett ännu bättre sätt är en sak som arbetsgruppen 

kommer att arbeta med tillsammans med Regionbiblioteket under år 2019.  

 

En kurs har genomförts: Ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Det var en halvdag 

i början av oktober som handlade om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor med 

både utmaningar och strategier. Katarina Graffman föreläste om ungdomars digitala värld och det 

fanns också tid för diskussion. Cirka 60 deltagare samlades i Täby kommunhus denna förmiddag.  

Chefsnätverket för fritidsfrågor för barn och ungdomar  

Nätverket har tagit andra former och finns inte längre under FSKF:s paraply. Chefsgruppen 

tillsatte vid senaste chefsmötet en arbetsgrupp som ska se över arbetet med den öppna 

fritidsverksamheten i kommunerna och frågan ligger tills vidare i arbetsgruppen.   

Funktionshinderfrågor 

Årsberättelse FSKF - Nätverket för funktionshinderfrågor 2018 
 

Nätverket består av representanter från 24 av länets kommuner. De flesta av kommunerna har 

tjänstemän som har ansvar att samordna funktionshinderfrågor som en del av sin tjänst. Det 

innebär att möjligheten att det aktiva deltagandet i nätverksarbetet varierar. Stödet för 

nätverksarbetet behöver finnas från hemkommunen för att alla aktivt ska kunna delta på träffar 

och andra gemensamma arbeten som främjar aktivitet för målgruppen och inkluderingsarbetet i 

det stora aktivitetsutbud som finns i Storstockholm. 

 

Nätverkets samordnare är Annica Dahlborn, Järfälla kommun och fast ordförande är Gunilla 

Schmidt, Ekerö. 

 

2018 har nätverket har haft 5 protokollförda möten där planering och uppföljning av kurser, 

arbetet med ”Vägen till fritid”, mässan minfritid.nu, utveckling av Fritidsnatet.se, rapporter från 

Styrelsen, FOMS, FSKF, NEFA, Regional utveckling och kort information från varje kommun 

varit fasta punkter på dagordningen. Nätverksmötena har ibland inbjudna gäster eller kombineras 

med studiebesök. Ett mål för 2018 var att nå ut och väcka funktionshinderfrågan i de andra 

nätverken för att bli en naturlig infallsvinkel när andra verksamheter diskuteras. 
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Nätverksmöten 

26 januari på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 10 deltagare. 

15 mars på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 10 deltagare. 

Presentation av Thomas Wilhelm och Åsa Norlin, Parasport Sveriges förstudie för att få personer 

med funktionsnedsättningar till ett aktivare liv. Plus att vi fick ge input till dem.  

30 maj på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 14 deltagare. 

Om GDPR, Studieresan till Växjö samt uppföljning av Parasport Stockholms förstudie. 

30 augusti på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 12 deltagare.  

Vi pratade om att kommunerna har olika bidragsregler för föreningar som integrerar eller för 

renodlade funktionshinderföreningar.  

8 november på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 12 deltagare. 

Peter Hüglow och Eddie Björketun från Parasport Stockholm presenterade Stockholm Paragames 

framtidsplaner. Rapport från lyckad studieresa till Växjö. Kursplanering 2019. 

 

Nätverkets punkt i föreningens verksamhetsplanering ”Ledsagning lokalt och regionalt” 

Har under året arbetats med under namnet ”Vägen till fritid”. 

 

Nätverket deltog med 5 deltagare under FOMS konferens 7-9 mars i Göteborg 

 

Nätverksresa 

11-12 oktober till Växjö med bland annat besök på Funkibator, Växjö kommuns arbete inom 

fritid för funktionsnedsatta, handikapprörelsens idé och kunskapscentrum och vi fick lära oss 

om Kompiskortet. 

 
Fritidsnätet – webbplats med aktiviteter för personer som behöver extra stöd 

Nätverket arbetar kontinuerligt med att utveckla Fritidsnätet som är en webbplats för att hitta 

fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. I år 

har den kompletterats med en bildbank för målgruppen. Fritidsnätet drivs av Stockholms stad och 

övriga kommuner ansluter sig via avtal.   

