Loggbok
Regional samverkan

2009 – ff
(från bild 11- september 2016 - kan du följa projektet)

MED STÖD AV

PROJEKTÄGARE

Vad har vi gjort?

2009-2012

2009:

Anläggningslyftet – en kartläggning av idrottens behov av
idrottsytor, genomförs av Stockholmsidrotten

Nov 2011:

Idrottschefsnätverket inom FSKF bildas och en styrgrupp för
regional idrottssamverkan utvecklas tillsammans med
Stockholmsidrotten

Mar 2012:

Den första anläggningskonferensen om regional samverkan
genomförs i Stockholm. Deltagare var idrottschefer från
kommunerna samt företrädare för specialdistriktsförbunden.
Vi fick i uppdrag att peka ut behoven och möjligheter till
samverkan över kommungränser. Lyckad konferens.

2012-2013:

Styrgruppen anlitar Paul Sjöblom (idrottshistoriker) för att
kartlägga det regionala behoven av idrottsytor och möjligheter
till kommunal samverkan.

Okt 2012

En övergripande studie görs av Ulla Eriksson om kulturskolors
samverkan i Sverige. Stockholm och Järfälla diskuterar hur
samverkan över kommungränser skulle kunna ske

Vad har vi gjort?

2012-2013

2012-2013

Träffar genomförs i delregioner med idrottscheferna och som
frukostmöten för Specialdistriktsförbunden för att bearbeta
material i kartläggningen

Feb 2013:

Stockholmsidrotten förankrar arbetet hos specialdistriktsförbunden vid sitt Anläggningsforum

April 2013:

FSKF:s styrelse förankrar arbetet med den regionala
samverkan med kommundirektörerna inom KSL

Maj 2013:

Paul Sjöbloms rapport om Regionala idrottsanläggningar och
samverkan offentliggörs

Maj 2013:

Träff hålls med ordföranden för kultur- och fritidsnämnder
eller motsvarande från delar av länets kommuner efter
inbjudan från Stockholms Idrottsborgarråd. Politikerna ger
i uppdrag att ta fram en fritidskarta för länet

Jun 2013:

Information om anläggningar samlas in från respektive
kommun och bearbetas för fritidskartan

Vad har vi gjort?

2013 forts.

Juni 2013

En första grov skiss av tänkt regional utveckling av
kulturskolan görs

Sep 2013:

Den andra större anläggningskonferensen med temat
regional samverkan hålls i Älvsjö, denna gång med både
politiker och idrottschefer samt representanter från
specialdistriktsförbunden. Rapporten om Regionala
idrottsanläggningar och fritidskartan i sin första version
presenteras.
Vi fick följande uppdrag att jobba vidare med:
- typanläggningar
- gemensamma upphandlingar och ramavtal
- enkla manualer för juridiska frågor, avtalsfrågor och ekonomifrågor
- utveckla idrotts- och fritidskartan för Stockholms län
- kom igång med de delregionala samarbetena
- fortsätta dialogen med KSL

2013:

Arbetet med att samla idrottscheferna i delregioner
påbörjas för att ta fram konkreta samverkansprojekt

Vad har vi gjort?

2013-2014

Nov 2013:

SKL och KSL inbjuds till träffar med arbetsgruppen för
regional idrottssamverkan för att få information om
planerna på regional samverkan

Dec 2013:

En text tas fram kring regional samverkan för att
infogas i KSL:s verksamhetsplan för 2014, vilket sker

Jan 2014:

Avrapportering av de första delregionala träffarna görs i
styrgruppen för regional idrottssamverkan

Feb 2014:

I samband med Stockholmsidrottens årliga möte med
idrottscheferna anordnar styrgruppen en arbetskonferens
för att konkretisera arbetet med de fem samverkansfrågorna
Arbetsgrupper bildas:
1. Ishallar
2. Taxor och avgifter
3. Bidrag
4. Simhallar
5. Typanläggningar
6. Upphandling/ramavtal

Vad har vi gjort?

2014 forts.

Under 2014:

Stort intresse från andra regioner och Träffpunkt Idrott. Vi
berättar om våra planer på ett flertal konferenser

Våren 2014:

Arbete pågår både i delregionala grupper och i arbetsgrupperna
för samverkansfrågorna för att skapa samsyn kring idrottsytor

April 2014:

Fritidskartan förfinas. Layouten och sorteringsfunktioner
förbättras.

Maj 2014:

Ett förberedande möte på tjänstemannanivå hålls med KSL
inför KSL:s politiska beredning i september

Juni 2014:

Avrapportering av dagsläget i de olika arbetsgrupperna sker
till styrgruppen för regional idrottssamverkan

Maj-sep 2014:

Stockholms Idrottsförbund anlitar Paul Sjöblom för att
kartlägga möjligheten för idrott åt alla i en förtätad storstad.

Sept 2014:

Delar av FSKF:s styrelse träffar den politiska beredningen på
KSL

Vad har vi gjort?

2014-2015

Nov 2014

Arbete pågår i nästan alla arbetsgrupper. Detta ska slutföras
under vintern 2014-2015

Nov 2014

De delregionala grupperna på norra sidan har nu gått samman
till delregion norr

Nov 2014

Planerna på att utvidga den regionala strävan till området
kulturskolor utvecklas. En gemensam PM för regional
utveckling av idrott och kulturskola tar form

2015

Fortsatt intresse från andra regioner och SKL

Jan 2015

Pilotfallet Sollentuna Friidrottshall är nu nära att sjösättas
avtalsmässigt. En överenskommelse väntas vara klar i början av
år 2016

Jan 2015

Kontakten med KSL har svalnat. Vi får ingen kontakt

Mars 2015

Ett nytt möte hålls med ordföranden i kultur- och
fritidsnämnderna och förvaltningscheferna efter inbjudan av
Stockholms Idrottsborgarråd

Vad har vi gjort?

