
Torbjörn Neiman, utvecklingschef E-post: torbjorn.neiman@sll.se 

 

Stockholms läns landsting Telefon: 08-123 378 00 Orgnr: 232100-0016 

Kulturförvaltningen Fax: 08-123 378 09 www.kultur.sll.se 

Box 38204, 100 64 Stockholm E-post: registrator@kultur.sll.se   

  

 

 

    

   
 

 

 

 

Protokoll styrgrupp regional utveckling 
2019-03-29 

Deltagare: Pernilla Järverot, Eva Bergquist och Maria Lindeberg, samt föredra-
gande Torbjörn Neiman. Robert Olsson, Niklas Roos af Hjelmsäter och Anders 
Mebius hade fått förhinder.  
 

1. Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 
 

2. Torbjörn går igenom det aktuella läget i projektet utifrån de olika etap-
perna i projektplanen. Det som var planerat hittills har blivit gjort och 
de olika etapperna följer tidplanen med små avvikelser.  
 
Torbjörn går också igenom sidan med pilotprojekt där de som listas 
som punktstycken har vuxit fram under projektets gång. Dessutom 
finns ett samarbeten som redan tidigare var igång.  
 
Den aktuella loggboken för projektet ligger på hemsidan under ”ut-
veckling”.  
 

Styrgruppen tackar för genomgången.  
 

3. Torbjörn går igenom dagsläget i Arvsfondsdelen av projektet. Samtalen 
är nu genomförda och samtalsledarna är tillsammans med delprojekt-
ledaren inne i en analysfas. Slutrapporten växer nu fram och kommer 
att innehålla följande delar: En skriven rapport, ett statistiskt material 
(Excel), en Prezi-presentation samt en animerad film. Samtalsledarna 
och delprojektledaren ser fram mot att få redovisa detta i början av 
hösten 2019.  
 

4. Hur ska slutredovisningen göras? Vi tror att konferensen som redan är 
planerad till den 13 september är ett bra tillfälle att redovisa både hu-
vudprojektet och Arvsfondsprojektet i en muntlig föredragning och att 
ytterligare redovisning görs som en del av den större samling som kul-
turförvaltningen kommer att inbjuda till den 14 november.  
 
Redovisningen bör innehålla ett sammanställt slutdokument (PDF) 
samt en övergripande presentation och dessutom delpresentationer 
för de olika delarna. Torbjörn kommer att arbeta med detta med bör-
jan i slutet av juni och vid styrgruppens kommande möten ska dels en 
kommunikationsplan tas fram samt synpunkter på själva rapporten.  
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Rapporten kan sedan utifrån förvaltningschefernas bedömningar visas 
för respektive nämnd. Detta bör i så fall ske under hösten innan den 14 
november eftersom politikerna inbjuds till den dagen.  
 

5. Ekonomin i projektet. Styrgruppen godkänner planeringen som inne-
bär att en rabatt kommer att ges liknande föregående år. Styrgruppen 
beslutar att projektledarens arbete förlängs september ut med använ-
dande av befintliga resurser för att kunna slutföra arbetet enligt den 
planering som nämns i punkt 4.   
 

6. 17/6 kl. 15-16 med tema kommunikation inför avslutningen av pro-
jektet med rapport/slutdokument och redovisningar.  
4/9 kl. 09-10 inför slutredovisningen.      

 
 
 
Torbjörn Neiman  Pernilla Järverot, ordförande 
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