
MED STÖD AV PROJEKTÄGARE

Regional tillgång till 

idrottsanläggningar och 

kulturskola - ”RIK”

smarta lösningar över kommungränserna möjliggör

kultur- och idrottsaktiviteter där jag vill och där det passar mig

Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019



Invånarna känner ofta inga kommungränser. Många, även unga, 
rör sig dagligen över kommungränserna

Samverkan är nödvändig för att klara av att utveckla utbudet i 
takt med befolkningstillväxten i Stockholm

Tillsammans kan vi göra verksamheten smartare och effektivare

Gränslös verksamhet i Stockholms län



26 kommuner i Stockholms län

Både 

stora
och små…

Både 
täta

och

g   l   e   s   a…



Prioriteringar kulturskola. Utveckling av

ensembleverksamhet i alla genrer

ämnen och metoder som inte finns i alla kommuner
modellen kan ge starka incitament till utveckling i många av länets kommuner

• fler ämnen att välja på

• metodutveckling – kommunerna är olika bra på olika saker

• ständig gränslös kompetensutveckling i vardagen

• endast fantasin sätter gränser

större gränsöverskridande projekt
kan organiseras över kommungränserna för att nå nya grupper av elever och göra 
kulturskolan intressant för fler

fördjupningskurser

En inkluderande kulturskola!



anläggningar för sporter med färre utövare i länet

om det är förhållandevis få utövare i länet är det smart att satsa på några få, rätt placerade 
anläggningar i länet 

anläggningar för sporter med särskilda krav på lokalisering

vissa sporter är ibland svårare att placera än andra. Här behövs regionala lösningar

publika arenor och andra större specialidrottsarenor

när det gäller större specialanpassade arenor för de större sporterna kan delregionala 
lösningar öka både kvalitet och effektivitet

men

respektive kommun har fortsatt ansvar för 

Det breda vardagliga anläggningsbehovet. Basidrotten

Prioriteringar idrott – idrottens infrastruktur



Modellen är intressant för alla barn och unga i Stockholms län men dessa grupper 
är särskilt aktuella:

 De som redan åker till eller vill åka till en aktivitet i annan kommun

 De som bor i en kommun och går i skola i en annan

 De som har olika typer av växelvisa boenden eller vistelser hos 
närstående

 Barn och unga med mer omfattande funktionsnedsättningar/variationer
En grupp som inte är så väldigt många i länet men som behöver specialanpassade anläggningar, speciell 
pedagogik och inte så sällan även ledsagning

Målgrupper

Ca 130 000 av dem 
rör sig frekvent över 
gränserna i länet. Se 

mer längre fram

Det finns cirka    
375 000 i åldern   

6-19 år i länet



Metod

Utbyten av tjänster avtalas med kostnadstäckande ersättning 
mellan kommuner, inte enskilda eller föreningar.

Föreningen eller den aktiva berörs inte av den kostnad som 
ska transfereras. De erbjuds ett bättre utbud till samma 
villkor som de tidigare haft



Kriterier för regional 
verksamhet (förslag att använda om kommunerna vill)

• Det ska finnas ett regionalt eller delregionalt behov eller 
nyttjande av anläggningen/ verksamheten.

• Minst 30 % av tiden i regionala idrottsanläggningar ska 
nyttjas av aktiva från andra kommuner än där anläggningen 
är belägen. I regionala verksamheter som kulturskola avses 
ett regelbundet löpande utbyte av elever men måste inte 
uppgå till 30 %. 

• Minst två kommuner ska delta i utbytet men samarbetet får 
inte begränsas till två utan ska vara öppet för fler att ansluta 
sig.



Logotype för regional 
verksamhet (att använda om kommunerna vill)

FSKF har tagit fram en R-logga för regionala arenor och verksamheter. Om kommunerna 
vill kan de efter en ”R-certifiering” som görs i FSKF:s styrelse använda denna logotype i 
kommunikationen kring arenan eller verksamheten. Loggan kan användas på skyltar, i 
mejlfötter, på brevpapper m m och finns i följande färgställningar. 