 

minfritid.nu – Fritidsmässa  

Mässan i år genomfördes fredagen och lördagen den 21-22 september i Arena Satelliten i 

Sollentuna. 8 kommuner samverkade kring mässan. Ca 1 500 besökare och ca 45 utställare, 8 lag 

till innebandyturnering, dans och discoavslutning med drygt 130 dansande. 

 

Beachparty på Dalarö 
Under konceptet minfritid.nu arrangerades också Beachparty på Dalarö av Haninge kommun för 

sjunde året i rad den 14 juni. Det fullsatta arrangemanget samlade 120 ungdomar med 

funktionsnedsättning mellan 12-21 år, föreningsliv och andra aktörer till en prova på dag, mingel, 

gemenskap, workshop och med avslutande disco i Dalarö sporthall. Beachpartyt är ett populärt 

regionalt samarbete mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Tyresö och 

Stockholms stad. 

 

Skolmästerskapen för särskolan i Danderyd 

Skolmästerskapen, en friidrottstävling, genomfördes för fjärde gången den 22 maj i Danderyd 

med 176 elever anmälda från 8 olika skolors särskoleelever i klass 4 -9 samt gymnasium. 90 olika 

medaljer delades ut i löpning, längdhopp och kulstötning för både gående och sittande. Samarbete 

mellan Danderyd, Sollentuna, Järfälla och Täby.  

Ett lyckat arrangemang med både politiker och tjänstemän som funktionärer. Ett bra sätt att lyfta 

vikten av aktiviteter för målgruppen – visa upp och synliggör glädje och tillhörighet.  

 

Lidingö Loppet  
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Ruset och rullet genomfördes 28 september. 

 

Barkarbyloppet 

Genomfördes för andra gången den 6 maj. Inkluderat lopp med specialklasser för personer 

med funktionsnedsättningar på 4 km och en rullstolsvänlig sträcka på 1,7 km. 
 

Kurser 2018 
Basföreläsning – Intellektuell funktionsnedsättning  

Övergripande föreläsning i vad intellektuell funktionsnedsättning innebär och hur det påverkar 

livet. Datum: 31 januari 

Antal deltagare: 35st 

 

Basföreläsning - NPF-neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Strategier och förhållningssätt i idrotten för barn med särskilda behov. 

Datum: 24 april 

Antal deltagare: 17st 

 

Basföreläsning – Autism 

Strategier och förhållningssätt i idrotten för barn med särskilda behov. 

Datum: 17 oktober 

Antal deltagare: 18st 

 

Att göra lättläst information om kultur och fritidsaktiviteter 

Skriva enkelt, tydligt och använda bildstöd. 

Datum: 4 september 

Antal deltagare: 27st 

 

Studieresa till Växjö 

Besök på Funkibator, Växjö kommun avdelning funktionsnedsättning kopplat till fritid, 

Handikapprörelsens idé och kunskapscentrum. Middag med kunskapsutbyte med kollegor i 

upptagningsområdet kring Växjö. 

Datum: 10-12 oktober 

Antal deltagare: 8st 

 

Nätverket för Enhetschefer, Fritidsledare och Assistenter (NEFA) 

NEFA är ett undernätverk för medarbetare som arbetar i direkt verksamhet för ungdomar med 

funktionsnedsättning. NEFA har under 2018 haft 4 planerade möten. 

Idrotts- och friluftsanläggningar 

Nätverket har under året haft tre nätverksträffar där Värmdö, Nynäshamn och Vallentuna varit 

värdar. Vid årets nätverksträffar har deltagarantalet varit i genomsnitt 18 deltagare från 15 

kommuner. Totala antalet kommuner som deltagit i nätverksträffarna är 21, vilket innebär att 

uppdragsbeskrivningens mål avseende antal deltagare (snitt 15 st.) är uppfyllt. Däremot har inte 

målet för antal kommuner som deltagit (26) uppnåtts. 21 kommuner är dock ett mycket bra 

resultat. Förutom nätverksträffarna gjordes en kombinerad konferens och studieresa till Uppsala. 

Under besöket genomfördes en egen konferens samt olika studiebesök i staden.  