2015-2016

April 2015:

Ett möte med alla idrottschefer hålls där de olika
arbetsgrupperna avrapporterar sitt arbete

Maj 2015:

Ny kontakt nås med tjänstemannaledningen på KSL.
KSL kan tänka sig att göra en begränsad utredning
inom området

Sep 2015

KSL:s utredning påbörjas. Den omfattar bakgrunden
till behovet av regional tillgång till idrottsanläggningar
och en regionalt utvecklad kulturskola

Sep 2015

Den tredje stora konferensen med temat regional
samverkan hålls med chefer, politiker och
idrottsförbund i Huddinge. Vi får förstärkt mandat

Dec 2015

KSL:s utredning presenteras för KSL:s styrelse

Jan 2016

Kontakt med KSL:s tjänstemannaledning angående
fortsatt uppdrag. Tyvärr blir beskedet nej från KSL:s
direktör

Våren 2016 – projektet byggs
Jan

Efter KSL:s nej bestämmer vi oss för att starta själva; kommunerna
samordnade av FSKF tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms
läns landsting

Feb

Planering av projektet Utveckling av en regional kulturskola och regional
tillgång till idrottsanläggningar

Mars

Projektet förankras med kommunerna på FSKF:s chefsmöte

April

En fråga om treårig gemensam finansiering av projektet ställs till kulturoch fritidsförvaltningarna i länets kommuner

Maj

18 kommuner och Kulturförvaltningen-SLL tackar ja till att delta i den
gemensamma finansieringen. Projektet kan starta

Maj

Ansökan om projektmedel görs till Arvsfonden och Vinnova på inrådan
av SKL

Juni

En styrgrupp bildas och projektet byggs nu praktiskt, en projektledare
anställs från och med 1 september

Sep

Projektet startar med placering på Kulturförvaltningen, SLL

Vad händer nu? Etapp 1 och 2
Hösten 2016 - våren 2017:
Planera verksamhetscentra. Inte bara geografiska platser/
anläggningar utan också kunskapscentra
Utreda hur rörligheten bland unga i Stockholms län faktiskt ser ut

Förankring i kommunerna, både ledningsgrupper och nämnder

September 2016
1

Projektstart. Projektledaren på plats och arbete med projektplanen slutförs.
Projektledaren får titeln utvecklingschef

9

Första styrgruppsmötet hålls. Projektplanen godkänns och arbetsordningen
sanktioneras. Pernilla Järverot blir ordförande

13, 20

Möten med Stockholmsidrotten. De väljer att gå in som delfinansiär. Planering av
möten med ”smala idrotter” och idrottsflödesmätning.

14

Möte med Generalsekreteraren för Kulturskolerådet som tackar ja till att ingå i
referensgrupp Kulturskola

19

Möte med politiker och förvaltningschefer i Stadshuset om regional idrott. Stort stöd!

19-20

En artikel sänds ut från SLL, DN nappar och gör kort notis i Stockholmsdelen

21, 23, 29 De första referensgruppsmötena hålls i de tre grenarna. Bra kunskapsutbyte!
23

Vinnova meddelar att de går in med pengar i projektet

26

Ytterligare en kommun väljer att gå in som delfinansiär

28

Föredragning för Landstingets kulturnämnd

29

Föredragning för kulturförvaltningen SLL

Dessutom kontaktarbete med olika parter, arbete med att samla in rapporter om flöden från skola,
SCB och idrott, sammanställning av material inför platskartläggningen och planering. Arbete med
registrering och att göra projektet känt.

Oktober 2016
3-7

Arbete med flödesmätningar tillsammans med kommunerna, Stockholmsidrotten och
SCB, resultat börjar komma in från kommunerna. Beställer en mätning av SCB

5

Startmöte för driften av friidrottshallen i Sollentuna. Hallen startar 1 nov. Invigning 20/11

6

Intresse från Arvsfondens handläggare, behöver i så fall omarbetad budget i ansökan.
Arvsfonden vill rikta pengar till brukarmedverkan, INTE till huvudprojektet

7-10

Planerar en ”turné” till alla kommuner med TN, Eva B och Catharina F. Sänder fråga

10-12

Arbete med registrering av projektet. Börjar sammanställa flöden.

13

Startrapport sänds in till Vinnova med begäran om första utbetalning

14

Planerar preliminärt en konferens om kulturskole-utredningen. 27 jan 2017

17

Första kommunbesöket görs, inte ”turné”, bara TN, till Nacka.

20

FSKF:s jubileum. Projektdragning för 160 personer

18-28

Mer arbete med flödesmätningar. Ytterligare en kommun går in som delfinansiär

24-25

Seminarium om regionbildning på Public Partner samt möte med SKL om projektet

27

Styrgrupp om taktik och inriktning. Arvsfonden meddelar att de ger pengar till en
påbyggnad för brukarmedverkan! ”Hur ska det vara när det är som bäst?”

Dessutom förbereds nu kartläggning av regionala platser. Hur görs ”kartan”? Hur ska
flödesmätningarna sammanställas och redovisas? Arbete med kommunikationssamordning.

November 2016
1-4

Kontakt med RUM, LSU och MUCF för förankring.

