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Protokoll arbetsgrupp regional idrott 

2018-09-05 
Maria Lindeberg, Hannah Rydstedt, Marina Högland, Cinnika Beiming, Henrik Schöldström, 

Roger Vintemar samt Torbjörn Neiman (föredragande). Niklas Roos af Hjelmsäter, Agneta Ström 

Granlund, Peter Ahlström och Fredrik Nornvall hade förhinder 

 
 

1. Föregående protokoll gås igenom och godkänns.  

 

2. Hannah Rydstedt välkomnas som ny deltagare i gruppen. 

 

3. Vi konstaterar att fotbollsutredningen är igång med Peter A som sammankallande. Vi 

kollar direktiven och är nöjda med dem. 

 

4. Om regionutvecklingsprojektet. Torbjörn gör en kort genomgång av loggboken och 

berättar om dagsläget. En lista med piloter ligger på FSKF:s hemsida under ”om FSKF – 

adresslistor”.  

 

5. Maria går igenom planeringen för idrottsseminariet den 14/9 på Piperska Muren. 

Arbetsgruppen gillar upplägget. Det är närmare 70 anmälda till seminariet(!)  

 

6. Dagsläget i frågan om Karting och hur vi gör med detta på bästa sätt. Roger V ger oss en 

uppdatering om dagsläget för Järfällabanan. Vi är överens om att detta är en ”nödlösning” 

men att arbetet med den kan lära oss mycket.  

 

Vi talar också om den tänkbara mer permanenta lösningen där en möjlig plats för motor-, 

flyg- och skidsporterna kartlagts i Upplands Bro kommun. Hannah är väl insatt i detta, 

men det hela hänger i första skedet på om markägaren – ännu en häradsallmänning – kan 

tänka sig en sådan lösning.  

 

Vi nämner också den andra idén om en permanent lösning vid Gillingebanan i Vallentuna. 

Fritidsförvaltningen och markägaren där är positiva, men det är oklart med eventuella 

miljöhinder. 

 

Vi behöver bilda en arbetsgrupp för både det akuta och det kommande. Torbjörn bollar 

detta med Roger V.  

 

7. Nyckeltal för idrottstillgång i en storstadsregion. Vi diskuterar åter dessa och 

återremitterar till nästa möte särskilt raden om ishallar. Möjligen ska detta tal revideras. Vi 
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diskuterar återigen användningen av nyckeltalen och är överens om att de är väldigt 

relevanta för RUFS-arbetet. Det är dock viktigt att förvaltningscheferna i kommunerna 

äger dessa som ett verktyg för sin planering. Det är inget dokument som är tänkt att 

användas politiskt i denna utformning.  

 

8. Läget i arbetet med gemensamma upphandlingar och ramavtal. Särskilt om konstgräs. 

Maria och Torbjörn går igenom dagsläget i SKL:s grupp där en dialogupphandling nu 

snart påbörjas. Det händer alltså lite mer just nu. Vi konstaterar att frågan är komplex med 

många intressen och tolkningar. Marina redogör för den andra, större gruppen som agerar  

på riksnivå.  

 

9. Fråga om föreningsbidragsmottagande parter som är företag? Torbjörn ska kontakta 

Huddinge – Linda och ge besked i enlighet med vår diskussion.  

 

10. Övrigt. Torbjörn påminner om den stora Stadsbyggnadskonferensen den 24 januari 2019 

på Nalen. En ”teaser” med ”save the date” finns nu bland annat på FSKF:s hemsida och 

om ca tre veckor föreligger ett program. Önskad sista anmälan kommer att vara i 

månadsskiftet oktober-november men det går att fylla på med fler personer senare.  

 

11. Bokning av möten: fredag den 9 november är redan bokad kl. 13:30-15:30 OBS 

starttiden! 
 

Dessutom bokar vi fredag den 8 februari 2019 kl. 13:00-15:00.  

 

 
Antecknat av Torbjörn Neiman 


