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1. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 

2. Fastställande av dagordning 

 

3. Val av funktionärer för årsmötet 

a) Ordförande                   

b) Sekreterare                  

c) Två justeringsmän tillika rösträknare 
 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2019 (utsänd) 
 

5. Revisorernas berättelse för 2019 (utsänd) 
 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
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7. Val av ordförande på en tid av ett (1) år 

 

8. Val av sekreterare för en tid av (2) år 

 

9. Val av två revisorer för en tid av ett (1) år 

 

10. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett (1) år 

 

11. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
 

12. Inkomna motioner 
 

13. Fastställande av medlemsavgift.  
     Förslag: oförändrat, dvs. 400 kr för aktiv medlem och 100 kr för seniorer  
 

14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020-2021 och budget för 2020 

 

15. Aktuell information från styrelsen 

 
16. Avslutning 
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Föreningen Storstockholms kultur-och fritidschefer - FSKF 
 

Verksamhetsberättelse för år 2019 

 
Styrelsen 
Ordförande Niklas Roos af Hjelmsäter, Sollentuna 
Vice ordförande Marina Högland, Stockholm 
Kassör, Robert Olsson, Stockholm 
Sekreterare Elisabet Lunde, Ekerö 
Övrig ledamot Pernilla Järverot, Järfälla 
Föredragande Torbjörn Neiman, FSKF och Region Stockholm tom juni 2019 
Adjungerade ledamöter: Adam Persson, Norrtälje tom oktober 2019 
Ingela Hermansson, Sigtuna 
Annica Dahlborn, Järfälla 
Jelena Veljkovic, Stockholm 
Maria Lindeberg, Haninge 
Linda Örneblad, Huddinge från november 2019 
 
Samordnarna för nätverken har adjungerats till fyra av styrelsens möten. 
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden, varav ett var det konstituerande 
mötet. Några frågor som diskuterats och beslutats är: 
 

• Kursprogram, nätverksträffar och studieresor samt budget och avgifter för dessa. 
• Förslag till justerad verksamhetsplan för åren 2019 2020 som 

förelades årsmötet 2019. 
• Uppföljning av verksamhetsplan 2019 
• Regional samverkan inom idrott och kultur. Det treåriga projektet avslutades hösten 2019. 
• I samband med att det regionala projektet avslutades justerades föreningens uppdrag samt 

adjungerades närvaro på styrelsemöten. 
• Anlitande av ny administratör för föreningen med uppdrag att hålla ihop och samordna 

kursutbudet, hantera hemsidan och följa upp föreningens ekonomi. 
 

Revisorer 
Anders Mebius, Nacka och Johan Malmgren, Sundbyberg 

Valberedning 
Erik Heribertson, Täby 
Rolf Johanson, Salem 
 
Medlemmar 
Alla kultur- och fritidschefer eller motsvarande inom Stockholms län är medlemmar i föreningen 
som huvudrepresentanter för sina förvaltningar, liksom företrädare för Region Gotland. Antalet 
kommunmedlemmar är nu 27 och antal seniormedlemmar 32. Genom FSKF:s nätverk och dess 
förgreningar deltar mångfalt fler i föreningens alla olika sammankomster och utbildningar. 
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Uppföljning av verksamhetsplan för 2019 
Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet 2019-03-21 

1. Under 2019 ska föreningen slutföra projektet regionalt utvecklad kulturskola och 
regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar och skapa konkret samverkan mellan 
kommuner i ett antal delregionala satsningar.  

Projektet slutredovisades under hösten 2019. Projektet har varit en stor framgång och 
erfarenhet och modeller som kommit ur projektet kan nu fortsätta användas i de fall de är 
applicerbara. 

  
2. Under 2019 och 2020 ska föreningen arbeta vidare med möjligheterna att åstadkomma 

likartade regler för säsongsperioder inom idrotten samt hur bidrag och lokalupplåtelse ges 
till föreningar med medlemmar ifrån olika kommuner.  

Idrottchefsnätverket har arbetat vidare med frågan men förslag är att uppdraget tas bort 
inför VP 2020. 
 

3. Under år 2018 har ett framgångsrikt kunskapsutbyte med Rotterdam, Nederländerna 
påbörjats och våra kollegor i Rotterdam talar om detta utbyte som en spirande ny vänskap 
mellan Rotterdam och vår region. Under år 2019 ska detta utvärderas och om det befinns ha 
ett strategiskt utvecklingsvärde utvecklas vidare. Ansvarig: Styrelsen. 

Den här frågan ligger idag på lokalnivå ute hos kommunerna i regionen. Flera kommuner 
bl.a. Stockholm har kunskapsutbyte med Rotterdam idag. 
 

4. Föreningen ska under år 2019 och 2020 i dialog med socialförvaltningarna i länets 
kommuner utveckla en modell för förbättrad ledsagning till aktiviteter på fritiden för 
personer med funktionsnedsättning. Ansvarig: Nätverket för funktionshinderfrågor 

En projektmodell ”Passalen” som är upparbetat i Västragötalandsregionen för att 
förbättra ledsagning är aktuell bland ett antal kommuner i Stockholmsregionen. Ett arbete 
pågår kring Passalen i regionen. 
 