8

Träff med de mindre specialidrottsförbunden med Stockholmsidrotten. Bra möte men
många av dem har en svår situation.

9

”Turnén” påbörjas men snöar inne och tider ombokas

10-11

Ny pressrelease kopplad till Sollentunas release om ny friidrottshall. Arbete med
flödesmätningarna som nu tar form. Styrgrupp för friidrottshallen. Funderat och pratat med
experter på sociala medier om projektet? Arbetat med konferensen om kulturskola den
27/1. Förbereder möte om motor- och flygsport 15/12

14-15

Möte med KSL:s experter på gymnasieflöden samt med Peak Innovation.

16

Träffat och anlitat Ulrika Lindblad för förstudie-brukarmedverkan

17-20

Referensmöten för kulturskola och idrott samt konferensplanering för 27/1. Invigning av
Sollentuna regionala friidrottshall

21-24

Flödesarbete samt kontakt med Västerås för kunskapsutbyte. Träff med en
nämndordförande (S) om projektet.

25

FSKF styrelsemöte. Gjort färdigt ett förslag till matris för anläggningskartläggning.

29

Ref-grupp funktionsnedsättning.

30

Deltar i RF:s konferens i Kista med alla idrottsförbund. Berättar om projektet.

December 2016
1-2

Träff med Botkyrka om regional samordning. Styrgruppsmöte om taktik och progression
den 2/12

6

Nämndbesök i Värmdö

7

Besök i Västerås för att utbyta erfarenheter kring regional samverkan mellan kulturskolor

8-9

Planering med delprojektledaren för brukarmedverkan och arbete med FSKF:s
kursprogram för år 2017. Träff om kulturpolitik med Marika Lagercrantz på Public Partner

12-13

Planeringsmöte med Stockholmsidrotten om anläggningskartläggning och delprojektet
för brukarmedverkan. Möte med Skansen om synergier samt nämndbesök i Tyresö

14

Kickoff för projektet hos Vinnova

15

Möte om motor- och flygsport i länet med berörda idrottsförbund och idrottschefer.
Planeringsmöte för konferensen om kulturskola som hålls i januari. Möte med en
möjlig delprojektledare för anläggningskartläggning (idrott). Arbetet ska göras hos
Stockholmsidrotten, men inom ramen för huvudprojektet

16

Turnébesök i Sundbyberg samt möte med FSKF:s valberedning.

17-31

Ledighet

Januari 2017
9

Flödesmätningar, har nu kommit ungefär halvvägs med grundskolorna. Det är lite trögt att
få svar

10-11

Arbete kommunikation med Sofia E. Introduktion Ulrika L som gör förstudie för
samtalsprojektet

12

Två möten angående FSKF, sedan kontorsjobb

13

Arbete med flödesmätningar och förberedelser för FSKF:s årsmöte, turnébesök i Solna.

17

Planeringsmöte inför konferens kulturskola, turnébesök i Värmdö

18

Turnébesök i Väsby, avstämning med Ulrika samt referensgrupp kulturskola

19

Turnébesök i Vallentuna samt besök på Myntkabinettet

20

Referensgrupp funkis tillsammans med Parasport Stockholm samt styrelsemöte i FSKF

24

Turnébesök Stockholm - kulturförvaltningen samt nämndbesök i Danderyd

25-26

Möte med Håkan Sandh (föreningen Pascal) om funkis-metodutveckling inom
kulturskolan. Nämndbesök i Sollentuna

27

Konferens om statens utredning om kulturskolan

30-31

Turnébesök i Nacka och Täby

Dessutom löpande arbete med FSKF:s regionala verksamhet

Februari 2017
1-3

Turnébesök i Norrtälje och arbete med samtalsprojektet. Hur gör vi delaktigheten som
bäst? Vilka grupper av unga ska prioriteras inom delprojektet? Hur ska arbetet
genomföras? Möte med arbetsgruppen för regional idrottssamverkan (3/2)

7

Möte nr 2 om motor- och flygsport i projektet. Fortsatt arbete med att hitta lösningar

9-10

Styrgruppsmöte för friidrottshallen i Sollentuna, revisionsträff i FSKF samt sammanträde
med styrgruppen för regionprojektet (10/2)

13

Turnébesök i Upplands Bro samt, på kvällen, nämndbesök i Botkyrka

15

På kvällen dragning för distriktsstyrelsen för RUM (Riksförbundet Unga Musikanter)

16

Synergimöte med chefen för bildningsavdelningen på ABF Stockholm och arbete med ett
nytt presentationsverktyg, bland annat för flödesmätningarna

17

Turnébesök i Ekerö

20

På kvällen nämndbesök för Täby kommun som hölls i friidrottshallen i Sollentuna

22-24

Möte med Stockholmsidrotten om nytt anläggningslyft inom projektet. Turnébesök i
Södertälje (23/2) samt dragning på Film Stockholms APT. Möte med projektledaren för
brukarmedverkan inför intervjuer av tänkbara unga samtalsledare

27-28

Planeringsmöte för idrottschefsseminariet 12 maj och fortsatt arbete med kartläggning av
arenor som redan fungerar regionalt, men som inte ännu kallas regionala.

