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Anteckningar referensgruppsmöte kulturskola 2017-12-15 

Roger Markdalen - Solna, Jessica Christensen – Järfälla, Nina Andersson Tallec – SLL 
kultur och Torbjörn Neiman.  
 
Marion Hauge-Lindberg, Pernilla Söderblom, Uno Karlsson och Torgny Sandgren hade 
förhinder 

 
1. Torbjörn går igenom föregående anteckningar som läggs till handlingarna. 

 
2. Loggboken för projektet gås igenom och vi stannar särskilt vid de ”piloter 

som nu är aktuella och planeras. Dessa kan läsas i loggboken.  
 
Arvsfondsdelen av projektet är i full gång och samtal med unga pågår.  
 

3. Rapport från kulturskolornas länsträff som nyss varit. Punkten måste åter-
komma eftersom Marion och Uno fått förhinder.  
 

4. Ytterligare piloter som är aktuella är ett samarbete mellan Botkyrka och Sa-
lem samt funkiscirkusundervisning i Järfälla.  
 

5. IT-plattform (Study-along) eller motsvarande? Hur är dagsläget? Frågan 
måste återkomma i väntan på Marion och Uno.  
 

6. Funkis i Kulturskolan. Torbjörn rapporterar från mötet med chefen för resurs-
centrum i Stockholm. Det finns möjligheter att ta emot fler elever där och 
Anna-Karin Nelzén ska räkna fram kostnader för detta. 
 

7. Torbjörn går igenom och visar de prisnivåer som är framräknade för kost-
nadstäckande ersättning för verksamhet i Kulturskolan. Torbjörn tänker att 
vid förvaltningschefsmötet den 14 mars kunna visa och förankra en enkel 
länsprislista med 4 eller högst 5 nivåer för den ordinarie verksamheten i kul-
turskolan.  
 
Torbjörn visar också de beräkningar som är gjorda för ensembler på högre 
nivå för att på så sätt ge möjlighet att bygga en bra ”utvecklingspyramid” för 
ensembleverksamhet.  
 

8. Avgifter ”hemma” eller ”borta”? Gruppen enas om att egenavgiften (famil-
jens avgift) bör betalas i den kommun där eleven går. På så sätt blir elevan-
svaret och ”kundrelationen tydligare. Det finns förvisso en risk att vissa famil-
jer kan försöka få delta i en kommuns verksamhet bara för att taxan är lägre, 
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men detta kan hanteras eftersom utbytena alltid beslutas av kommunerna 
bilateralt.  

 
9. Torbjörn får i uppdrag att kontrollera fritids-försäkringsfrågan för eleverna. 

Hur gäller försäkringarna?  
 

10. Torbjörn avslutar med att visa två saker.  
 
a. de kriterier för ”certifiering” av regional verksamhet som FSKF:s styrelse 

beslutat om 
b. den utmärkelse som Sollentuna Friidrottshall erhållit som ”årets idrottsa-

rena”. Det man vunnit priset för är nämligen den regionala modellen för 
idrottsarenor.  

 
11. Bokning av tider, se nedan. 

 

 
Bokade möten: 
Fredag 6 april kl. 13:00-14:00.  
Platsen är kulturförvaltningen SLL.   

 

Antecknat av Torbjörn Neiman 
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