5. Föreningen ska under 2019 anordna en seminariedag om hur den öppna 
ungdomsverksamheten på bästa sätt ska utvecklas i det moderna samhället. Ansvariga: 

Petri Peltonen, Hannah Rydstedt Nencioni, Elisabet Lunde, Agneta Ström Granlund, Johan 
Malmgren, Maria Lindeberg och Anja Dahlstedt 

Gruppen anordnade så att MUCF med generaldirektör i spetsen deltagit på FSKFs 
internat . MUCF är intresserade att fortsatt samverka med FSKF i frågan. Frågan tas 
vidare 2020. 
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6. Föreningen ska under 2019 och 2020 fortsätta arbetet kring kulturskolans utveckling i 
kommunerna särskilt vad gäller tillgänglighet och ökat deltagande. Ansvariga: Eva 

Wiström, Hannah Rydstedt Nencioni och Robert Olsson. 

Punkten ses som avslutad i och med att SKL deltog på chefsmötet i samband med årsmötet 
då frågan diskuterades. Chefsmötet beslutade på internatet att anordna ett 
seminarium/konferens under 2020 där förvaltningschefer och kulturskolechefer gemensamt 
deltar för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens kulturskola. 
Sammankallande är Jelena Veljkovic Stockholm, Hannah Rystedt Nencioni, Upplands Bro 
och Lars Palmer, Sigtuna 
 

7. Föreningen ska under 2019 förtydliga FSKF:s regionala roll och arbetssätt i förhållande 
till utvecklingen av Region Stockholm och i relation till de regionala strategierna. 

Ansvarig: styrelsen. 

Nytt arbetssätt för föreningen har beslutats. I samband med att det regionala projektet 
avslutades återtog 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. Möten har hållits med Region Stockholm för att klargöra roller och 
ansvar. 

 

Ekonomi 
Bokslutet för 2019 ett underskott på knappt 80 000 kr. Vid årets slut hade föreningen drygt 135´ på 
transaktionskontot och drygt 98´ i utestående fordringar. Utestående skulder var samtidigt strax under 25´. 

Större utvecklingsprojekt och regional samverkan 

 
Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola – ”Rik” 
FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner 
drev under september 2016 – september 2019 ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med 
Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas 
samarbetsorganisation: 
Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler 
kan delta i det de vill, där de vill. 
Projektet inriktade sig särskilt på tre verksamhetsområden; kulturskola, idrottsanläggningar och 
verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. 
 
Projektet finansierades av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med 
kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten. Projektmedel beviljades 
också av statens innovationsmyndighet Vinnova och av Allmänna Arvsfonden.  
Arvsfonden bidrag gick till ett delprojekt som särskilt studerade delaktighet, brukarmedverkan och 
fokusgrupper. Projektet avslutades september 2019. 
 
Projektets slutrapport finns på föreningens hemsida.  
http://www.fskf.nu/wp-content/uploads/2019/09/Slutrapport-RIK-AKTUELL-190912-1.pdf 

http://www.fskf.nu/wp-content/uploads/2019/09/Slutrapport-RIK-AKTUELL-190912-1.pdf
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Kurs- och konferensverksamhet 
2019 års kursverksamhet redovisas under respektive nätverk 
 
Studieresa för styrelsen 
Styrelsen gjorde en intressant och lyckad studieresa till Wien i april 2019. Det var åtta deltagare från 
styrelsen med adjungerade som deltog. Konst, kultur och sport för alla invånare i Wien kändes som ett 
genomgående tema. 

Årsmötet och årets chefsmöten 
Årsmötet  
Årsmötet hölls den 21 mars 2019 på det nyrenoverade Stockholms stadsmuseum där museichefen Lotta 
Backlund guidade oss. På mötet deltog 20 chefer och 13 veteraner. Mötet avslutades med gemensam 
middag. 
 
Chefsmöten 
Under året har föreningen haft tre chefsmöten samt ett chefsinternat på Rönneberga gård, Lidingö 
 
Chefsgruppen har under året bl a diskuterade följande punkter: 
 

• Redovisning av projektet för regional samverkan 
• Beslut om FSKFs fortsatta inriktning på föreningsarbetet efter att det treåriga regionprojektet 

avslutats samt i samband med det fortsatt inriktning på styrelsearbetet. 
• Rapporter från arbetsgrupperna om kulturskolans utveckling, öppen fritidsverksamhet samt om 

innovativa mötesplatser 
• Aktualisering av verksamhetsplan 2019-2020  
• Beslut om studieresa våren 2020 till Helsingfors 

 

På chefsinternatet diskuterades aktuella frågor om ljud på våra idrottsanläggningar, en aktuell fråga från 
Nacka, trendspaning om ung livsstil, ungdomsfrågor mm. MUCFs generaldirektör Lena Nyblom berättade 
om myndighetens nya uppdrag och att det är angeläget att samverka med kommunerna om utvecklingen 
av den öppna ungdomsverksamheten. Michael Mathsson körde ett pass med personligutveckling för 
chefsgruppen.  I en paneldebatt om ung livsstil deltog också Cinnika Beiming från Stockholmsidrotten.  
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De olika nätverken   

 
Kulturchefsnätverket 
Nätverket har under året arrangerat två nätverksträffar.  