Dessutom löpande arbete med flödesmätningar och FSKF:s ordinarie verksamhet

Mars 2017
1-3

Turnébesök i Danderyd (1/3). Möte med länsbildningskonsulenten för förankring av
projektet samt internt möte om bland annat stödformer inför arbetet med kommunerna om
dessa processer. Arbete med ekonomisk sammanställning av projektet

6-8

Arbete med registratur. Tagit kontakt med några fler riksförbund för förankring och med
SKL inför biblioteksutvecklingen. Planering av flera regionala processer för landstinget
och kommunerna i länet

9-10

Turnébesök i Järfälla (9/3) samt möte med referensgrupp funkis i projektet

13-14

Turnébesök i Sollentuna (13/3) samt arbete med kommunikationsplan för projektet

15-17

Möte om nya anläggningslyftet, turnébesök i Salem (15/3) samt deltagande i
kulturskolornas rikskonferens i Östersund (16-17/3) för att berätta om projektet

20-21

Ref-grupp kulturskola och arbete inför anskaffande av ett presentationsverktyg

22

Möte om anläggningslyftet (idrott)

24

Chefs- och årsmöte i FSKF

27-29

Planeringsmöte för FSKF-internat, styrgruppsmöte för projektet samt möte med SKL om
systemfrågor

30-31

Möte med LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) samt arbetsgrupp idrottschefer

Dessutom löpande arbete med mätningar och FSKF:s ordinarie regionala arbete

April 2017
3

PR-arbete utifrån friidrottshallen i Sollentuna

4

Interna möten och på kvällen nämndbesök i Järfälla

5-6

Arbete med sammanställning av flöden och sedan turnébesök i Nykvarn

7

Möte om samtalsprojektet

10-12

Ledighet och påskhelg

18-19

Träff med TRF om idrottsplanering (RUFS) samt turnébesök i Botkyrka

20

Styrelsemöte i FSKF och turnébesök i Vaxholm

21

Möte med SVEROK den regionala organisationen

24-25

Talarkurser. Den 24 på kvällen träff med kommunerna om samverkansmodellen

26

Turnébesök i Haninge

27

Konferens om en ny nod för Nycirkus i Järfälla

28

Möte 3 om motor-/flygsport, introduktion av Anneli Fällman, avtackning av Olle Öhman

Dessutom löpande arbete med mätningar och FSKF:s ordinarie regionala arbete

Maj 2017
2-5

Turnébesök i Huddinge, Österåker, Tyresö och Nynäshamn. Möte i styrgruppen för
friidrottshallen i Sollentuna samt arbetsmöte om processen kring stödformer

8

Startkonferens med delprojektledare och samtalsledare för samtalsprojektet

9-10

Arbete med presentation av flödesstudien

11

Referensgrupp kulturskola samt arbete med flödespresentation

12

Seminarium med förvaltningscheferna för idrott i Stockholm län. Vi talade bl a om
certifiering av regional verksamhet och om det nya idrottslyftet

15-16

Arbete med flödesrapport samt referensgrupp för funktionsnedsättningar

17

Styrgruppsmöte

18

Möte med ABF Stockholm om eventuella samarbeten

19

Möte med delprojektledaren för samtalsprojektet

22

Arbete med flödesrapport

23

Konferens med samtalsledarna för samtalsprojektet

29

Träff med en initiativtagare inom kulturskoleområdet. Kontakter förmedlades

30

Arbete med flödesrapporten. Har uppdaterat befolkningssiffrorna till 2016-12-31

31

Möte för att eventuellt bygga samarbeten: Skansen, FSKF som samordnare för
kommunerna och kulturförvaltningen vid SLL

Juni – juli 2017
2

Styrelsemöte i FSKF

7

Turnébesök i Sigtuna, planeringsmöte om bibliotekssamverkan samt möte med
samtalsledarna

8

Möte med TRF om idrotten i RUFS 2050. ”Att planera för aktivitet”

13

Rapportskrivande och möte med FSKF reseplaneringsgrupp

14-15

Planeringsmöte för FSKF:s internat samt regional strategiträff SLL kultur-kulturchefer

16

Arbetsgrupp idrottschefer

19

Möte om strategisk kommunikation av flödesrapporten

20-22

Arbete med den skriftliga flödesrapporten

26

Träff med TRF för att lägga in vår idrottskarta på ny GIS-plattform

27

Möte med Daniel Antonsson (SKL) för att bevaka synergier med boknings-bidragsprojektet

28

Möte med SKL-Kommentus (Maria Lindeberg och jag) för att starta en upphandlingsgrupp
för konstgräs samt planeringsmöte med delprojektledaren för Arvsfondsprojektet

29

Möte med MUCF angående öppen fritidsverksamhet och med StFF och Stockholmsidrotten
om en anläggningsidé som Fotbollförbundet vill presentera

3-4 juli

Rapportskrivande

Efter detta ledighet. Åter i augusti

Vad händer nu? Etapp 3
Hösten 2017 och hela 2018:
Kostnadsberäkningar och avtal.

Nu ska vi ta fram en beräkningsmodell för och räkna på ett antal
samarbeten över gränserna samt ta fram avtalsmallar för dem.