 

Nätverket har under året genomfört sex kurser. Nätverket är i övrigt aktivt och de ordinarie 

träffarna kompletteras med ett kontinuerligt utbyte av information och erfarenheter mellan 

kommunernas representanter. I nätverket finns utsedda kontaktpersoner vars uppgift är att ha 

kontakt med berörda specialförbund och lämna rapporter vid nätverksträffarna.  
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I arbetsgruppen för 2018 har följande personer ingått, samordnare Adam Persson och sekreterare 

Eva Jönsson Järnstad samt valberedningen bestående av Håkan Arfwedson, Thomas Johansson 

och Linda Örneblad. 

 

Genomförda kurser 
Sjöisar 

Utbildning och erfarenhetsutbyte kring säkerhet och utrustning vid arbete med sjöisar. Kursen 

genomfördes i Sigtuna. 23 deltagare. 

 

Konstsnöspår 

Utbildning och erfarenhetsutbyte kring arbete med skidspår och konstsnö. Kursen genomfördes i 

Täby. 28 deltagare. 

 

Studieresa för boknings- och administrativpersonal 
Studieresa med erfarenhetsutbyte för personal som ansvarar för bokningsfrågor eller arbetar 

administrativt med idrotts- och fritidsfrågor Resan gick till Motala med besök på olika 

anläggningar och egen konferenstid. 25 deltagare. 

  

Studieresa för nätverksansvarig  

En konferens- och studieresa till Uppsala. Gruppen träffades för konferens onsdag och fredag där 

frågor som lokalstrategi, konstgräs, gymnastikhallar och spontanidrott diskuterades. Under 

studiebesöket besöktes IFU Arena och USIF Arena. 24 deltagare. 

  

Erfarenhetsutbyte för ismakare.  

Diskussionstillfälle och nätverkande för vaktmästare och fastighetstekniker i Stockholms län. 26 

deltagare. 

 

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, simhallspersonal 

Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på nätverkande genomfördes i Sigtuna, 

aktuella frågor samt övergripande frågor vid drift av simhallar. Bra initiativ och bra samtal enligt 

alla närvarande. Kurserna kommer fortsätta under 2019. 11 deltagare. 

Idrottschefer 

Nätverket samordnas av sex chefer inom idrottsområdet. Gruppen har haft fem sammanträden 

under året och i dessa har representanter för Stockholms Idrottsförbund deltagit.  
 

Deltagare i arbetsgruppen under år 2018: 
Maria Lindeberg, Haninge, ordförande 

Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna 
Marina Högland, Stockholm 
Agneta Ström-Granlund, Nynäshamn  
Hannah Rydstedt, Upplands-Bro 

Fredrik Nornvall, Värmdö 

Peter Ahlström, Stockholm 

Torbjörn Neiman är adjungerad föredragande 

 

I gruppen deltar också Cinnika Beiming, Henrik Schöldström och Roger Vintemar, samtliga i 

ledningen för Stockholms idrottsförbund.  
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Från och med hösten 2018 deltar dessutom Annica Dahlborn, Järfälla som representant för 

funktionsnedsättningsfrågor inom ramen för regionprojektet, dvs. fram t o m augusti 2019.  

 

Den 14 september genomfördes en träff med alla förvaltningschefer, fritidschefer, och 

anläggningschefer med ansvar för idrott i Stockholms län tillsammans med Stockholmsidrotten. 

Seminariet innehöll följande delar: 

  

 Evidensbaserat arbete med att öka graden av aktivitet bland olika grupper i olika delar av 

samhället. Föreläsning och exempel (på engelska) från Rotterdam samt workshop. Vi hade 

spännande besök av Anouk Bloembergen och Jeroen Smolders från Rotterdams 

Idrottsförvaltning som visade oss olika spännande metoder som man framgångsrikt och 

systematiskt utvecklat och använder där. 

 Anläggningstillgång och nyckeltal för en storstadsregion.  

 Boknings- och bidragslösningen/SKL, dagsläget? Daniel Antonsson och Ida Thomson 

gästade seminariet. 

 Regional anläggningsutveckling inom idrotten. Hur långt har vi kommit? Redovisning av 

verksamheter och piloter som är på gång. Torbjörn Neiman berättade om dagsläget. 

 

Under året har samarbetet med TRF (tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Region Stockholm) 

fortsatt för att stärka idrotten i samhällsplaneringen i den starkt växande stockholmsregionen.   