Första träffen för året hölls den 8 mars i Järfälla på det nystartade kultur och aktivitetshuset Huset på 
Höjden, med workshop om Kulturstrategi för Stockholmsregionen, för erfarenhetsutbyte och inspiration 
kring den nya regionala strategin och möjlig tillämpning i kommunerna. 

Den 4 oktober hade träffen tema Lokalsamverkan för ökad tillgänglighet till Kulturens lokaler. Vi 
träffades i Botkyrka och fick ta del av kommunens arbetssätt med utvecklingen av Botkyrka konsthall och 
Fittja bibliotek. 

Samordnare för nätverket är Pernilla Järverot (Järfälla) med arbetsgrupp bestående av Anneli Fällman 
(Huddinge) och kompletterad med Lars Palmér (Sigtuna) vid FSKF chefsinternat hösten 2019. 
 

Nätverket för kulturskolechefer  
Verksamhet 2019.  

Under våren 2019 arrangerade nätverket träffar för länets kulturskolechefer i Vaxholm (8/2) och Ekerö 
(12 april).  

Vid träffen i Vaxholm diskuterades hur de statliga bidragen gett effekt och hur väl kulturskolorna lyckats 
nå nya målgrupper. Film i Stockholm gjorde en dragning om ett utvecklingsprojekt för film i kulturskolan.  

Länsträffen i Ekerö gästades av en representant för Sparks Generation, som är en ideell förening med 
vision att alla unga skall ha en meningsfull fritid där det finns vuxna ledare som ser dem. Sparks har haft 
samarbete med Kulturskolan Stockholm och Sparks söker nu utökat samarbete med länets kulturskolor. 
Övriga ämnen som avhandlades var checksystem, strategier för högstadiet, arbetsmiljöfrågor, semester- 
eller ferietjänster och regional samverkan. 

I mars deltog länets kulturskolechefer vid Kulturskolerådets rikskonferens Kulturskoledagarna i Solna.  

20 september träffades nätverket i Solna där Kulturskolerådets nye ordförande Jalle Lorensson på ett 
inlevelsefullt sätt berättade om sin väg från rockmusiker till lärare i religion, biträdande rektor på en 
vanlig gymnasieskola och vidare till chef för kulturskolan i Malmö. Sedan i våras är han ordförande i 
Kulturskolerådet och har ”kastats” in i de tuffa utmaningar som nästan alla kulturskolor upplever och har 
framför sig de kommande åren.  

Tyresö, Sundbyberg och Stockholm har, efter Sparks dragning i våras, provat samarbete för att ge fler 
unga möjlighet att prova på kulturskolans utbud. Samtliga upplevde att det ändå var få ungdomar som 
kom och provade. Tanken och konceptet är bra men kanske inte helt rätt för just kulturskolans 
verksamhet. Dagen avslutades med att varje deltagande kommun informerade om prognoserna för budget 
2020.  

Måndag 28 oktober genomfördes en gemensam fortbildningsdag för länets kulturskolepedagoger. 
Fortbildningsdagen kallades för Nördhörnedagen och ägde rum i Sundbyberg, Solna, Värmdö, Lidingö, 
Tyresö, Danderyd, Järfälla och Botkyrka. Innehållet var ämnesfördjupning och erfarenhetsutbyte inom 
orkesterundervisning, film, producentskap, elbas, kontrabas, bild, skrivarverkstad, blockflöjt, 
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administration, kulturskolan i skolan, sång, kör, musikproduktion, ljudteknik, gitarr i grupp, 
improvisation, teater, piano i storgrupp och undervisa barn med ADHD.  

29 november ägde länsträffen rum i Sundbyberg där programmet var utvärdering Nördhörnedagen, 
kompetensutbyte mellan kulturskolor, statistik och förslag på gemensam vikariepool. 

I planeringsgruppen för nätverksträffarna har under året ingått Per Fjellström, Sie Elming, Anna Rosén 
och Anders Elers Ivarsson. Anders lämnar planeringsgruppen och ersätts av Birthe Andersson. 
Samordnare för gruppen har varit Jelena Veljkovic. 

 

Nätverket för funktionshinderfrågor 2019 
Nätverket består av representanter från 24 av länets kommuner. Majoriteten av kommunerna har 
tjänstemän som har ansvar att samordnarna funktionshindersfrågor som del av sin tjänst. Det innebär att 
möjligheten att det aktiva deltagandet i nätverksarbetet varierar. 

Stödet för nätverksarbetet behöver finnas från hemkommunen för att alla aktivt ska kunna delta på träffar 
och andra gemensamma arbeten som främjar aktivitet för målgruppen och inkluderingsarbetet i det stora 
aktivitetsutbud vi har i Storstockholm. 

Nätverkets samordnare är Annica Dahlborn, Järfälla kommun och fast ordförande är Karin Olsson 
Sandberg, Stockholm stad. 