Dialog!
Med stöd av Arvsfondens projektbidrag kommer vi att 
genomföra ett stort antal brukardialoger där unga talar 
med unga för att ta reda på 

Hur ska det vara när det är som bäst?



Piloter och verktyg som är på gång/klara
• En R-logotype samt kriterier för regionala arenor och verksamheter är klara

• Beräkningsmodeller är klara och metoderna för att räkna finns. Varje anläggning måste dock räknas för sig

• Karting – tillfällig lösning i Järfälla, vi arbetar vidare med en permanent lösning, just nu sannolikt i Upplands-Bro

• Flödet av kulturskole-elever mellan Solna och Sundbyberg är inne i modellen

• En kulturskolelösning över kommungränserna med 4-5 kommuner i nordost kommer starta inom snar framtid

• Planering pågår för samarbete inom kulturskola Stockholm-Nacka, Salem-Botkyrka, Södertälje-Gnesta(!) samt en trolig 

cirkusnod i Järfälla. Dessutom finns intresse från Huddinge, Väsby och Värmdö…

• Ett spännande samarbete kring isytor är startat bland norr-kommunerna. Petri leder detta

• Sollentuna arbetar med en eventuell hoppbacke (skidor)

• Intresse finns från Österåker och Södertälje vad gäller regional motorsport

• Eventuella möjligheter för regional flygsport finns i Ekerö (Skå) eller kanske i Vallentuna

• Drömlokalen, en konstpedagogisk verksamhet för funktionsnedsatta i Nacka, kan bli pilot

• Stockholms ”funkis”-resurscenter inom kulturskolans verksamhet har redan regionalt upptag

• Uncut (film) i Solna har tydligt regionalt upptag och vill gärna etablera sig som regional verksamhet

• Täby bygger ny stor (50) simhall som de vill ska fungera som regional när den är klar

• Flottsbrobacken i Huddinge har regionalt upptag, kan den komma in i modellen?

• Ett par skidanläggningar med konstsnö är på skissbordet och blir i så fall tydligt delregionala

• En multihall i Veddesta-Järfälla med ett inomhus skidspår är på ritbordet och vill fungera regionalt

• Cricket i Botkyrka vill gärna bli delregionalt

• Eventuella OS-arenor?? Om de skulle bli av så är de regionalt intressanta i idrottsvardagen…

Dessutom samarbeten som vi redan gör/gjort: Sjöis-samarbeten vintertid, minfritid.nu, fritidsnätet, beachparty (funkis), 

friidrottshallen, skolmästerskap (särskolan), Eriksdalshallen, Eriksdalsbadet, skidbackar, skidspår m m

Den viktigaste framgången är trots allt intresset för metoden och de tankesätt som nu växer fram



Stort intresse

• De andra mer tätbefolkade regionerna har alla kontaktat projektet 
och vill veta hur vi gör.

• Den regionala friidrottshallen i Sollentuna har vunnit pris som 
årets idrottsarena, men inte som byggnad utan för   
samarbetsmodellen(!)



Hur många unga i 
Stockholms län 
åker ofta över 

kommungränserna?

En flödesmätning som gjorts med hjälp av
RF, SCB och kommunerna i länet



 De som åker till en fritidsaktivitet inom idrott och 

kommunal kulturskola i annan kommun

 De som bor i en kommun och går i skola i en annan

 De som har en förälder boende i en annan kommun

Vi har mätt



De fyra grupperna till 
vänster 

= 119 627

Här kan individer vara 
”dubbelräknade” men 

de ”omätta” (ytterligare 
10 000-tals) är inte alls 

medräknade.



MED STÖD AV PROJEKTÄGARE

Läs mer på www.fskf.nu
under ”utveckling”

Torbjörn Neiman

torbjorn.neiman@sll.se
08-123 378 06

www.fskf.nu
www.kultur.sll.se