 

Under år 2018 har också samarbetet med SKL och SKL/Kommentus fortsatt och från och med 

2019 kommer idrottsmateriel att ingå som en del av i en av Kommentus ramavtalskategorier. En 

ramavtalsupphandling för konstgräs kommer dessutom att genomföras under år 2019. 

Kulturchefer 

Nätverket har under året arrangerat fyra kurser, tre nätverksträffar och en nätverksresa till Region 

Skåne. Under året har inbjudan till nätverksträffarna också gått till nätverket för kvalitet och 

styrning.  

 

Den 16/2 var den första nätverksträffen med tema Att mäta det omätbara – vad har vi lärt oss och 

vad tar vi med oss vidare? på plats i Jakobsberg, Järfälla. Vi gjorde en genomlysning av våra 

erfarenheter och frågor. Minnesanteckningarna listar positiv, negativ och intressant erfarenhet 

samt konkreta åtgärder utifrån forskningsprojektet. Vi var 6 deltagare från 5 kommuner. 

 

Den 20/4 träffades nätverket på Folkes Konferens, Huddinge centrum, med presentation av 

värdkommunen Huddinge. Haninge gjorde en genomgång av arbete med Barn och kultur, där 

resultat visas av ett systematiskt arbetssätt kring jämlik kultur kopplar till vår fortsatta utveckling 

och erfarenheter efter Att mäta. Torbjörn Neiman var inbjuden gäst och gjorde en Lägesrapport 

av FSKF utredningsprojekt, med en omgång av förslag till länsprislista för utbyten inom 

kulturskolan. Han presenterade också Landstingets länskulturfunktioner och hur nya möjligheter 

skapas för samarbete mellan SLL och kommunerna. Vi samlade 7 deltagare varav 6 kommuner. 

 

Den 4-5/10 genomfördes en nätverksresa till Region Skåne där vi studerade regionens strategi och 

samverkan och mötte ledningen för kultur och fritid i Malmö stad samt ledningen för Region 

Skåne kultur. Dokumentation från resan bifogas som bilaga. Dagarna lockade 18 deltagare från 14 

kommuner. 

Nätverkets sista träff för året 23/11 tillbringades på Danderyds slott med tema Regional 

kulturstrategi – nu börjar vi! Ulf Andersson Greek, Strategisk samordnare på 

Kulturförvaltningen, SLL presenterade Stockholms regionala Kulturstrategi, dagsläget och nästa 

steg. Värdkommunen Danderyd, Kerstin Hassner berättade kort om aktuella frågor i kommunen 
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och gjorde tillsammans med sina medarbetare en presentation av projektet Danderyd lyssnar 

#danderydlyssnar. Mötet avslutades med sammanfattning av erfarenheter och planering inför 

nätverkets arbete under 2019. Vi var 9 deltagare från 8 kommuner. 

 

Samordnare för nätverket är Pernilla Järverot (Järfälla) med arbetsgrupp bestående av Anneli 

Fällman (Huddinge) och Pernilla Hellman (Botkyrka, under året avflyttad till Malmö). 

Arbetsgruppen har för planeringen av resan förstärkt arbetsgruppen med Lina Browall (Täby), 

Helene Burmeister (Sollentuna) och Elisabeth Åström (Haninge) och haft assistans av Torbjörn 

Neiman för bokningar.  
 

Kulturfrågor 
 

Arbetsgruppen har bestått av: 
Ingela Hermansson, Sigtuna kommun, samordnare. 

Anna Sjunnesson, Upplands-Bro kommun 

Charlotta Burlin, Vallentuna kommun 

Rebecka Walan, Stockholms länsmuseum 

Alice Ring, Stockholm Stad  - var med fram till mammaledighet hösten 2018 

Mikael Falk, Järfälla kommun  

 

Nätverksträff och studiebesök Dansens Hus 
19 mars besökte vi Dansens Hus lokaler och fick se och höra mer om hur de samarbetar med olika 

aktörer då de planerar sin programverksamhet. Hur de arbetar för att nå en så bred publik som de 

gör? Olika åldrar och målgrupper. Producent Maria Härenstam och publikutvecklare Katja 

Seitajoki visade oss runt och berättade. 21 Deltagare. 

