
Protokoll  chefsmöte  21/3
Plats:  Stadsmuseet,  Ryssgården,  Slussen

Tid:  21 mars  2019  kl 13:15-15:30

Närvarande:  Niklas  Roos  af  Hjelmsäter,  Marina  Högland,  Robert  Olsson,  Pernilla  Järverot,

Elisabet  Lunde,  Anneli  Fällman,  Irene  Hededal,  Lottie  Palmborg,  Maria  Lindeberg,  Rolf
Johansson,  Anders  Mebius,  Erik  Heribertson,  Kerstin  Hassner,  Haru'föa  Rydstedt,  Petri

Peltonen,  Håkan  Arfwedsson,  Lars  Palmer,  John  Svensson,  Eva  Wiström,  Torbjörn  Neiman

(del  av)

Ånn-Charlotte  Backlund  Stadsantikvarie  berättar  vid  en rundvandring  innan  chefsmötet om det
renoverade  Stadsmuseet.

1.  Nya  kollegor

Niklas  presenterar  Lottie  Palmborg,  ny  kultur-  och  fritidschef  iNykvarns  kommun.

.2!. Arbetsgnupp  om framtidens  kulturskola.

Arbetsgruppen  har  haft  iuppdrag  att föreslå  en gemensam  utgångspunkt  angående

kulturskolans  utveckling  i kommunerna  särskilt  vad  gäller  tillgänglighet  och  ökat

deltagande.

Som  ett led  i detta  har  Agnes  Gradstock,  förhandlare  på SKL,  bjudits  in till

chefsmötet  för  att infomera  om läraravtalet  kopplat  till  kulturskolan.

- Följ.}änken  för  information  om det som  Agnes  talade  om.

https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/webbsandningarku1turfritidochfolkbildning/

'- -#ebb,sandningarkulturochfritid/tillampningavlararavtaletikulturskola.  14894.htm1

Efter  diskussion  i chefsgruppen  konstaterar  chefsmötet  att arbetsgruppen  slutfört  och

avrapporterat  sitt  uppdrag.

Beslut:  Styrelsen  får  i uppdrag  att diskutera  hur  frågan  ska tas vidare.

3.  Torbjörn  redovisar  den GIS-planeringskarta  som  utvecklats  tillsammans  med  TRF
(Tillväxt-  och  regionplaneförva1tningen).  Kartan  kommer  ligga  på SLL,
kulturförvaltningen.  En länk  kommer  ut till  kommunerna  så småningom  ut till
kommunerna.

Beslut:  Redovisningen  noteras
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4.  Torbjörn  rapporterar  om  läget  för  projektet  för  regional  samverkan  och  dess  avslut  den
30 augusti  2019.

Beslut:  Redovisningen  noteras

5.  Arbetsgnipp  om  öppen  fritidsverksamhet

Petri  redovisade  hur  arbetsgruppen  formulerat  ett initiativ  för  att  ly'[ta fråga  om  den

öppna  fritidsverksamheten  till  nationell  nivå  via  SKL. Arbetsgnippen  återkommer
efter  att  dessa  kontakter  tagits.

Beslut:  Redovisningen  noteras.

6.  Arbetsgrupp  om  innovativa  mötesplatser

Arbetsgnippen  ställer  frågor  hur  kan  vi  använda  de mötesplatser  vi  har, vilka  gränser

kan  vi  riva  ner,  vad  står  vägen,  hur  kan  vi  se exempel  från  andra  kommuner.  Huddinge

har  exempel  på  ny  mötesplats  där  bibliotek,  fritidsgård  och  idrottshall  samsas

Beslut:  Arbetsgruppen  fortsätter  sitt  arbete  med  en enkät  till  kommunerna  om  hur man
ser  på  kreativa  mötesplatser.

7.  Roller  och  uppdrag  irelation  till  Region  Stockholm,  vad  ska  FSKF  göra  och vad ska
Regionen  sköta?

Chefsgnippen  diskuterar  strategiska  skärningar  och  inriktningar  kopplat  till  att det 3
åriga  projektet  avslutas.  Bla  konstateras  att det  är viktigt  att  vi  får  en regional  aktör

utanför  FSKF.  FSKF  arbete  de senaste  åren  har  drivit  på att  region  Stockholm  tar ett

större  ansvar.

Beslut:  Styrelsen  far  iuppdrag  att  föreslå  ett  upplägg  att  presenteras  påph'efsmötet  i

juni  2019.

8. Hur  ska  FSKF  organisera  sitt  arbete  från  september  2019  då det  treåriga

regionprojektet  tar  slut?  Frågan  är kopplad  till  ovanstående  punkt  och  bör  behandlas
tillsammans.

Beslut:  Styrelsen  ffiriuppdrag  att  återkomma  med  förslag  på utveckling  av

styrelsearbetet.

9,  Studieresa  våren  2020

Chefsgruppen  är intresserade  av en studieresa  till  våren  2020.

Kontakt Orga  ri isations  n u m  mer  :
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Beslut:  Chefsgruppen  anordnar  en studieresa  till  Helsingfors  våren  2020.  I

resegruppen  ingår  Lars  Palmer,  Marina  Högland,  Anneli  Fällman  och  Niklas  Roos  af

Hjelmsäter  (sammankallande)

10. Viktiga  datiu'n  framöver  2019,

*  14/6  Chefsmöte  från  kl:  14:00,  efterföljande  mingel

*  13/9  Förvaltningschefer  med  idrottsansvar,  seminarium

@ 17-18/10  Chefsgruppens  internat  för  strategisk  fördjupning.  Tors  12:00  -  fre  ca

14:00

Sekreterare

Elisabet  Lunde
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