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Styrgrupp regional idrott 2017-02-03 
Niklas Roos af Hjelmsäter, Cecilia Möller, Marina Högland, Cinnika Beiming, Henrik 

Schöldström och Torbjörn Neiman (föredragande) samt som gäst Ulrika Lindblad som arbetar 

med Arvsfondsdelen av regionprojektet.  

 

Förhinder: Maria Lindeberg, Roger Markdalen och Roger Vintemar 

 

 

1. Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

 

2. Om regionutvecklingsprojektet, genomgångar 
a) Torbjörn visar dagsläget i loggboken för projektet.  

b) Ulrika Lindblad går igenom planerna för delaktighetsprojektet som Arvsfonden 

finansierar. Ulrika gör nu en förstudie som sedan en delprojektledare ska ta över från och 

med april och börja arbeta i. Vi har en delprojektledare på gång som strax ska 

kontrakteras. Ulrika letar också lämpliga unga vuxna samtalsledare och funderar på 

metoder. Vi konstaterar att detta delprojekt liksom även flödesmätningarna kommer att ge 

spännande kunskap till hela kultur- och fritidssektorn i länet och även vara intressant för 

andra sektorer.    

c) Nytt anläggningslyft inom ramen för projektet. Stockholmsidrotten kommer att anställa en 

person som kan göra en uppdatering av anläggningars tillgång och efterfrågan. Denna 

uppdatering bedöms i tid omfatta ca tre månaders heltidsarbete.   

d) Idéer för kartläggningen av regionala platser. Konferensen i maj kommer att bidra till en 

förbättrad regional ”karta” men arbetet med kartläggningen pågår bland annat genom den 

”turné” som Torbjörn gör tillsammans med Eva Bergquist, landstinget.  

 

3. Om motorsport och flygsport i länet. Mötet den 15 december var både positivt och 

konstruktivt även om det finns stora problem för dessa sporter. Kommunföreträdarna 

och Stockholmsidrotten ses igen på tisdag den 7/2 för att ta frågan vidare. 

Anteckningarna från de båda mötena ska sändas till den här arbetsgruppen.  

 

4. Prioriteringar i den här arbetsgruppen. Vi enas om tre prioriterade fält: 
a) Att utveckla en ”R-certifiering” och en logotype för regionala anläggningar. 

b) Att kartlägga vilka anläggningar som ska vara regionala och bidra till kartläggningen. 

c) Att med hjälp av en handlingsplan skapa en modell för taxor och bidrag som kan fungera 

över kommungränserna. Vi ska försöka göra idrotten gränslös. 

  

5. Seminariet med alla idrottschefer den 11 maj förmiddag flyttas till den 12 maj 

förmiddag på grund av risk för bortfall – en beredskapsövning. Seminariet kommer 
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att handla om de tre prioriterade punkterna under punkten ovan. Niklas, Marina och 

Torbjörn ska arbeta fram ett program för detta.  

 

6. Nästa större konferens tillsammans med förbund och politiker. Frågan återkommer. Vi 

tror möjligen att denna konferens ligger bättre under våren 2019 eftersom 2018 är 

valår. 

 

7. Vi tittar snabbt på de intressanta flödesmätningar som gjorts avseende idrott. Filerna 

ska sändas ut med protokollet.   

 

8. Torbjörn redovisar dagsläget i arbetet med ett gemensamt bidrags- och 

bokningssystem (SKL). 200 kommuner deltar nu i detta(!). Vi tror att det finns 

anledning att bjuda in projektledaren Daniel Antonsson (SKL) för mera information 

under våren.  

 

9. Olle Öhman gästar oss och berättar om utredningen inför en eventuell OS-

Paralympicsansökan 2026. Om förslaget blir verklighet finns det flera 

idrottsanläggningar som kan komma ut av detta som kan bli väldigt intressanta för 

regionalt bruk. Bland annat en skridskoåkningsarena som också kan vara tävlingsarena 

för bandy, en bob & rodelbana och en skidskytteanläggning. Vi tackar Olle för 

informationen.  

 

10. Mötet avslutas.   

 

 

Antecknat av 

Torbjörn Neiman 

 