Augusti 2017
10

Förberedelse av lägesrapport till Vinnova

11

Planering inför seminarium riktat till kommunerna om stödformer

15

Kritisk granskning av den kommande rapporten om hur unga åker i länet tillsammans med
en granskare. Förberedelse av kommunenkät

16

Turnébesök på Lidingö (det sista i raden av 26 besök)

17

Planeringsmöte tillsammans med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen om RUFSseminariet som ska hållas i september

18

Möte om Solnas-Sundbybergs utbyte inom kulturskola som ska bli ”pilot”

21-22

Arbete med lägesrapport i projektet

23

Träff med länsstyrelsen om projektet

25

Seminarium med kommunerna i länet om stödformer för bland annat föreningsstöd. På
eftermiddagen start av den nya referensgruppen för ekonomi och avtal

28

Sammanställning och utvärdering av fredagens seminarium

29-31

Arbete med lägesrapport i projektet

September 2017
1
4-5
i

Förberedelse för gemensamma ramavtal
Planering inför chefsseminarium FSKF samt möte med en utredare angående anläggningar
Södertälje

6-7

Två olika möten om gemensamma ramavtal tillsammans med SKL/kommentus

8

Styrelsemöte FSKF

11

Planeringsmöte FSKF studieresa

12

Träff med länsbildningskonsulenten på länsbildningsförbundet, avstämning

14-15
18-19

20
21-22

Möte gemensamma system samt möte med idrottscheferna, arbetsgruppen
Möte med Sverok om en regional satsning samt med Stockholmsidrotten om den nya
anläggningskartläggningen
Arbete med TRF, idrott på karta
Referensgrupp funktionshinder och seminarium om RUFS-aktivitet och idrott

25

Referensgrupp kulturskola

26

Utvärdering av RUFS-seminariet som gjordes tillsammans med TRF

27-29

Kontorsarbete samt möte med konsult för biblioteksöversyn

Oktober 2017
2

Referensgrupp ekonomi och avtal

3

Möte med Daniel Antonsson, SKL, om boknings- och bidragssystemet

4

Kontorsarbete och på kvällen möte med handläggare, samtalsledare och
delprojektledaren för samtalsprojektet

5-6

Resa till Malmö och Lund för att berätta om vårt läns regionala samverkan och om
regionprojektet

10

Löpande kontorsarbete

11-12

Arbete med SKL:s lösning för bokning och bidrag samt med FSKF:s internat

16

Arbete med beställargrupp för konstgräs

17

Idrott på karta (TRF)

18-19

Resa till Malmö med FSKF:s styrelse för studiebesök och för att berätta om projektet

20

Kontakt med Västra Götaland för att berätta om projektet

23-25

Arbete med nyckeltal för idrott i en storstadsregion

26-27

Chefsinternat FSKF

30

Kontorsarbete och föredragande vid Kulturskolans dag på Folkets hus

31

Redovisning

November 2017
6

Möte med kommunikationsavdelningen SLL

7

Möte med pilotkommunerna i SKL:s lösning för bokning och bidrag

8

Möte med VD för dataspelsbranschen om att starta spelutvecklingskurser inom kulturskolan

10

Möte med arbetsgruppen för idrottschefer som även är referensgrupp

13

Referensgrupp funkis

14

Revisionsmöte för samtalsprojektet (revisionen godkändes)

15

Träff med en praktikant från Paris, genom Stockholms Stad, möte med samtalsledarna

16

Jag håller talarkurs

17

Beställargrupp konstgräs med SKL/Kommentus

20

Möte med en intressent för bygge av regional arena samt referensgrupp ekonomi/avtal

22

Avstämning med Stockholmsidrotten om olika saker som är på gång. Arbete med Kartingfrågan i regionen

24

Avslutning av HHS-forskningsprojekt samt möte med FSKF:s styrelse. Styrelsen arbetade
bland annat med certifiering av Regionala arenor och verksamheter

27

Träff med en AD för att ta fram en logotype för R-märkning. R = Regional

28

Avstämning med delprojektledaren för samtalsprojektet

29-30

Arbete med boknings- och bidragslösningen tillsammans med SKL

December 2017
1

Möte med en grupp KD-politiker om regionprojektet. Kommunalråd och ordföranden

4

Planeringsdag med administrativa enheten

6

Möte med berörda kommuner och Stockholmsidrotten om Karting

7

Möte med kulturdirektören i Stockholm om satsning på stadsutvecklingsseminarier med
fokus på idrott och kultur. Detta kopplas till samarbetet med TRF

8

Möte med några experter för att ta fram övergripande nyckeltal för idrottstillgång i en
storstadsregion

11

Arbete med FSKF:s kursutbud för 2018

13

Ännu ett möte om Karting samt styrgruppsmöte för regionprojektet

14

Frukostmöte på Stockholmsidrotten om OS/Paralympics samt på kvällen träff med
samtalsledarna i delprojektet

15

Referensgruppsmöte kulturskola

18

Deltar i arbete med rekrytering

19

Arbete med utredningsdirektiv

20

Besök på Stockholms Idrottsförvaltnings chefsforum om projektet

21

Sammanställning och avslutning av arbetsåret, planering för våren 2018

22/12-6/1 Ledighet

Januari 2018
1-5

Ledighet

7-8

Arbete med FSKF:s nya webbsida

9-10

Två möten med SKL om bokning och bidragslösningen

11

Möte om nästa pilot: utbytet mellan kulturskolorna Solna-Sundbyberg, förslag klart

12

Möte med Fritid Vallentuna om boknings- och bidragslösningen samt om Karting

15-16

Arbete med verksamhetskartläggningen. Vad ska prioriteras?