 

Diskussionsmöte - 1000 år av kvinnokraft 

21 mars på Vallentuna Kulturhus. Projektet 1000 år av kvinnokraft samlar berättelser om kvinnor 

runt om i länet under 1000 år. Inleds med berättelsen om vikingakvinnan Estrid i Vallentuna. 

Planerade aktiviteter under ett års tid med utställning i Vallentuna kulturhus över sommaren 2019. 

Diskussion på mötet om tanken att den avslutande utställningen ska göras genom bidrag från flera 

av länets kommuner och att den sedan ska bli en vandringsutställning. Utställningen produceras 

av Stockholms läns museum som också är projektledare för året. Information om projektet sprids i 

samverkan med FSKF. 4 deltagare. 

 

Föreläsning Konsten att få folk att lyssna 
24 april på Hjorthagens Medborgarhus. En eftermiddagsföreläsning med retorikexperten Elaine 

Eksvärd med temat - hur når vi ut med att kultur och idrott är viktigt? Föreläsningen var 2x45 min 

med avslutande frågestund. Fokus på verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det man 

har sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer. Kroppsspråk, röstläge, mimik och 

minnesteknik är några av de ingredienser som behövs för att baka ihop en snygg kommunikation 

som varar. 60 deltagare. 

 

Nätverksträff för handläggare av föreningsstöd 
26 september på Eriksdalsbadet. En nätverksträff anordnad av Stockholms stads övergripande 

nätverk för föreningsstöd bestående av stadsdels-, idrotts-, kultur, utbildnings-, äldre, 

socialtjänstförvaltningar med flera i samarbete med FSKF. Hur ser utmaningar och framgångs-

faktorer ut? Vilka är de relevanta frågorna att ställa i ansöknings- och redovisnings-formulär? 

Vilka är de vanligaste missförstånden? Hur framgår regler och villkor för stöden? Kan vi bli 

tydligare i våra frågeställningar och förväntningar på de ansökande organisationerna? Kristina 

Solberg från Kulturförvaltningen (SLL) berättade om deras ansöknings- och redovisningssystem 

för kulturstöd och gruppdiskussioner hölls under träffen med deltagarna. 26 deltagare. 
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Nätverksträff och Studiebesök Se konsten – Nya Karolinska 
7 november på Nya Karolinska. Vi fick en rundvandring och fick se och höra mer om ett urval av 

konstverken i Sveriges hittills största satsning på offentlig konst. Hur har kulturförvaltningen, 

Stockholms läns landsting arbetat med detta omfattande konstprojekt? Medarbetare från 

avdelningen för konst, som arbetar i projektet, visade oss runt och berättade. Vi fick även möta 

konstnären Cecilia Levy som berättar om sitt konstverk In fusion – Contemplation pieces i 

huvudentrén utifrån konstnärens perspektiv i denna typ av uppdrag. 24 deltagare. 

Kulturskolechefer 

Nätverket vänder sig till musik- och kulturskolechefer i Stockholms läns samtliga kommuner; 

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, 

Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, 

Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

 

Under våren 2018 arrangerade nätverket träffar i Värmdö och Vallentuna. Vid träffarna 

diskuterades; anställningsformer för kulturskolans personal, fortbildning, kulturskolans utmaning 

vad gäller lokaler, hur kulturrådets bidrag använts i respektive kulturskolor samt regeringens 

proposition En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna 

(Proposition 2017/18:164). 

 

I mars deltog länets kulturskolechefer vid Kulturskolerådets rikskonferens Kulturskoledagarna, 

som ägde rum i Stockholm.  

 

I september träffades nätverket i Sollentuna där Thomas Näslund, chef för Sollentuna kulturskola, 

höll föreläsningen Kunskapsuppdraget som försvann! En kritisk betraktelse av musik- och 

kulturskolans utveckling under 40 år. Övriga ämnen var bland andra hur kulturskolorna förberett 

sig för GDPR och hur vi mäter kvaliteten i kulturskolans verksamhet (Våga Visa). 

 

Måndag 29 oktober genomfördes en gemensam fortbildningsdag för länets kulturskolepedagoger. 

Fortbildningsdagen innehöll ämnesfördjupning och erfarenhetsutbyte.  