2019 har nätverket har haft 4 protokollförda möten där planering och uppföljning av kurser, arbetet med 
”Vägen till fritid”, mässan minfritid.nu, utveckling av Fritidsnatet.se, rapporter från Styrelsen, FOMS, 
FSKF, NEFA, Regional utveckling och kort information från varje kommun är fasta punkter på 
dagordningen. Nätverksmötena har ibland inbjudna gäster eller kombineras med studiebesök. Ett mål för 
2019 var att utveckla ”Vägen till fritid” genom att undersöka Kompiskortet och Passalens metoder och få 
till en applicering i hela Storstockholm.  

Nätverksmöten 

30 januari på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 15 deltagare. 

Diskussion om Paragames utveckling till fler kommuner. Uppdrag från Styrgruppen för mässan 
Minfritid.nu att upprättande en övergripande projektplan. 

• 23 maj på Eriksdalsbadet i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 13 deltagare. 
Projektplan för mässan klar. Nya kursen om sexualitet blev en succé. Arbetet för en planeringsdag 
i höst startades. 

• 28 augusti på Eriksdalbadet i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 1 ny 
deltagare välkomnades. 13 deltagare. Fokus var på läget i kommunerna och även på ”Vägen till 
fritid” 

• 8 november på Eriksdalbadet i Stockholm. 9 deltagare. Fokus på kursplanering, planering av 
heldag med tema Vägen till fritid, förmiddag med Passalen och eftermiddag med nya Fritidsnätet. 
Samt diskussion om namnbyte av nätverket från Funktionshindersfrågor till Funktionsrättsfrågor. 

 

Verksamhetsuppdrag 

Nätverkets punkt i föreningens verksamhetsplanering ”Ledsagning lokalt och regionalt” 
Har under året arbetats med under namnet ”Vägen till fritid”. 
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25 november planeringsdag med Passalen. Deltagare från socialförvaltningar fanns med. 
En tidsplan finns upprättad för ett regionalt samarbete för att om möjligt få Passalens metod att fungera 
kommunövergripande i Stockholmsregionen. 
Nätverket deltog med 5 deltagare under FOMS konferens 20-22 mars i Stockholm. 

 

Fritidsnätet – webbplats med aktiviteter för personer som behöver extra stöd 

Nätverket arbetar kontinuerligt med att utveckla Fritidsnätet som är en webbplats för att hitta 
fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. I år har en ny 
version utarbetats. Marknadsföringsplanen är uppdaterad. 

Fritidsnätet drivs av Stockholms stad och övriga 21 kommuner ansluter sig via avtal.  

minfritid.nu – Fritidsmässa  

Mässan i år genomfördes fredagen den 13 september i Tyresö. Temat är superhjältar och sagor och 
programmet är späckat med prova på-aktiviteter och underhållning. Kvällen avslutades med disco och 
dans. Ca 1000 besökare. 

Beachparty på Dalarö 

Under konceptet minfritid.nu arrangerades det återkommande Beachparty på Dalarö av Haninge kommun 
den 14 juni. Det fullsatta arrangemanget samlade 120 ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12-21 
år, föreningsliv och andra aktörer till en prova på dag, mingel, gemenskap, workshop och med avslutande 
disco i Dalarö sporthall. Beachpartyt är ett populärt regionalt samarbete mellan kommunerna Haninge, 
Huddinge, Nynäshamn, Tyresö och Stockholms stad. 

 

 

Skolmästerskapen för grund- och gymnasiesärskolan 

Solen sken ikapp med alla elever vid årets upplaga av Skolmästerskapen, en friidrottstävling, på 
Danderyds gymnasiums friidrottsanläggning den 22 maj. 216 elever anmälda från särskolans åk 4till sista 
året i gymnasiet.  

22 guld, 16 silver och 13 bronsmedaljer delades ut i löpning, längdhopp och kulstötning. Både gående och 
sittande elever deltog. Samarbete mellan Danderyd, Sollentuna, Järfälla och Täby även elever från Solna 
deltog i år. 

Ett lyckat arrangemang med både politiker och tjänstemän som funktionärer. Ett bra sätt att lyfta vikten av 
aktiviteter för målgruppen – visa upp och synliggör glädje och tillhörighet.  

Kommuner möjliggör för medborgarna att kunna delta i nedan angivna lopp genom olika insatser; 

Lidingö Loppet  
Ruset och rullet genomfördes 27 september. 
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Barkarbyloppet 

Genomfördes för andra gången den 12 maj. Inkluderat lopp med specialklasser för personer med 
funktionsnedsättningar på 4 km och en rullstolsvänlig sträcka på 1,7 km. 

 
Kurser 2019 

Basföreläsning – Intellektuell funktionsnedsättning  

Övergripande föreläsning i vad intellektuell funktionsnedsättning innebär och hur det påverkar livet. 
Datum: 18 januari 

Antal deltagare: 87st 

Basföreläsning - NPF-neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Strategier och förhållningssätt i idrotten för barn med särskilda behov. 
Datum: 3 april 

Antal deltagare: 25 st 

Basföreläsning – Autism 

Strategier och förhållningssätt i idrotten för barn med särskilda behov. 
Datum: 16 oktober 
Antal deltagare: 27st 

Att göra lättläst information om kultur och fritidsaktiviteter 

Skriva enkelt, tydligt och använda bildstöd. 
Datum: 21 oktober 
Antal deltagare: 25st 

