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Protokoll chefsmöte 2019-06-14  
 

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

Elisabet Lunde, Irene Hededal, Håkan Arfwedsson, Eva Wiström, Johan Malmgren, Anja 

Dahlstedt, Agneta Ström Granlund 

 

Plats: På Eriksdalsbadet, stora konferensen 

Tid: 14 juni 2019 kl 14:00 – 16:00 

 

1. Nya kollegor. Niklas presenterar chefer på nya platser.  

Adam Persson är tf kultur- och fritidschef i Norrtälje efter Cecilia Möller 

Håkan Arfwedsson är ny kultur- och fritidschef i Danderyd från 1/7 efter att Kerstin 

Hassner slutat som kultur- och bibliotekschef.  

Barbro Johansson är tf kultur- och fritidschef i UpplandsVäsby under Maria Röstbergs 

föräldraledighet. 

Helena Hellström är tf kultur- och fritidschef i Södertälje under Staffan Jonssons 

föräldraledighet. 

 

Beslut: Informationen noteras 

 

2. Roller och uppdrag i relation till Region Stockholm, vad ska FSKF göra och vad ska 

Regionen sköta?  

 

Chefsgruppen diskuterade på senaste chefsmötet strategiska skärningar och 

inriktningar kopplat till att det 3 åriga projektet avslutas. Bla konstaterades att det är 

viktigt att vi får en regional aktör utanför FSKF. FSKF arbete de senaste åren har 

drivit på att region Stockholm tagit ett större ansvar 

 

Chefsgruppen gav styrelsen i uppdrag att återkomma till chefsmötet i juni med förslag 

till upplägg.  

 

Styrelsen presenterar följande förslag: I samband med att det regionala projektet 

avslutas återtar FSKF sitt ursprungliga uppdrag. Det innebär att föreningens 

medlemmar koncentrerar sig på att diskutera gemensamma frågor, ha 

omvärldsbevakning och nätverka mellan varandra i gemensamma utvecklingsfrågor 

samt bedriva utbildning genom nätverken. 

Det regionala Projektet har inneburit en metodutveckling som vi kan använda i våra 

dialoger mellan varandra och när vi beslutar oss för gemensamma utvecklingsprojekt.  
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Beslut: Förslag till FSKFs fortsatta inriktning på föreningsarbetet godkänns. 

 

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

regionprojektet tar slut? Chefsmötet 2019-03-21 gav styrelsen i uppdrag att återkomma 

med förslag på utveckling av styrelsearbetet.  

 

Styrelsen presenterar följande förslag: Nuvarande administratör Vibeke Bildt tar ett 

större administrativt uppdrag från föreningen. Det innebär förutom ekonomi, även 

hålla ihop kursutbudet, uppdatera hemsidan samt delta på styrelsens möten som 

adjungerad. Det innebär också att föreningen måste avsätta en viss ökad summa för 

administration. 

 

Från och med hösten 2019 kommer nätverkssamordnarna adjungeras till ett 

styrelsemöte per år, förslagsvis november, då mötet dedikeras till nätverkens arbete. 

Därutöver rapporterar nätverksamordnarna till ordföranden inför varje styrelsemöte 

samt inbjuds att delta i styrelsens studieresor. 

 

Beslut: Styrelsens förslag till utveckling av styrelsearbetet godkänns.  

 

4. Korta rapporter om läget från de olika arbetsgrupperna: Innovativa mötesplatser och 

öppen fritidsverksamhet. 

 

Ingen deltagare från arbetsgruppen innovativa mötesplatser deltar i mötet. På 

chefsmötet 21/3 -19 fick arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta sitt arbete med en enkät 

till kommunerna om hur man ser på kreativa mötesplatser.  

 

Arbetsgruppen för öppen fritidsverksamhet har haft möte och konstaterat att det finns 

ett behov av att uppvakta, i första hand SKL och MUCF, som kan och bör lyfta frågan 

om det främjande arbetet för ungdomar. Dessa möten kommer ske under hösten 2019. 

 

Beslut: Informationen noteras 

 

5. Chefsgruppen beslutade 190321att anordnar en studieresa till Helsingfors våren 2020. 

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

Hjelmsäter (sammankallande). Gruppen rapporterar att planeringen fortskrider. 

 

Beslut; Informationen noteras 

 

6. Viktiga datum framöver 2019,  
 

13/9 09:30-15:00 Idrottschefernas årliga seminarium, Piperska Muren, kursnr:19101 

17-18/10  Chefsinternat, lunch till lunch, Rönneberga Gård Lidingö 

14/11  Stockholmstinget, heldag. Arr: Kulturförvaltningen. Region Sthlm 
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7. Övriga frågor  
 

a) Marina flaggar för Årets SFK konferens i slutet av augusti, anmäla via SFKs 

hemsida. Tema: Den lilla staden som kan göra skillnad. 

 

Beslut: Informationen noteras och medlemmarna rekommenderas att anmäla sig. 

 

b) Kartingbanan i Järfälla. Pernilla har skickat ut en förfrågan till de kommuner som 

har medlemmar och använder kartingbanan att underteckna en överenskommelse 

enligt modellen om regionala avtal. Några kommuner har gått med och betalat, 

några kommuner har gått med men inte betalat och slutligen kvarstå några 

kommuner som har medlemmar men som ännu inte beslutat om någon medverkan.  

 

Beslut: Informationen noteras 

 

c) Styrelsen fick av chefsmötet i uppdrag att föreslå fortsatt hantering av 

Kulturskolans utveckling och föreslår att chefsseminariet i oktober tar upp frågan 

om en ev. framtida konferens under 2020.  

 

Beslut:  Frågan tas upp på chefsmötet 

 

d) Styrelsen påminner om att kommuner kan gå in och delta i samverkan om 

ledsagning enligt modell Passalen. 

 

Beslut: Informationen noteras 

 

e) Avstämning av de olika kommunernas finansiella läge inför budget 2020 samt 

vilka olika bedömningar kommunerna gör.  

 

Beslut: Vi konstaterar att det finns många exempel på prioriteringar och 

förhållningssätt som vi fortsatt bör diskutera på chefsmötet i november. Styrelsen  

får i uppdrag att bereda frågan vidare. 

 
 

 

 

Elisabet Lunde   Niklas Roos af Hjelmsäter 

Sekreterare   Ordförande 

 

 