 

Årets fjärde och sista träff ägde rum i Haninge 16 november. Programpunkterna var besök av 

nyinrättade Kulturskolecentrum (som är inrymt i kulturrådet), information om 

fortbildningsinsatser och Gränslös kulturskola (regionalt samarbete) från Region Stockholm, 

kulturförvaltningen, dessutom gästade Stockholms universitet och Stockholms Musikpedagogiska 

Institut (SMI). 

Kvalitet och styrning 

Under 2018 har nätverket för kvalitet och styrning inte haft egna nätverksträffar utan istället varit 

inbjudna till kulturchefsnätverkets sammankomster. Antalet närvarade har varit ca 5-10 personer 

per möte.   

Veteraner 

Veteran-nätverket har 24 medlemmar varav ungefär hälften är aktiva vid de träffar som det 

inbjuds till. Veteranerna deltog traditionsenligt med delvis ett separat program vid årsmötet i 

Värmdö den 14 mars samt träffades också vid ett tillfälle under hösten 2018.  
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Mentorprogram 

FSKF:s mentorprogram startade i början av år 2015. Hittills har sex par adepter-mentorer varit 

igång. Ett adept-mentorpar ska enligt planen träffas cirka 10-12 gånger under en period som varar 

ungefär 12 månader för att reflektera och utbyta erfarenheter som är kopplade till ledarskap och 

medarbetarskap inom verksamhetsområdet. Resultaten är goda och programmet är givande för 

alla parter. Under hösten 2016 beslutades att bygga ut mentorprogrammet till att omfatta även 

andra medarbetare än chefer. Just nu pågår inga mentorträffar, men det finns goda möjligheter att 

starta nya.   

Sammanfattning och övrigt 

Större aktiviteter under år 2018 som särskilt bör nämnas: 

 Det regionala utvecklingsprojektet som beskrivs under regional samverkan.     

 Den växande samverkan med Region Stockholms kulturförvaltning. 

 Samarbetet med TRF (tillväxt- och regionplaneförvaltningen) inom Region Stockholm. 

 

Ett nytt förslag till verksamhetsplan för år 2019-2020 har tagits fram som föreläggs årsmötet för 

beslut. 

Slutord 

2018, ett nytt lyckat år för föreningen där föreningen genom många gemensamma projekt stärker 

kultur- och fritidssektorn i länet. Nytt för 2018 var att länets första kommunala samarbete inom 

kulturområdet sattes igång enligt den modell som tagits fram inom det regionala samarbets-

projektet Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola (RIK) när kulturskolorna i 

Solna och Sundbyberg inledde sitt samarbete. Projektet RIK är ett treårigt projekt som avslutas 

hösten 2019. Föreningens arbete och projekt skapar stort intresse från organisationer och 

kommuner i övriga riket. Representanter från föreningen har vid ett flertal tillfällen under året 

bjudits in till både organisationer och kommuner från övriga landet för att dela med sig av 

föreningens arbete. FSKF anses som en av de allra främsta nätverksorganisationerna i 

kommunsverige. Framgången för föreningen ligger i att kommunerna i Stockholms län och 

Region Gotland prioriterar samarbete kring gemensamma frågor. 

 

Ytterligare en aktivitet som särskilt bör lyftas från år 2018 är föreningens chefsresa till Rotterdam. 

Rotterdam har kommit långt på många områden. Resan resulterade i att tjänstepersoner från 

Rotterdam vid två tillfällen bjudits in till konferenser som FSKF arrangerat eller delarrangerat för 

att så långt som möjligt sprida den erfarenhet som föreningens medlemmar tog del av. 
 

Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att öka kunskapen bland personal inom kultur- och 

fritidssektorn. Här fyller föreningens nätverk en mycket viktig roll. Genom nätverken sker många 

prisvärda utbildningar samt kunskapsöverföring som är en viktig del för utvecklingen inom 

regionens kultur- och fritidsverksamheter. Tack till alla samordnare och kursansvariga. 