Sexualitet och funktionsnedsättning 

En introduktion i arbetet med sexualitetsfrågor för anställda som arbetar med målgruppen. 
Datum: 16 maj 
Antal deltagare: 50st 

Basföreläsning – Intellektuell funktionsnedsättning  

Övergripande föreläsning i vad intellektuell funktionsnedsättning innebär och hur det påverkar livet. 
Datum: 20 maj 
Antal deltagare: 30st 

 

Nätverket för Enhetschefer, Fritidsledare och Assistenter (NEFA) 

NEFA är ett undernätverk för medarbetare som arbetar i direkt verksamhet för ungdomar med 
funktionsnedsättning. 
NEFA har under 2019 haft 4 planerade möten. 
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2019 års verksamhetsberättelse för nätverket för idrottschefer  
Nätverket har träffats 3 gånger under 2019. I nätverket ingår förutom chefspersoner från Storstockholms 
kommuner också två representanter från Stockholmsidrotten/SISU. Detta uppskattar 
kommunrepresentanterna då nätverket breddar perspektiven och kompetensen genom att gruppens 
representanter har olika uppdrag och roller. Under året har nätverket också bjudit in Stockholms chefer 
inom kultur- och fritidssektorn till ett Strategiskt chefsforum under vilket bl a Regionprojektet 
avrapporterades. Samordnare för gruppen har varit Maria Lindeberg. 

2019 har i enlighet med uppdragsbeskrivningen ägnats åt att arbeta med frågor sammankopplade till 
utvecklingsprojektet ”Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till 
idrottsanläggningar”. Projektet avslutades under hösten 2019 och avrapporterades på Strategiskt 
chefsforum den 13 september på Piperska Muren. Ungefär 70 personer deltog. Dagen innehöll också en 
slutredovisning av samtalsprojektet vars syfte var att se såväl möjligheter och utmaningar kopplat till 
ungas fritid. Projektet har finansierats av Arvsfonden och är kopplats till Regionala utvecklingsprojektet 
och ägts av FSKF. Dagen avslutades genom att gästföreläsaren Johan R Norberg, professor i 
idrottsvetenskap, berättade om Centrum för idrottsforsknings rapport ”Idrotten och (o)jämlikheten”.  

• Frågor kopplat till utvecklingsprojektet som nätverket fördjupat sig i är:  
• En utredning gällande regional alternativt delregional lösning av s k fotbollskluster har 

genomförts och slutsatsen är att utredningsgruppen avråder från att gå vidare med idén i de tätare 
delarna av Stockholmsregionen vilket nätverket diskuterat, ställt sig bakom samt rapporterat 
nätverkets ställningstagande till Stockholms fotbollsförbund.  

• Diskuterat och bidragit med tankar och idéer till en regional lösning gällande kartingverksamhet i 
Järfälla men vars verksamhet bygger på åkare från hela Storstockholm.  

• Utsett en referensgrupp som arbetat med TRF och med hjälp av GIS-lösningar hittat ett verktyg 
för planeringkartor vilka då bidrar till bättre långsiktig planering.  

• Deltagit i en arbetsgrupp med SKR och Kommentus gällande gemensamma ramavtal och 
upphandlingar vilket resulterat i att det nu finns ramavtal i kategorin ”park och lek” som 
innehåller idrottsutrustning som t ex utegym som kommuner kan använda.  Dessutom pågår en 
ramavtalsupphandling gällande upphandling av konstgräsanläggningar. 

• Satt oss in i samt rapporterat information från de olika representanternas deltagande i 
arbetsgrupper gällande granulat eller alternativ till granulat i konstgräs, d v s huruvida vi kan bidra 
till att minska eventuella miljökonsekvenser.  

Årets sista möte ägnades åt att diskutera vilket uppdraget nätverket bör ha när den tidigare 
uppdragsbeskrivning inte längre är relevant då regionala projektet är avslutat. Gruppen enades kring att 
några av nätverkets uppdrag bör vara att samarbeta över kommungränserna, samverka med andra regioner, 
omvärldsspana, genomföra seminarium för idrottsfrågor för helhetssyn och kunskapsspridning samt 
samarbeta kring/utbyta erfarenhet av goda samarbeten med föreningslivet.  

 

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar 
Nätverket har under året haft tre nätverksträffar där Danderyd, Stockholm och Österåker varit värdar. Vid 
årets nätverksträffar har deltagarantalet varit i genomsnitt 18,2 deltagare från 15 kommuner. Totala antalet 
kommuner som deltagit i nätverksträffarna är 23, vilket innebär att uppdragsbeskrivningens mål avseende 
antal deltagare (snitt 15 st.) är uppfyllt. Däremot har inte antalet kommuner som deltagit (26 st.) uppnåtts. 
23 kommuner är dock en förbättring från tidigare år. 

Förutom nätverksträffarna gjordes en kombinerad konferens och studieresa till Västerås. Under besöket 
genomfördes en egen konferens samt olika studiebesök i staden.  
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Nätverket har under året genomfört fem kurser. Nätverket är i övrigt aktivt och de ordinarie träffarna 
kompletteras med ett kontinuerligt utbyte av information och erfarenheter mellan kommunernas 
representanter. I nätverket finns utsedda kontaktpersoner vars uppgift är att ha kontakt med berörda 
specialförbund och lämna rapporter vid nätverksträffarna.  

