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Protokoll arbetsgrupp regional idrott 

2017-11-10 
 
Niklas Roos af Hjelmsäter, Cecilia Möller, Roger Markdalen, Marina Högland, Cinnika 

Beiming, Henrik Schöldström, Roger Vintemar samt Torbjörn Neiman (föredragande). Maria 

Lindeberg hade förhinder. 

 

1. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

2. Gruppen diskuterar frågan om ett eventuellt fotbollsfält enligt en ”klustertanke” och 

konstaterar att idén är intressant men att den behöver utredas vidare. Vi ska tillsätta en 

arbetsgrupp och ett par namn diskuteras som ska tillfrågas. Arbetsgruppen ska ta fram 

ett mer preciserat utredningsuppdrag.   

 

3. Nominering av och kriterier för regionala anläggningar och verksamheter samt frågan 

om en ”R-logga”. Vi kommer överens om följande:  

 
Kriterier för regional anläggning eller verksamhet: 

1. Det ska finnas ett regionalt eller delregionalt behov eller nyttjande av anläggningen/ 

verksamheten. 

2. Minst 30 % av tiden i regionala anläggningar ska nyttjas av aktiva från andra 

kommuner än där anläggningen är belägen. 

3. Minst två kommuner ska delta i utbytet men samarbetet får inte begränsas till två utan 

ska vara öppet för fler att ansluta sig. 

 

De regionala eller delregionala samarbeten inom idrott och kultur bygger på kostnadstäckande 

ersättning för bruk av en anläggning eller deltagande i verksamhet som regleras i avtal mellan 

kommunerna. Anläggningen/verksamheten ska nyttjas av de aktiva på så lika villkor som 

möjligt så att inte de lokala brukarna får fördelar framför de som kommer från andra 

deltagande kommuner. Kommunernas i länet deltagande i sådana samarbeten är frivilligt och 

bygger på principen ”vinna-vinna”.  

 

R-märkning:  

Marina har fått OK från Ola Ilstedt som kan förmedla kontakter till en professionell AD.  

 

4. Uppföljning av arbetet med RUFS tillsammans med TRF samt rapport om arbetet med 

en ny karta. 
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 Synpunkter på utställningsförslaget till RUFS 2050 är inlämnat tjänstepersonsvägen 

till TRF. 

 Utvecklingen av den nya kartan pågår och en ny uppdaterad version kommer att 

kunna presenteras någon gång i februari-mars 2018. Möjligheterna till kombinationer i 

flera lager med olika underlag är stora. Man kommer t ex att kunna lägga idrottskartan 

mot en bebyggelsebakgrund, en grönytebakgrund eller kombinationer av dessa.  

 

5. Om regionutvecklingsprojektet, kort genomgång av dagsläget. Vi diskuterar särskilt vad 

flödesrapporten betyder för vårt arbete. Rapporten klarlägger sådant som vi kanske länge vetat 

men inte nedtecknat. Kunskapen är möjligen inte i alla delar helt bekväm men den stärker 

likväl vårt regionala arbete.  

 

6. Nyckeltal för idrottstillgång i en storstadsregion. Det har skett ett första möte mellan 

Torbjörn, Sophie Dahlberg och Peter Ahlström. Gruppen behöver kompletteras med 

representanter från två andra kommuner. Niklas och Maria ska tillfråga medarbetare i 

sina kommuner.  

 

7. Läget i arbetet med gemensamma upphandlingar och ramavtal. Kommande möte i den 

grupp som arbetar på kortare sikt med konstgräsfrågan hålls den 17/11.  

 

8. Cecilia Möller meddelar att hon efter en längre tids deltagande i arbetsgruppen nu 

ställer sin plats till förfogande. Vi tackar för Cecilias insatser i gruppen.  

 

9. Bokning av möten. Vi bestämmer att kommande möten hålls den 9 februari och den 

18 maj, samma tid som tidigare, fredag kl. 13:00.  

 

 

Torbjörn Neiman antecknade 