 

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat till föreningens 

verksamhet under år 2018. Tack till alla aktiva chefer/medlemmar i alla nätverk, tack till 

nätverkssamordnarna och kursanordnarna, tack också till Torbjörn Neiman, Vibeke Bildt och Ola 

Ilstedt för arbetet med administration, ekonomi och webb. Vi har all anledning att vara stolta över 

det arbete som bedrivs inom föreningen. /Slutord av Niklas Roos af Hjelmsäter, ordförande 

 

 



16 2019-02-25 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter Elisabet Lunde     Robert Olsson 

ordförande sekreterare  vice ordförande 

 

Marina Högland Pernilla Järverot  Annica Dahlborn 

kassör ledamot   adjungerad 

 

Ingela Hermansson Anders Elers Ivarsson  Emelie Joachimsson 

adjungerad           adjungerad  adjungerad             

 

Adam Persson Heli Renman  Maria Lindeberg 

adjungerad adjungerad  adjungerad 
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ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO
180101 181201-181231 =>181231

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510 Kundfordringar 47 550,00 43 500,00 49 650,00
1799 Observationskonto 0,00 6 360,00 6 360,00
Summa fordringar 47 550,00 49 860,00 56 010,00
x
Kassa och bank
1930 Företagskonto 318 914,47 24 029,00 271 062,92
Summa kassa och bank 318 914,47 24 029,00 271 062,92
x
Summa omsättningstillgångar 366 464,47 73 889,00 327 072,92
x
SUMMA TILLGÅNGAR 366 464,47 73 889,00 327 072,92
x
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
2069 Årets resultat -59 089,00 0,00 -59 089,00
2091 Balanserat vinst/förlust -325 252,49 0,00 -325 252,49
2098 Vinst/förlust föregående år 17 327,02 0,00 17 327,02
Beräknat resultat 0,00 -46 291,00 65 059,55
Summa eget kapital -367 014,47 -46 291,00 -301 954,92
x
Kortfristiga skulder
2420 Förskott från kunder 19 800,00 0,00 0,00
2440 Leverantörsskulder -19 250,00 -27 598,00 -27 598,00
2999 Trp konto 0,00 0,00 2 480,00
Summa kortfristiga skulder 550,00 -27 598,00 -25 118,00
x
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -366 464,47 -73 889,00 -327 072,92
x
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DENNA PERIOD OMS% UTG SALDOOMS% ACK FÖREG ÅR JMF%
181201-181231 =>181231 =>171231

RÖRELSEINTÄKTER
Försäljning
3000 Kursintäkter 63 289,00 85,0 709 789,00 98,4 471 917,00 150,4
3100 Medlemsavgifter 11 200,00 15,0 11 200,00 1,6 10 800,00 103,7
3106 Intäkt konferens 0,00 0,0 0,00 0,0 15 000,00 0,0
3740 Öresutjämning 0,00 0,0 0,11 0,0 0,00 0,0
Summa försäljning 74 489,00 100,0 720 989,11 100,0 497 717,00 144,9
x
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 74 489,00 100,0 720 989,11 100,0 497 717,00 144,9
x
RÖRELSEKOSTNADER
Material och varor
4106 Konferens- och seminariekostnad 0,00 0,0 -692 161,16 96,0 0,00 0,0
Summa material och varor 0,00 0,0 -692 161,16 96,0 0,00 0,0
x
Bruttovinst 74 489,00 100,0 28 827,95 4,0 497 717,00 5,8
x
Övriga externa rörelseutgifter
5710 Frakter och transporter 0,00 0,0 -756,00 0,1 0,00 0,0
5890 Konferenser 0,00 0,0 0,00 0,0 -28 317,00 0,0
6000 Kurskostnader 0,00 0,0 0,00 0,0 -321 749,00 0,0
6071 Representation, avdragsgill 0,00 0,0 -5 280,00 0,7 0,00 0,0
6073 Årsmöteskostnader 0,00 0,0 -12 320,00 1,7 0,00 0,0
6110 Kontorsmaterial 0,00 0,0 0,00 0,0 -599,00 0,0
6150 Trycksaker 0,00 0,0 0,00 0,0 -15 000,00 0,0
6250 Postbefordran 0,00 0,0 0,00 0,0 -2 225,00 0,0
6490 Övr förvaltningskostnader 0,00 0,0 0,00 0,0 -43 662,00 0,0
6530 Redovisningstjänster -27 598,00 37,0 -63 471,00 8,8 0,00 0,0
6540 IT-tjänster 0,00 0,0 0,00 0,0 -25 695,00 0,0
6570 Bankkostnader 0,00 0,0 -1 460,50 0,2 -1 381,00 105,8
6993 Lämnade bidrag och gåvor 0,00 0,0 -10 000,00 1,4 0,00 0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter -27 598,00 37,0 -93 287,50 12,9 -438 628,00 21,3
x
Avskrivningar/nedskrivningar
7810 Avskriv kundfordran -600,00 0,8 -600,00 0,1 0,00 0,0
Summa avskrivningar/nedskrivningar -600,00 0,8 -600,00 0,1 0,00 0,0
x
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -28 198,00 37,9 -786 048,66 109,0 -438 628,00 179,2
x
Rörelseresultat 46 291,00 62,1 -65 059,55 9,0 59 089,00 -110,1
x
Resultat efter finansiella poster 46 291,00 62,1 -65 059,55 9,0 59 089,00 -110,1
x
Resultat efter extraordinära poster 46 291,00 62,1 -65 059,55 9,0 59 089,00 -110,1
x
Resultat före skatt 46 291,00 62,1 -65 059,55 9,0 59 089,00 -110,1
x
ÅRETS RESULTAT 46 291,00 62,1 -65 059,55 9,0 59 089,00 -110,1
x





