Regional tillgång till idrottsanläggningar
och kulturskola - ”RIK”
smarta lösningar över kommungränserna möjliggör
kultur- och idrottsaktiviteter där och när jag vill
Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019
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26 kommuner i Stockholms län
Kommunerna varierar i storlek mellan ca 11 000 invånare upp till
ca 960 000
De flesta av regionens kommuner har många fler invånare än
mediankommunen i Sverige
Även i Stockholmsregionen varierar befolkningstätheten mycket.
Det finns tydliga glesbygdsområden på flera ställen i regionen
men också de allra tätast befolkade områdena i landet

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!

Prioriteringar idrott – idrottens infrastruktur
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

Bakgrund
• Idén om regional samverkan över kommungränserna inom kultur, idrott och fritid har
under en längre tid vuxit fram och drivits av kommunerna samordnade i den regionala
samarbetsorganisationen FSKF
• Under åren 2009–2015 formaliserades detta arbete med en högre ambition i
utrednings- och planeringsarbetet
• Arbetet mynnade år 2016 ut i det treåriga samfinansierade utvecklingsprojekt som nu
avslutas med denna rapport

Varför gränslös verksamhet?
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

Metod för samverkan
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

Det är bara kommunerna själva som bestämmer om de vill och kan samverka
med andra kommuner

Målgrupper

Det finns
cirka 375 000
i åldern 619 år i länet

Projektet har i huvudsak riktat sig till följande målgrupper:
➢

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

➢

Närmare 130 000 av
dem rör sig frekvent
Barn och unga med mer omfattande funktionsnedsättningar/variationer
över gränserna i
En grupp som inte är så väldigt många i länet men som behöver specialanpassade anläggningar, speciell pedagogik
länet. Se nästa sida
och inte så sällan även ledsagning

De fyra grupperna till
vänster

= 119 627
Här kan individer vara
”dubbelräknade” men
de ”omätta” (ytterligare
10 000-tals) är inte alls
medräknade.

Övergripande förändringar som åstadkommits
➢ Ett nytt ”mindset” och en hög medvetenhet om hur invånarna i regionen
rör sig

➢ En modell och en konkret metod med verktyg för regionala utbyten eller
regional samverkan är på plats
➢ Kostnadsberäkningar och metoder för att räkna så bra som möjligt är
framtagna så att samarbeten lättare kan komma igång

Juridiska förutsättningar
1. Samarbete över kommungränserna är lagligt och i kommunallagen kom det
faktiskt nya bestämmelser år 2017 som ytterligare ska underlätta för
kommunala samarbeten
2. Se upp med LOU, upphandlingsregler och konkurrenslagstiftningen!
3. Samarbeten ska uppfylla det så kallade Hamburgundantaget som i korthet
går ut på att det ska vara offentliga tjänster med operativt mål, icke
vinstdrivande och man ska ha gemensamma syften och mål med samverkan
4. Samverkan kan även innefatta upphandlade tjänster, t ex inom kulturskolan i
vissa kommuner. Då bör man dock nämna den kommunala samverkan i
avtalet med den upphandlade aktören. Detta är även möjligt om en kommun
har en så kallad kulturcheck eller motsvarande

Samverkan och verktyg som är på gång/klara
✓ Kostnadsberäkningsmodeller och avtalsförslag är klara, men observera att de är
modeller, inget ”facit”.
✓ Kriterier för regionala arenor och verksamheter är klara
✓ En ”R-logotype” har tagits fram för de som vill använda sig av den
✓ 14 aktiva samarbeten inom idrott är listade, en del av dem har pågått en längre tid

✓ Inom kulturskolans verksamhet är ett par samarbeten startade och ytterligare några
planeras och ligger i närtid
✓ När det gäller verksamhet för personer med funktionsnedsättningar finns 4 större
samarbeten som är igång sedan en tid och ett par till som kan startas eller utvecklas i
närtid

Ekonomi - utgångspunkter
Vi har tagit fram
• länsprislistor för kulturskolan. Vi vet vad olika elevplatser kostar
• kostnadsberäkningar finns per år och individ för ett stort antal idrotter
• sätt att räkna, dvs en beräkningsmanual
• avtalsförslag

Fritid där och när jag vill
Ett delprojekt inom RIK, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Delprojektet
redovisas i sin helhet i två bilagor till slutrapporten

I oktober 2016 fick projektledningen besked om att Allmänna Arvsfonden var
intresserade av regionutvecklingsprojektet
Arvsfonden ville inte finansiera huvudprojektet utan bygga på projektet
underifrån med ”unga för unga”

Läs mer i rapporten, bilaga 5

Regional GIS-kartlösning
Hur får vi plats med god samhällsservice?
Ett utvecklingsarbete som görs tillsammans med
Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen (TRF) i Region
Stockholm. Detta började redan 2013 inom FSKF
Detta är ett planeringsverktyg både för
lokalsamhällena och för hela regionen
Vi ligger före andra regioner
men vi är just nu mitt i slutförande, work in progress…

Slutsatser, hur går vi vidare?
➢ Ett långsiktigt utvecklingsarbete är klart med nya kunskaper som utgör en plattform och modell för
konkret samverkan över kommungränserna som de olika huvudmännen kan använda för samarbeten.
Kännedomen om det som utvecklats är god, särskilt bland tjänstemän.
➢ Jag hoppas verkligen samarbeten fortsätter att starta och Region Stockholm kan gärna vara ett stöd i
detta i sin samordnande roll. Verktygen finns på plats.
➢ Finansieringsmodellen som användes för projektet kan användas för både små och stora projekt men
faktiskt också för reguljär verksamhet som behöver en samfinansiering. Modellen kan även användas
om bara några få kommuner går samman i ett utvecklingsprojekt. Modellen finns och rekommenderas.
➢ Det har tagit ganska lång tid att komma dit vi är nu från år 2009 och framåt. Tidsfaktorn är en fördel
eftersom det långsiktiga arbetet med tiden har byggt upp ett mer gemensamt språk med gemensamma
uttryckssätt inom verksamhetsområdena kultur, idrott och fritid.
➢ Det är bra om denna rapport sprids i riket. Det finns redan intresse för modellen i flera andra regioner.

Sprid gärna kunskapen!
Sprid gärna kunskapen om detta i era organisationer!
Plattformen finns på Region Stockholm och vi kan alla bidra till
mer samverkan över kommungränserna
Materialet finner ni länkat från kulturförvaltningens hemsida eller på FSKF:s hemsida
under fliken ”utveckling”

Tack!
Torbjörn Neiman
torbjorn.neiman@sll.se
08-123 378 06
www.fskf.nu
www.kultur.sll.se
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