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Protokoll arbetsgrupp regional idrott 

2017-06-16 
 

Niklas Roos af Hjelmsäter, Cecilia Möller, Roger Markdalen, Marina Högland, Cinnika 

Beiming och Torbjörn Neiman – föredragande. Henrik Schöldström, Roger Vintemar och 

Maria Lindeberg hade förhinder 

 

1. Föregående protokoll gås igenom och godkänns.   

 

2. Utvärdering av chefsträffen den 12 maj.  

 Vi är nöjda med seminariet och arbetsmodellen var omtyckt av de flesta som var där. 

Någon grupp hade svårt att hinna med frågorna på den korta tiden, men överlag var det 

uppskattat. Det samlade materialet från den 12 maj är också bra och användbart.  

 

 Vi diskuterar kriterierna för regionala anläggningar och Torbjörn får i uppdrag att ta fram 

fem kriterie-punkter till nästa möte för beslut i denna grupp som kanske också ska beslutas 

av styrelsen. 

 

 På frågan om vem som ska nominera en R-märkning ska Torbjörn fråga både SKL och 

KSL om de kan tänka sig vara nominerande. Stockholmsidrotten är en klar nominerings-

kandidat och om de andra organisationerna kan tänka sig detta så kan FSKF:s styrelse vara 

en lämplig tredje eller fjärde part. Frågan tas upp i styrelsen.  

 

 Marina ska tala med Ola I om han kan tänka sig att ta fram underlag för en R-logga. 

 

 Materialet från seminariet gås igenom och det mesta som står där ska in i kartläggningen 

som Torbjörn hela tiden fyller på i. Frågan om säsongstider fortsätter denna grupp att 

arbeta med. 

 

3. Diskussionen går över till den politiska förankringen av regionarbetet.  

 Vi konstaterar att det troligen är svårt att få till en referensgrupp med adekvat 

representation så här nära ett val. Torbjörn har fått en påstötning från en S-ordförande i en 

kommun och Marina ska därför lyfta frågan med sin ordförande (S). Den viktigaste 

förankringen är fortfarande den som görs av respektive förvaltningschef med sin 

ordförande. 

 

 Den dagen en kommun går in i ett ”bi- eller multilateralt” samarbete som är lite större 

måste i vilket fall detta upp för beslut i de berörda nämnderna.  

 

 Det är troligen klokt att inte göra frågan om regionala eller bilaterala samarbeten för stor. 

Modellen kommer inte att på ett avgörande sätt ändra de enskilda kommunernas utbud, 
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men modellen kan underlätta för att klara av sådant som kommunerna inte klarar idag och 

den är en förutsättning för att härbärgera vissa mindre idrotter. Många samarbeten 

kommer att vara så pass små ekonomiskt att de kan hanteras på tjänstepersonsnivå.  

 

 Vi arbetar vidare med sikte på en träff med både kultur- och idrotts-/fritidsordföranden i 

februari 2018. Den träffen förutsätter att det finns konkreta framsteg att visa som 

verkligen är på gång.  

 

4. Om regionutvecklingsprojektet. Torbjörn gör en kort genomgång av dagsläget. 

Projektet följer tidplanen och det som var planerat blir genomfört. Projektet har också 

vuxit lite med några fler infallsvinklar, vilket är bra. Arvsfondsdelen av projektet är nu 

startad och samtalsledarna är igång. Deras start bådar gott. Den korrigerade 

flödesrapporten kommer att vara klar innan semestern.  

 

5. Rapport om möten med TRF (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, SLL) om 

regionutvecklingsplanen RUFS.  

 Marina, Niklas och Torbjörn har vi två tillfällen träffat planerarna för RUFS som är 

mycket intresserade av att lyfta idrottsfrågorna på ett tydligare sätt.  

 

 Ett remisseminarium är därför planerat till fredag den 22/9 på förmiddagen på KTH. Där 

kommer planeringsförutsättningar för idrott i kommunerna och idrottsregionarbetet bland 

annat att lyftas. 

 

 TRF har också en utmärkt kartfunktion som vi kan få vara en del av. Torbjörn ska därför 

ta med sig det material vi redan har från den befintliga kartan och få det inlagt i TRF:s 

kartsystem. En sådan karta kan sedan göras i många olika lager och sorteringar. Den kan 

också göras både intern och publik. Detta är en stor framgång för vårt arbete. Den 

befintliga kartan som finns på en server i Täby har inte riktigt kunnat utvecklas färdigt på 

grund av tidsbrist i Täby.  

 

6. Läget kring delregionala gemensamma upphandlingar och ramavtal. Torbjörn och 

Maria L har en tid bokad med SKL/Kommentus om upphandlingar och ramavtal. Den 

första träffen kommer att handla främst om ett konstgräsprojekt som SKL startat. Just 

konstgräs har nyligen blivit en besvärlig fråga på flera håll genom larmen om 

mikroplaster. Om kommunerna kan få hjälp att lösa detta av SKL med flera så är det 

bra.  

 

7. Höstens möten bokas till fredagarna den 15:e september och 10:e november kl. 13:00-

15:00.  

 

Antecknat av Torbjörn N 