 

 

 
 
 
 
Valberedningens förslag till FSKF:s stämma år 2019 
  
 
Styrelsen 
Ordförande: Niklas Roos af Hjelmsäter (1 år) 
 
Ledamot: Robert Olsson, omval (2 år) 
Ledamot: Marina Högland, omval (2 år) 
Ledamot:  Pernilla Järverot, omval (2 år) 
  
 
Revisorer för en tid av 1 år 
Anders Mebius   omval (1 år) och förslag att väljas till sammankallande 
Johan Malmgren  omval (1 år) 
  
Revisors suppleant för en tid av 1 år 
Håkan Arfwedson omval (1 år) 



 

 

Verksamhetsplan för FSKF 2019-2020 
 

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. Under 2019 ska föreningen slutföra projektet regionalt utvecklad kulturskola och 

regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar och skapa konkret samverkan mellan 

kommuner i ett antal delregionala satsningar. Projektet drivs tillsammans med 

kulturförvaltningen i Region Stockholm och avslutas i augusti 2019. Ansvariga: Torbjörn 

Neiman och ordföranden. 

 

2. Under 2019 och 2020 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. Ansvariga: idrottschefsnätverket. 

Petri Peltonen driver ett särskilt riktat projekt angående isytor i linje med detta. 

 

3. Under år 2018 har ett framgångsrikt kunskapsutbyte med Rotterdam, Nederländerna 

påbörjats och våra kollegor i Rotterdam talar om detta utbyte som en spirande ny vänskap 

mellan Rotterdam och vår region. Under år 2019 ska detta utvärderas och om det befinns 

ha ett strategiskt utvecklingsvärde utvecklas vidare. Ansvarig: Styrelsen.  

 

4. Föreningen ska under år 2019 och 2020 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 

 

5. Föreningen ska under 2019 anordna en seminariedag om hur den öppna 

ungdomsverksamheten på bästa sätt ska utvecklas i det moderna samhället. Ansvariga: 

Petri Peltonen, Elisabet Lunde, Agneta Ström Granlund, Maria Lindeberg och Annelie 

Fällman 

 

6. Föreningen ska under 2019 och 2020 fortsätta arbetet kring kulturskolans utveckling i 

kommunerna särskilt vad gäller tillgänglighet och ökat deltagande. Ansvariga: Eva 

Wiström, Hannah Rydstedt och Robert Olsson. 
 

7. Föreningen ska under 2019 förtydliga FSKF:s regionala roll och arbetssätt i förhållande 

till utvecklingen av Region Stockholm och i relation till de regionala strategierna. 

Ansvarig: styrelsen.  

 

Verksamhetsplanen fastställs av årsmötet 2019-03-21 



Budget FSKF 2019

Intäkter Kr

Kursverksamhet nettointäkt 90 000

Medlemsavgifter 11 000

Summa intäkter 101 000

Kostnader Kr

Kontorsmateriel, porto m m -8 000 

Förvaltning, ekonomi och administration m m -68 000 

IT-tjänster, underhåll och utveckling -14 000 

Övrigt -6 000 

Summa utgifter -96 000 

Beräknat resultat netto 2019 5 000
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