I arbetsgruppen för 2019 har följande personer ingått, samordnare Adam Persson och sekreterare Linda 
Örneblad samt valberedningen bestående av Pierre Nystedt, Thomas Johansson och Jenny Holmberg. 

 

Genomförda kurser 

 Sjöisar 
Utbildning och erfarenhetsutbyte kring säkerhet och utrustning vid arbete med sjöisar. Kursen 
genomfördes i Sigtuna. Totalt 27 deltagare. 

Studieresa för boknings- och administrativpersonal 
Studieresa med erfarenhetsutbyte för personal som ansvarar för bokningsfrågor eller arbetar administrativt 
med idrotts- och fritidsfrågor Resan gick till Umeå. med besök på olika anläggningar och egen konferens 
tid. Totalt 30 deltagare. 

Studieresa för inom- och utomhuspersonal 
Studiebesök och erfarenhetsutbyte, konferens med fokus på drift- och underhållsfrågor kring inom- och 
utomhusanläggningar. Resan gick till Östersund med besök på olika anläggningar och egen konferens tid. 
Totalt 25 deltagare. 

 Studieresa för nätverksansvarig  
En konferens- och studieresa till Västerås. Gruppen träffades för konferens onsdag och fredag där frågor 
som trygga idrottsmiljöer, konstgräs, gymnastikhallar och spontanidrott diskuterades. Under studiebesöket 
besöktes flera anläggningar kring Rocklundaområdet. Totalt 19 deltagare. 

 Erfarenhetsutbyte för ismakare.  

Diskussionstillfälle och nätverkande för vaktmästare och fastighetstekniker i Stockholms län. 
Genomfördes i Norrtälje i november. Totalt 25 deltagare. 

 
FSFK:s veteraner 
Veterannätverket har 32 medlemmar (+ 8 jämfört med 2018) varav drygt hälften är aktiva vid de träffar 
som det inbjuds till. Tretton veteraner deltog traditionsenligt, med delvis ett eget program, vid årsmötet 
den 21/3 på Stadsmuseet, Södermalm. Gruppen träffades också vid ett tillfälle under hösten 2019 i 
Danderyd/Täby (18 deltog). Bland annat besöktes då Good to Great tennisakademi, Täby nya kommunhus 
och mötesplatsen Esplanad (för ungdomar 16-21 år). 

Veterannätverket representerar 19 av länets 26 kommuner; Södertälje, Sigtuna, Nykvarn, Vaxholm, Ekerö 
och Salem saknar representation.Under första halvåret 2019 var Björn Alkeby samordnare och under det 
senare halvåret har Erik Heibertson varit det. 
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Slutord 
2019, ännu ett fint år där föreningen genom många gemensamma projekt stärker kultur- och fritidssektorn 
i länet. Projektet RIK, det treåriga samarbetsprojekt som genomförts med stort engagemang från bl.a. 
Region Stockholm och föreningens samarbetskommuner avslutades hösten 2019. Det blev en med en stor 
och välbesökt konferens på Piperska Muren. RIK är ett mycket framgångsrikt projekt, ett av det viktigaste 
som kom ut av projektet är att det nu finns en utarbetad modell för regionalt samarbete när det gäller 
gemensamma anläggningar och verksamheter. Samarbetsmodellen kom att användas i flera 
kommungemensamma projekt under 2019. Till exempel kan nämnas go-cart bana i Järfälla samt 
kulturskola över kommungränserna, ett samarbete mellan Vallentuna, Sollentuna och Täby. Föreningens 
arbete och projekt skapar stort intresse från organisationer och kommuner i övriga riket. FSKF anses som 
en av de allra främsta nätverksorganisationerna i kommunsverige. Framgången för föreningen ligger i att 
kommunerna i Stockholms län och Region Gotland prioriterar samarbete kring gemensamma frågor.  

Föreningens numer årliga höstkonferens är ytterligare ett kvitto på hur stark föreningen står sig. 
Konferensen har högt deltagande från regionens kultur- och fritidschefer. Många viktiga gemensamma 
frågor avhandlas på konferensen. 2019 var till exempel generaldirektören för Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor på plats och diskuterade gemensamma intressefrågor. 

Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att öka kunskapen bland personal inom kultur- och fritidssektorn. 
Här fyller föreningens nätverk en mycket viktig roll. Genom nätverken sker många prisvärda utbildningar 
samt kunskapsöverföring som är en viktig del för utvecklingen inom regionens kultur- och 
fritidsverksamheter. Tack till alla samordnare och kursansvariga.  

 Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat till föreningens verksamhet 
under år 2019. Tack till alla aktiva chefer/medlemmar i alla nätverk, tack till nätverkssamordnarna och 
kursanordnarna, tack också till Torbjörn Neiman, Vibeke Bildt och Ola Ilstedt för arbetet med 
administration, ekonomi och webb. Vi har all anledning att vara stolta över det arbete som bedrivs inom 
föreningen. /Slutord av Niklas Roos af Hjelmsäter, ordförande  

 2020-02-09 

Niklas Roos af Hjelmsäter, ordförande  
Marina Högland, vice ordförande  
Elisabeth Lunde, sekreterare      
Robert Olsson, kassör  
Pernilla Järverot, styrelseledamot 

Annica Dahlborn adjungerad  
Ingela Hermansson adjungerad  
Emelie Joachimsson adjungerad            
Maria Lindeberg adjungerad  
Linda Örneblad adjungerad 
Jelena Veljkovic adjungerad 
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ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO
190101 191201-191231 =>191231

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510 Kundfordringar 49 650,00 88 000,00 98 600,00
1799 Observationskonto 6 360,00 0,00 0,00
Summa fordringar 56 010,00 88 000,00 98 600,00
x
Kassa och bank
1930 Företagskonto 271 062,92 -50 603,00 135 725,11
Summa kassa och bank 271 062,92 -50 603,00 135 725,11
x
Summa omsättningstillgångar 327 072,92 37 397,00 234 325,11
x
SUMMA TILLGÅNGAR 327 072,92 37 397,00 234 325,11
x
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
2060 Eget kapital 0,00 0,00 9 777,00
2069 Årets resultat 5 970,55 0,00 5 970,55
2091 Balanserat vinst/förlust -325 252,49 0,00 -325 252,49
2098 Vinst/förlust föregående år 17 327,02 0,00 17 327,02
Beräknat resultat 0,00 -13 140,00 79 911,81
Summa eget kapital -301 954,92 -13 140,00 -212 266,11
x
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -27 598,00 -24 257,00 -24 257,00
2999 OBS konto 2 480,00 0,00 2 198,00
Summa kortfristiga skulder -25 118,00 -24 257,00 -22 059,00
x
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -327 072,92 -37 397,00 -234 325,11
x
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DENNA PERIOD OMS% UTG SALDOOMS% ACK FÖREG ÅR JMF%
191201-191231 =>191231 =>181231

RÖRELSEINTÄKTER
Försäljning
3000 Kursintäkter 98 200,00 100,0 859 984,50 98,3 709 789,00 121,2
3100 Medlemsavgifter 0,00 0,0 14 800,00 1,7 11 200,00 132,1
3740 Öresutjämning 0,00 0,0 0,00 0,0 0,11 0,0
Summa försäljning 98 200,00 100,0 874 784,50 100,0 720 989,11 121,3
x
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 98 200,00 100,0 874 784,50 100,0 720 989,11 121,3
x
RÖRELSEKOSTNADER
Material och varor
4106 Konferens- och seminariekostnad -60 103,00 61,2 -848 965,31 97,0 -692 161,16 122,7
Summa material och varor -60 103,00 61,2 -848 965,31 97,0 -692 161,16 122,7
x
Bruttovinst 38 097,00 38,8 25 819,19 3,0 28 827,95 89,6
x
Övriga externa rörelseutgifter
5710 Frakter och transporter 0,00 0,0 0,00 0,0 -756,00 0,0
6071 Representation, avdragsgill 0,00 0,0 -4 938,00 0,6 -5 280,00 93,5
6073 Årsmöteskostnader 0,00 0,0 0,00 0,0 -12 320,00 0,0
6110 Kontorsmaterial -75,00 0,1 -75,00 0,0 0,00 0,0
6230 Datakommunikation & webb 0,00 0,0 -10 625,00 1,2 0,00 0,0
6250 Postbefordran -450,00 0,5 -450,00 0,1 0,00 0,0
6350 Förluster på kundfordringar -700,00 0,7 -700,00 0,1 0,00 0,0
6530 Redovisningstjänster -23 732,00 24,2 -63 497,00 7,3 -63 471,00 100,0
6540 IT-tjänster 0,00 0,0 -10 000,00 1,1 0,00 0,0
6570 Bankkostnader 0,00 0,0 -2 074,00 0,2 -1 460,50 142,0
6993 Lämnade bidrag och gåvor 0,00 0,0 0,00 0,0 -10 000,00 0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter -24 957,00 25,4 -92 359,00 10,6 -93 287,50 99,0
x
Utgifter för personal
7535 Skattinbetalning 0,00 0,0 -13 166,00 1,5 0,00 0,0
Summa utgifter för personal 0,00 0,0 -13 166,00 1,5 0,00 0,0
x
Avskrivningar/nedskrivningar
7810 Avskriv kundfordran 0,00 0,0 0,00 0,0 -600,00 0,0
Summa avskrivningar/nedskrivningar 0,00 0,0 0,00 0,0 -600,00 0,0
x
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -85 060,00 86,6 -954 490,31 109,1 -786 048,66 121,4
x
Rörelseresultat 13 140,00 13,4 -79 705,81 9,1 -65 059,55 122,5
x
Resultat efter finansiella poster 13 140,00 13,4 -79 705,81 9,1 -65 059,55 122,5
x
Extraordinära poster
8750 Extraordinära kostnader 0,00 0,0 -206,00 0,0 0,00 0,0
Summa extraordinära poster 0,00 0,0 -206,00 0,0 0,00 0,0
x
Resultat efter extraordinära poster 13 140,00 13,4 -79 911,81 9,1 -65 059,55 122,8
x
Resultat före skatt 13 140,00 13,4 -79 911,81 9,1 -65 059,55 122,8
x
ÅRETS RESULTAT 13 140,00 13,4 -79 911,81 9,1 -65 059,55 122,8
x
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K-ställe Intäkter Kostnader Resultat
19000 RIK 0 -2 987 -2 987
19001 Att bygga stad f
ungas aktiviteter

