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Protokoll arbetsgrupp regional idrott 

2018-11-09 
Maria Lindeberg, Niklas Roos af Hjelmsäter, Agneta Ström Granlund, Fredrik Nornvall, Marina 

Högland, Henrik Schöldström, Roger Vintemar, Annica Dahlborn samt Torbjörn Neiman 

(föredragande). Hannah Rydstedt och Cinnika Beiming hade förhinder. 

 
1. Föregående protokoll gås igenom.  

 

2. Maria hälsar välkommen och särskilt till Annica Dahlborn som deltar som representant för 

funktionsnedsättningsfrågor i regionprojektet.  

 

3. Fotbollsutredningen är klar och Peter A berättar om resultaten. Utredarna avråder från att 

gå vidare med denna idé om vi med den menar en regional eller delregional lösning i de 

tätare delarna av Stockholmsregionen. Gruppen diskuterar ska delge detta och Maria ska 

mejla resultatet till den högsta tjänstemannen i Stockholms Fotbollförbund.  

 

4. Utvärdering av seminariet på Piperska Muren den 14/9 och hur vi gå vidare. Seminariet 

var mycket bra och leder till många vidare diskussioner. Vi funderar på om en arbetsgrupp 

ska bildas för att ta hand om denna metod-inspiration. Detta är en fråga som kan bli stor 

vad gäller prioriteringar av hallar m m. Gruppen beslutar att frågan återkommer för 

behandling vid nästa möte, i februari.  

 

5. Vi bokar nästa års idrottschefsträff för alla i länet till fredagen den 13/9, förmiddag eller 

kanske förmiddag och en stund efter lunchen. Torbjörn kan åta sig att ordna 

konferenslokal redan nu så vi har en struktur på gång.   

 

6. Om regionutvecklingsprojektet: Torbjörn går igenom dagsläget vad gäller ”piloter”. 

Cricket i Botkyrka, eventuell backhoppning i Sollentuna, Täbys planering för ny simhall.  

Ett par större skidanläggningar med konstsnö finns på skissbordet, en multihall med 

inomhus skidspår är på ritbordet i Järfälla samt en eventuell bandyhall i Värmdö (Fredrik 

mejlade Torbjörn om den). Torbjörn glömde också berätta om det stora intresset för 

samarbete vad gäller isytor i norrkommunerna. En arbetsgrupp har på Vallentunas initiativ 

bildats för att se över samarbeten för konstfrusna isytor med sikte på gemensamma 

säsongstider och kloka prioriteringar för alla aktiviteter som försiggår på is.  

 

Arbetsgruppen betonar att idrottssamarbeten över kommungränserna är relevant för 

sådana idrotter som inte finns i varje kommun. Basidrotten, de breda idrotterna måste i 

första hand hanteras ”hemma”.  
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Torbjörn berättade också om samarbetet med TRF där en kart-lösning nu växer fram som 

kanske till och med kan visas vid nästa möte i denna grupp. TRF vill gärna ha en 

referensgrupp för det fortsatta kartarbetet och intresse finns från Stockholm, Värmdö och 

Stockholmsidrotten. Torbjörn ska skicka underlag för detta och berätta vad som planeras. 

Ett referensmöte är preliminärt bokat till onsdagen den 20/2.  

 

Slutligen berättar Torbjörn om att VGR-kollegorna har hört av sig och gärna vill ha en 

träff för kunskapsutbyte på chefsnivå. Torbjörn och Niklas håller i det. 

 

7. Kartingen i Järfälla, dagsläget. Föreningen har inte varken kontaktat eller sänt ut några 

fakturor ännu. Roger tror att det beror på ovana vid kommunorganisationer från deras 

sida. 

 

8. Nyckeltal för idrottstillgång i en storstadsregion. Roger och Torbjörn har räknat lite vidare 

och nyckeltalen för ishallar måste justeras. Där var det uppenbart en felräkning. Torbjörn 

får i uppdrag att justera detta och ta det vidare, främst till TRF.   

 

9. Läget i arbetet med gemensamma upphandlingar och ramavtal. Torbjörn har bett Nils-

Olof Zethrin på SKL att skriva samman en dagslägesrapport med de skötselråd som finns 

framtagna samt något om dagsläget när det gäller att finna bättre tekniska lösningar.  

 

10. Påminnelse om stadsbyggnadskonferensen den 24/1 på Nalen. Programmet är nu klart. 

Vid tiden för mötet var det 140 anmälda. Anmäl er gärna om ni inte redan gjort det.  

 

11. Bokning av möten. Möte är redan bokat till den 8/2 13:00-15:00 och vi bokar dessutom 

den 10/5 kl. 13-15. Torbjörn sänder bokningar.   

 
Antecknat av  

Torbjörn Neiman 