17

Ännu ett möte på SKL om bokning och bidrag samt om systemlösningar

18

Höll föredrag om regionutvecklingen på en projektuppstart ”Mer för fler” i Sollentuna

19

Genomgång med FSKF:s nya ekonomiska administratör

22-23

Arbete med ekonomi och avtal för regionprojektet

24

Möte om ett kommande stadsbyggnadsseminarium i januari 2019, på styrelsens uppdrag

25

Möte om idrottsnyckeltal för en storstadsregion. Förslaget till nyckeltal är nu klart

26

Möte om Karting i regionen samt styrelsemöte med FSKF, bland annat om Region-logotype

29-30

Möte med FSKF:s administratör samt kontorsarbete

31

Möte om ekonomi och avtal i projektet. Våra förslag till modeller börjar nu bli klara

Februari 2018
5

Möte om speldesignkurser inom kulturskolan

6

Möte med TRF om kartfunktionen

7

Planeringsmöte för ny stadsbyggnadskonferens i januari 2019

9

Regional idrott-arbetsgrupp

13

Möte med delprojektledaren för samtalsprojektet

14

Arbete med länsprislista för kulturskolan

15

Beställargrupp konstgräs tillsammans med SKL/Kommentus

16

Revisionsmöte inom FSKF

20

Arbete med länsprislista för kulturskolan

22

Arbete med FSKF:s studieresa

27

Möte med samtalsledarna i samtalsprojektet

28

Möte för att göra klart utbytet för kulturskolornas elever Solna-Sundbyberg

Dessutom löpande arbete med kostnader och avtal.

Mars 2018
2

Förbereda Träffpunkt Idrott föredrag

5-7

Träffpunkt idrott samt separat möte med chefer i VGR för att berätta om vår modell

12

Förbereda FSKF:s chefsmöte

14

Chefs- och årsmöte i FSKF där bland annat länsprislistan för kulturskolans verksamhet
visades för kultur- och fritidscheferna i länet

16

Besök på Göteborgs idrottspolitiska råd, berätta om projektet

18

Arbete med länsprislista, idrott

20

Styrgrupp regionprojektet

21

Arbete med upphandlingsfrågan, konstgräs

22

Träff med Sverok angående speldesignsatsningen

26

Möte med samtalsledarna i samtalsprojektet

27-28

Arbete med FSKF:s studieresa

29-31

Ledigt för påsk

Dessutom löpande arbete med kostnader och avtal.

April 2018
1-2

Ledigt för påsk

4

Förbereda arbetet med prislista för idrottsanläggningar

5

Möte om ett intressant upplägg för motorsport, flygsport och skidsport hos
Stockholmsidrotten

6

Möte med en intressent för ett regionalt kommungränsöverskridande konstprojekt,
samt med Cecilia Möller om FSKF:s studieresa

10

Ett föredrag om regionprojektet hölls vid en regional idrottskonferens i Malmö

11-14

Leder FSKF:s studieresa

16

Möte med Solna om en regional filmsatsning, en idé som täcker in både Film Stockholm och
delar av regionprojektet

18

Arbete med den FSKF:s m fl stadsbyggnadskonferens, den 24/1 2019

19

Första möte om en gränslös kulturskola i nordost samt möte med beställargrupp konstgräs

20

Träff med nätverket för kulturchefer, genomgång av dagsläget i projektet

23

Möte med tänkt utförare för prislista idrottsanläggningar, planering av delprojektet

27

Möte med Stockholmsidrotten, planering av idrottschefernas möte i maj

30

Ledigt

Maj 2018
2

Möte om FSKF:s m fl stadsbyggnadskonferens samt möte med SKL bokning o bidrag

4

FSKF styrelsemöte

7-8

Arbete med prislistor och avtal

9-11

Långhelg

15

Möte med en referensgrupp ekonomi

16

Uppstartsmöte för gränslös kulturskola i nordost; Täby, Danderyd, Sollentuna, Vallentuna
och Österåker

17

Möte angående en planerad multiarena i Järfälla som bland annat kommer att innehålla en
inomhus skidanläggning

18

Möte med idrottschefernas arbetsgrupp

21

Möte i Botkyrka om några olika regionala anläggningar

22

Arbete med Vinnovaredovisning

24

Arbete med Vinnovaredovisning

25

Möte med referensgrupp Kulturskola

30

Möte om FSKF:s m fl stadsbyggnadskonferens, möte med samtalsledarna i
Arvsfondsprojektet samt inlämning av Vinnova-redovisning

31

Möte med referensgrupp som arbetar med kostnader för idrottsanläggningar

Kriterier för regional
verksamhet
• 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.

Logotyp 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.

Juni 2018
1

Möte om speldesignkurser i Kulturskolan

5-8

Ledighet

11

Avstämningsmöte med Cinnika Beiming, Stockholmsidrotten

12-13

Arbete med prislistor och avtal

13

Möte med FSKF:s administratör

14

Chefsmöte med kultur- och fritidscheferna

15

Möte med styrgruppen för projektet

Juli 2018
3

Möte om säsongstids-samarbete i norrkommunerna

4-10

Arbete med avtalsförslag och kostnadsberäkningar

11-31

Ledighet

Augusti 2018
1-15

Ledighet

17

Idrottens struktur i region och stat, idémöte

20-21

Arbete med avtalsförslag och kostnadsberäkningar

22

Möte med TRF om idrottskarta och idrott i RUFs samt arbete med seminariet 14/9

23

Arbete med stadsbyggnadsseminariet i januari

24

Möte på SKL om biblioteksutveckling i länet

27

Internt möte om utveckling av infrastruktur för biblioteken i länet

28

Planeringsmöte om stadsbyggnadsseminariet den 24 januari

29-31

Sortering av piloter och arbete med avtal och kostnadsberäkningar

September 2018
3-4

Arbete med kulturskola Solna Sundbyberg

5

Idrottschefer arbetsgrupp

6

Arbete med kostnader och avtal inom idrott

7

Förberedelse för dialogmöte med leverantörer av konstgräs

11

Möte om kulturskolans utveckling med nya chefen för kulturskolan i Stockholm

12

Avstämning Roger M om kulturskola över gränserna i Solna-Sundbyberg

13

Middag och avstämning med de Nederländska föreläsarna vid seminariet nedan

14

Strategiskt idrottsseminarium

18

Träff med Solnas presidium angående regionprojektet och flödesmätningarna

20

Leverantörsdialog för konstgräs samt föredragning vid nämndmötet i Solna

24

Möte med en arkitekt som var särskilt intresserad av regionprojektet

24-25

Arbete med TRF – RUFS och idrottskarta (även påbörjat samtal om regional kulturkarta)

