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Anteckningar arbetsgrupp regional idrott 2017-

09-15 
Niklas Roos af Hjelmsäter, Cecilia Möller, Maria Lindeberg, Marina Högland, Cinnika 

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

Markdalen hade förhinder. 

 

Plats:  Idrottsförvaltningen, Götalandsvägen 230, hus 25  

Tid:  Fredag 16/6 kl. 13:00-15:00 

 

 

1. Föregående protokoll gås igenom och ”läxor” aktualiseras. Protokollet godkänns.  

 

Nya spelformer inom fotboll. Björn Eriksson från Stockholms Fotbollförbund gästar 

och berättar om de nya spelformer som med högsta sannolikhet beslutas den 1 

december. Förslagen går i korthet ut på att skapa fler och mindre planer av de 

befintliga ytorna.  

 

Förslagen är bra för de aktiva, tycker gruppen, men väcker också oro för hur 

kostnadsdrivande detta kan bli, speciellt under implementeringen. Gruppen anser att 

implementeringstiden och kostnaderna måste diskuteras mer.   

 

2. Inför RUFS-seminariet den 22/9, Sophie Dahlberg gästar och vi får information om de 

föredrag som vi från FSKF-sidan ska hålla. Sophie, Niklas och Torbjörn har varsina 

korta dragningar.   

 

3. Om regionutvecklingsprojektet, kort genomgång av dagsläget. Projektet följer så här 

långt planeringen till punkt och pricka och har nu gått in i etappen som handlar om 

ekonomi och avtal. Flödesrapporten är klar men ska godkännas av styrgruppen innan 

publicering. Torbjörn visar två bilder ur presentationen. Torbjörn ska sända ut bilderna 

och rapporten om flöden, men OBSERVERA att den inte är publicerad ännu. Vi ska 

göra en gemensam publicering av flödesrapporten: FSKF, SLL och 

Stockholmsidrotten.  

 

4. Om fotbollsfält som kan bli regionalt/delregionalt. Presentation av en idé om ett större 

fotbollskluster som kan vara delregionalt. Vi tycker idén är intressant, men var ska den 

placeras? Arbetsgruppen säger att Stockholms fotbollförbund skulle kunna få driva o 

fördela tider på en sådan?  

 



 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  
fskf c/o Torbjörn Neiman 
Kulturförvaltningen Stockholms 
läns landsting 
Box 38204 

100 64 STOCKHOLM 

Organisationsnummer: 
812000-2855 
 

www.fskf.nu 
 

 

 
fskf 
Föreningen storstockholms  

kultur- och fritidschefer 

 

Det är viktigt att vi nu får underlag på hur många aktiva ett sådant kluster kan svälja 

och vilka lättnader det skulle ge på andra planer i regionen. Henrik S tar med sig den 

frågan.  

 

5. Arbete med prioriteringar i en ny kartfunktion som ska göras tillsammans med TRF. 

Marina ska prata med Peter Ahlström som kanske skulle kunna vara bollplank åt 

Torbjörn i detta arbete.  

 

6. Nyckeltal för idrottstillgång i en storstadsregion, bildande av mindre arbetsgrupp? Vi 

konstaterar att frågan är svår, mångbottnad men viktig. Om vi inte tar fram sådana tal 

eller riktlinjer så gör ingen det.  

 

Förslag på namn till en arbetsgrupp är Roger Vintemar (i sin nya roll), Sophie 

Dahlberg (om hon hinner) samt två förslag på personer från Sollentuna och Haninge. 

Niklas och Maria ska mejla namn till Torbjörn.   

 

7. Läget i arbetet med delregionala gemensamma upphandlingar och ramavtal. Torbjörn 

och Maria går igenom läget i den så kallade beställargruppen för konstgräs som leds 

av Karin Peedu från SKL. I gruppen ingår upphandlare och expertis från Kommentus, 

SKL:s idrottsexpert, en konstgrässpecialist från Stockholms Stad samt Torbjörn och 

Maria. Beställargruppen ska under hösten arbeta och göra sitt bästa för att ta fram två 

rekommendationer: En för vad kommunerna ska göra med befintliga konstgräsplaner 

och en för hur nya planer ska upphandlas. Den andra rekommendationen kommer att 

mynna ut i ett ramavtal som kan användas av kommunerna.  

 

Maria och Torbjörn informerar vidare om det möte de haft med Kommentus om 

ramavtal för andra områden inom kultur och fritid. Frågan är mycket intressant för 

Kommentus, men ska det bli verklighet så måste vi finna resurser till en upphandlare, 

det råder brist på sådana. Fler möten är inbokade och frågan återkommer.   

 

8. Övrigt: Roger Vintemar lämnar sin roll i Botkyrka kommun och går över till 

Stockholmsidrotten. Botkyrka har uttryckt intresse för att fortsätta vara representerade 

vilket är en styrelsefråga för FSKF.  

 

Niklas lämnar över rollen som sammankallande för denna arbetsgrupp till Maria 

Lindeberg och detta gäller från och med nästa möte. Niklas kommer fortsätta att delta i 

gruppen.  

 

9. Nästa inbokade möte är fredagen den 10 november 

 

Antecknat av Torbjörn Neiman 