262 800 -229 920 32 880

19003 Styrelsens studieresa 27 000 -34 043 -7 043
19004 Chefsinternat 0 -73 718 -73 718
19101 Strategiskt chefssem 30 500 -29 641 859
19301 Studiebesök
konstnärernas
kollektivverks

0 -2 500 -2 500

19302 Scenkonst f små barn 0 -6 696 -6 696
19303 Kvinnohist museét 0 -3 180 -3 180
19601 Sjöisar 21 900 -20 250 1 650
19603 Studieresa f bokn &
adm psl

154 000 -133 904 20 096

19604 Studieresa f inom- &
utomhuspls

159 300 -125 425 33 875

19606 Studieresa -
nätverksansv

93 700 -75 525 18 175

19608 Ismakarerfarenh 0 -25 337 -25 337
19701 Basföreläsning:
intellektuell funktionsn

40 750 -15 280 25 470

19703 Basföreläsning;
autism

12 750 -15 814 -3 064

19704 Fuktionsnedsättning i
vardagen

2 000 -651 1 349

19707 Sexualitet &
funktionsnedsättning

22 000 -6 250 15 750

19708 Att skriva lättläst 22 800 -18 670 4 130
19709 Basför: Intell
funkneds

15 250 -15 000 250

19712 Fritid för alla 0 -9 100 -9 100
Total 864 750 -843 890 20 860





Verksamhetsplan för FSKF 2020 - 2021 
  

Verksamhetsidé  

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer är en regional samverkansgrupp för kommunala 
förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Gotlands kommun.  

 Föreningens ändamål är att arbeta för regional samverkan och påverkan inom kultur, idrott och 
fritid. Genom kurser, konferenser, studiebesök och andra möten medverkar föreningen till 
kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter.   

 Inom föreningen finns det nätverk för de flesta olika verksamhetsområden. Styrelsen godkänner och 
fastställer nätverkens verksamhet som redovisas i föreningens verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse.  

 

Verksamhetspunkter 2020-2021 

 

1. Föreningen ska under 2020 sjösätta ny struktur och process för föreningens 
nätverksarbete med syfte att få större tydlighet och bli en tydlig regional motpart. 

 

2. Föreningen ska under 2020 sätta en ny struktur för en övergripande strategisk 
arbetsgrupp med bl a nätverket för funktionshinderfrågor som undergrupp och med 
uppdrag att bevaka och ta initiativ inom området Fritid för ungdomar. 

 

3. Föreningen ska under 2020 arbeta med utmaningar och möjligheter för framtidens 
kulturskola med fokus på uppdrag, tillgänglighet och breddat deltagande. 
Gemensamt seminarium med kulturskolechefer arrangeras. 

 

4. Föreningen ska under 2020 utveckla fler regionala samarbeten inom Idrott med 
utgångspunkt från den metodutveckling som gjorts. 

 



FSKF: Förslag till budget 2020 samt utfall 2019

Budget 2020 Utfall 2019
RÖRELSEINTÄKTER
Kursintäkter 760 000 kr         859 985 kr         
Medlemsavgifter 14 800 kr           14 200 kr           

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 774 800 kr        874 185 kr        

RÖRELSEKOSTNADER 650 000 kr        848 965 kr        

Övriga ext rörelsekostnader
Representation 5 000 kr             5 000 kr             
Datakomm, web 21 000 kr           20 625 kr           
Kundförluster 1 000 kr             750 kr                
Redovisningtjänster 90 000 kr           63 497 kr           
Bankkostnader 2 100 kr             2 074 kr             
Summa ext kostn 119 100 kr        91 946 kr           

Skatt -  kr                 13 166 kr           
SUMMA: 5 700 kr             

Nettokostnader per kurs 2019
19000 RIK 2 987 kr-             
19001 Att bygga stad 32 880 kr           
19003 Styrelsens studieresa 7 043 kr-             
19004 Chefsinternat 73 718 kr-              
19101 Strategiskt chefssem 859 kr                   
19301 Studiebesök 2 500 kr-                
19302 Scenkonst f små barn 6 696 kr-                
19303 Kvinnohistoriska m. 3 180 kr-                
19601 Sjöisar 1 650 kr                
19603 Studieresa f bokn o adm20096 20 096 kr              
19604 Studieresa f inom & utomhuspsl 33 875 kr              
19606 Studieresa - nätverksansvariga 18 175 kr              
19608 Ismakarerfarenheter 25 337 kr-              
19701 Basföreläsning: intell. Funk ned 25 470 kr              
19703 Basföreläsning: autism 3 064 kr-                
19704 Funktionsnedsättning i vardagen 1 349 kr                
19707 Sexualitet & funk nedsättning 15 750 kr              
19708 Att skriva lättläst 4 130 kr                
19709 Basföreläsning; intell funk ned 250 kr                   
19712 Fritid för alla 9 100 kr-                

20 859 kr              
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