25

Planeringsmöte för stadsbyggnadsseminariet den 24 janauri

27

Avstämning med samtalsledarna och Arvsfondshandläggaren i delprojektet, handläggaren
är mycket nöjd

28

Utprovning av ett nytt projektverktyg som underlättar både planering och föredragning

Oktober 2018
2

Kulturskolerådets träff om samverkande kulturskola (hade förhinder)

3-4

Arbete med idrottskostnader och avtal

5

Projektstartsmöte i Täby om kulturskola över gränserna i norrkommuner, jag var istället på
dialogmötet om den nationella biblioteksstrategin

8-9

Arbete med det nya projektverktyget

9

Styrgruppsmöte

10

Referensgrupp för idrottskostnader och ett första möte om samverkan över gränserna
mellan Nackas och Stockholms kulturskolor

11

Möte i Järfälla om den planerade regionala multiarenan i Veddesta (Serneke)

15

Avstämning med delprojektledaren

18-19

FSKF:s chefsinternat och möte om norrkommunernas samarbete

23

Föredragning i Vallentunas kulturnämnd

25

Avstämning med SKL, Nils-Olof Zethrin

26

Konferens om regional kulturstrategi och styrelsemöte FSKF

30

Avstämning om idrottskostnader och om ny prioritering i arbetet

31

Ledighet

November 2018
1-2

Ledighet

3-4

Arbete med Arvsfondsredovisning, årsrapport projektår 2

6

Arbete med nyckeltal för idrott i en storstadsregion samt planeringsmöte om
stadsbyggnadsseminariet den 24 januari

7

Arbete med Arvsfondsredovisning och möte med TRF om idrott in i RUFS

8

Referensgrupp kulturskola, nu i ny konstellation med funkis-representation

9

Möte med arbetsgruppen för idrottschefer i Älvsjö

13

Avstämning om idrottskostnader och avtal

14

Revisionsmöte för Arvsfondsredovisningen, (väl godkänd och inga anmärkningar)

15

Förberedelse för FSKF:s styrelsemöte

16

Deltog i kulturskolornas länsträff i Haninge för att berätta om regional samverkan

19

Avslutande referensgruppsmöte för kostnader inom idrotten

20

Möte om ett utvecklingsprojekt för film inom kulturskolan i länet

27

Ett första möte om utvecklingen av regionala kartor för kulturplatser (detta kan utvecklas
på samma sätt som idrottskartan som nu börjar ta form)

29

Möte om SKL:s upphandling av konstgräs samt styrgruppsmöte

30

FSKF styrelsemöte

December 2018
3-4

Planering av stadsbyggnadskonferensen 24/1 samt arbete med FSKF:s kursprogram

5

Frukostmöte med Stockholmsidrotten samt på eftermiddagen Kulturskolecentrums
konferens på Norra Latin, jag föredrog vår modell

7

Arbete med FSKF:s kursprogram

11

Förarbete inför ett digitalt samarbetsrum för projektet och för länskulturfunktionerna

13

Färdigställande av FSKF:s kursprogram

14

Arbete med stadsbyggnadskonferensen den 24/1

17

TRF och idrottskartan/kulturkartan. Förberedelse för referensgruppsarbetet i februari

18

Frukostmöte om regionala vintersportanläggningar

19

Avtackning av en avgående kollega i Solna samt kontorsarbete

20

Arbete med loggboken, med regional kulturskola norr, samt förberedelser för konferensen
24/1

21-31

Ledighet (åter i tjänst 7/1)

Vad händer nu? Etapp 4
Våren och sommaren 2019:
• Tillämpning - starthjälp för kommuner i samverkan
• Slutföra dokumentationen för projektet och redovisa resultaten

Januari 2019
7

Arbete med planering av stadsbyggnadskonferensen 24/1

8

Möte med Patrik Tengwall

9

Arbete med planeringskartan för idrott tillsammans med TRF

10

Planeringsmöte för stadsbyggnadskonferensen den 24/1

16

Möte med SKL

17

Arbetsmöte angående regional multiarena (särskild skidor) i Järfälla

22

Sista planeringsmötet om stadsbyggnadskonferensen den 24/1

24

Att bygga stad för ungas aktiviteter

25

FSKF styrelse

28

Arbete med årsrapport Vinnova

29

Avstämning med Olle Öhman

30-31

Arbete med Vinnova-rapport (ska lämnas in 1 feb)

Februari 2019
1

Avslutning av Vinnovarapport och sända in den

4

Arbete med GIS-kartan för bättre idrottsplanering

5

Avstämning med Olle Öhman

6

Möte med TRF om GIS-lösningen

7

Möte ordföranden i FSKF

8

Idrottschefer inom FSKF, arbetsgrupp i Älvsjö

11

Möte med Södertälje och Gnesta om samarbete kulturskola (t o m utanför länet!)

