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Arbetsgrupp regional idrott 2017-03-31
Niklas Roos af Hjelmsäter, Maria Lindeberg, Roger Markdalen, Marina Högland, Henrik
Schöldström, Roger Vintemar samt Torbjörn Neiman (föredragande). Cecilia Möller och
Cinnika Beiming hade förhinder.
1. Föregående protokoll gås igenom och godkänns.
2. Om regionutvecklingsprojektet, genomgångar och diskussioner:
a) Torbjörn går igenom dagsläget i projektet genom att visa loggboken.
b) Torbjörn berättar att Arvsfondsprojektet nu är startklart. Delprojektledaren inger högt
förtroende och de tre samtalsledarna är på plats. De första samtalsmötena kommer att ske
under april månad.
c) Torbjörn berättar att det så kallade anläggningslyftet nu kan uppdateras inom ramen för
projektet. En projektledare är anlitad för detta och börjar arbeta med detta nu.
Uppdragsgivare för detta är Stockholmsidrotten/Cinnika men regionprojektet står för
merparten av finansieringen.
d) Torbjörn visar kartläggningsdokumentet som nu börjar bli klart som mall. Detta ska nu
fyllas med utbyten av anläggningar och verksamhet.
e) Torbjörn berättar om behov av en ny referensgrupp. Det ska vara en referensgrupp för att
göra beräkningar och komma fram till en sorts ”länets prislista”. Torbjörn frågar efter
hugade medlemmar till denna referensgrupp. Det bör vara beräkningskunniga men
pragmatiskt och konstruktivt lagda personer. Vi ska bygga ett system som är smart,
lagligt, enkelt och effektivt.

3. Vi går igenom inbjudan, programmet och frågeställningarna till mötet den 12 maj
förmiddag. Arbetsgruppen tillstyrker förslaget som ska biläggas protokollet.
4. Prioriteringar i arbetsgruppen. Vi diskuterar prioriteringarna (nedan) och vår diskussion
blir ganska lång vid punkten om taxor och bidrag. Vi kommer fram till att de frågorna är
svåra men att vi absolut måste fortsätta att prata om dem. Det finns troligen inga snabba
lösningar, därför är det viktigt att prata om ett par saker i taget och närma sig frågorna på
ett mycket konstruktivt sätt. Efter förmiddagen med cheferna den 12 maj ska
arbetsgruppen ta ställning till det fortsatta arbetet med dessa punkter.
Prioriteringar
a. Att utveckla en ”R-certifiering” och en logotype för regionala anläggningar.
b. Kartlägga vilka anläggningar som ska vara regionala. Vi behöver fler ”piloter”
c. Att med hjälp av en handlingsplan skapa en modell för taxor och bidrag som kan
fungera över kommungränserna. Vi ska försöka göra idrotten gränslös.
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5. Aktualisering av frågan om delregionala gemensamma upphandlingar och ramavtal.
Arbetsgruppen bestämmer att gå vidare med frågan och uppdrar åt Maria Lindeberg
och Torbjörn Neiman att göra detta, i första hand genom att ta kontakt med
Kommentus för att lära sig mer.
6. Träff med politiker och större konferens. Torbjörn föreslår, efter att ha förankrat detta
med styrgruppen för projektet och med Eva Bergquist, följande:
a) en gemensam träff med ordföranden och förvaltningschefer liknande de tidigare
idrottsträffarna i Stadshuset men nu för både idrott och kultur. Denna träff kan
hållas i februari 2018.
a) en större konferens med bred inbjudan är lämplig att hålla under senare delen av våren
2019 för att redovisa projektets resultat.
Arbetsgruppen tillstyrker att träffen i februari 2018 ska vara gemensam för kultur och idrott
och tillstyrker förslaget till tidsplan. En förutsättning för träffen i februari 2018 är dock att det
finns resultat att visa. Annars är det bättre att avvakta. Vi diskuterar också kopplingen till
Stockholms eventuella OS-ansökan. Om Stockholms Stad bestämmer sig för att söka
OS/Paralympics för år 2026 är även den frågan aktuell vid mötet i februari 2018.

7. Torbjörn berättar att han, Marina och Niklas ska träffa landstingets tillväxt- och
regionplaneförvaltning (TRF) den 19 april för att på bästa sätt lyfta och samtala om
idrottens status i RUFS 2050. Arbetsgruppen tillstyrker detta.
8. Vi bestämmer att nästa möte som är fredagen den 16 juni kl. 13:00-15:00 hålls i
Älvsjö, på idrottsförvaltningen.

Antecknat av
Torbjörn Neiman
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