12

Möte med samtalsledarna och delprojektledaren i samtalsprojektet

14

Möte om ”Vägen till Fritid” om Passalen från Göteborg

19

Möte med Stockholmsidrotten och Olle Öhman om kartläggning mindre idrotter

20

Workshop med planerare från kommunerna om GIS-lösningen för bättre planering

21

Referensgrupp kulturskola

25

Arbete med avtal för utbyten kulturskola och med denna loggbok

26

Revisionsmöte med FSKF

Mars 2019
4-5

Arbete med en ”räknemaskin” för kostnadsberäkningar

4

Arbete med GIS-kartan för bättre fysisk planering

6

Arbete med slutförandet av kostnadsberäkningar samt sammanställning av det

11

Möte med handläggaren från Vinnova för samtal om projektet och slutredovisningen

13

Möte med samtalsledarna i Arvsfondsdelen

14-15

Arbete med GIS-kartan för bättre fysisk planering

18

Styrgruppsmöte för ”Kulturskola över kommungränserna” i 5 norrkommuner

19

Möte en representant från Passalen angående funkisgruppers väg till fritid

20

Avstämning med Olle Ö om beräkningsarbetet

21

Föredragning för FSKF:s chefsgrupp, framförallt om GIS-lösningen, planeringskartan

26

Ett möte för att starta ett mindre projekt för kartläggning av numerärt små idrotter

27

TRF:s kommunkontaktmöte (mest kommunala planerare) med huvudfokus på GISlösningen och idrottsplanering

29

Avstämning med delprojektledaren, Arvsfondsdelen, samt styrgruppsmöte för
huvudprojektet

April 2019
1

Arbete med en ”räknemaskin” för kostnadsberäkningar

3

Frukostmöte med SOK om eventuellt OS/Paralympics 2026, efterbruk av arenor

4

Fortsatt arbete med GIS-kartan för bättre fysisk och verksamhetsmässig planering

5

Förberedelse av möten i regionprojektet

8

Arbetsmöte om den planerade multiarenan i Järfälla (Serneke)

10

Förberedelse för utredningen om framtidens länsmusikorganisation i Stockholm (kan bland
annat kopplas till kulturskoledelen av projektet)

12

Förmiddag möte om is-yte-projektet bland norrkommunerna, på eftermiddagen möte i Täby
om en delregional simhall

15-22

Påskledighet

25

Styrgruppsmöte i Danderyd om kulturskola över kommungränserna (5 kommuner i norrort)

26

Styrelsemöte i FSKF

29

Förberedelse av mötet om multiarenan i Järfälla, 8 maj och regionala idrottsgruppen, 10 maj

Maj 2019
1-3

Ledighet

6

Planeringsmöte för fortsatt utveckling av GIS-systemet

7

Möte med Stockholmsidrotten och Olle Öhman om arbetet med små idrotter

8

Frukostmöte om multiarenan i Järfälla

9

Möte med delprojektledaren för Arvsfondsprojektet inför avslutningen av projektet

10

Möte med SKL om konstgräs på förmiddagen och idrottschefsmöte på eftermiddagen

13

Möte om synergier mellan dans/cirkus och idrott

15

Frukostmöte om eventuellt OS/Paralympics 2026 på inbjudan av Stockholmsidrotten

16

FSKF:s ordförande var på RFs anläggningsråd. Arbete med synopsis för slutrapporten

22

Möte med TRF om idrott i samhällsplaneringen, nyckeltal m m

24

Referensgrupp kulturskola inom projektet samt planeringsmöte för seminariet den 13/9

28

Föredragning på RF:s konferens på Bosön

29-31

Ledighet

Juni 2019
3

FSKF:s ordförande deltog i SKL:s nätverksmöte

4

Fortsatt arbete med GIS-planeringsverktyget

5-7

Ledighet

10-11
12

Förberedelse inför slutrapport av projektet
Möte om dubbla karriärer, talangutveckling inom idrott, tillsammans med KTH, GIH,
Stockholms idrottsförvaltning och Stockholmsidrotten

14

FSKF, styrelsemöte med rapporter. Torbjörns sista möte som deltagare i styrelsearbetet

17

Styrgruppsmöte

18-20

Arbete med slutrapport för projektet

24-25

Arbete med GIS-kartlösningen för bättre samhällsplanering

26

Analys av enkät till kommunerna angående mindre idrotter i regionen

27-28

Arbete med slutrapporten av projektet

Juli 2019
1-9

Arbete med slutrapport och en interaktiv slutpresentation av projektet

3

Möte om små idrotter och förslag till prioriteringar för dem

10-31

Ledighet (är åter först 19 augusti)

Augusti 2019
19

Arbete med slutrapport och dokumentation

21

Arbete med slutrapport och dokumentation

22

Avstämning av arbetet med kostnadsberäkningar och ”små idrotter”

23

Arbete med slutrapport och dokumentation

26

Fortsatt arbete med GIS-planeringsverktyget

28-29

Arbete med slutrapport och dokumentation

10-11

Förberedelse inför slutrapport av projektet

September 2019
2

Styrgruppsmöte för arbetet med kulturskola över kommungränserna i norr

3

Möte om dubbla karriärer, talangutveckling inom idrott, tillsammans med KTH, GIH,
Stockholms idrottsförvaltning och Stockholmsidrotten

4

Sista styrgruppsmötet i projektet

5

Arbete med slutrapport och dokumentation

9

Slutförande av arbetet med kostnadsberäkningar och ”små idrotter”

11-12

Arbete med presentation av slutrapport

13

Presentation av projektets resultat vid FSKF:s strategiska seminarium

14 Nov

Presentation av projektet på Stockholmstinget

