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Anteckningar referensgruppsmöte kulturskola 2018-05-25 

Roger Markdalen - Solna, Jerker Axelsson - Vallentuna, Nina Andersson-Tallec - SLL 
kultur, Jessica Christensen - Järfälla, Uno Karlsson – Botkyrka, Lena Ousbäck – Salem. 
Och Torbjörn Neiman. Torgny Sandgren – Kulturskolerådet hade förhinder. 
 
 

1. Föregående anteckningar gås igenom och godkänns.  
 

2. Torbjörn går igenom dagsläget i projektet. Det händer mycket positivt i 
projektet både inom området kulturskola och idrott. När det gäller reg-
ionala verksamheter för personer med funktionsnedsättningar är det 
inte lika mycket på gång och pilotförslag behöver skapas. Det behövs 
också chefspersoner i den referensgruppen.  
 

3. Torbjörn gör en genomgång av förslaget till länsprislista för verksam-
het inom kulturskolan, denna prislista börjar nu snart användas på 
prov. På gruppens förslag justeras två delar: 
 

a) I vissa fall ska det vara möjligt att debitera avgiften för kulturs-
kolan i hemkommunen, dvs. sändande kommun istället. Detta 
kan vara bättre i de fall där avgifterna skiljer sig markant åt i 
storlek. Detta överenskoms mellan kommunerna.  

 
b) När det gäller specialanpassad undervisning för personer med 

funktionsnedsättningar kan det i många fall behövas kraftigt 
förstärkt pedagogresurs. I sådana fall kan de multiplar som re-
dan finns i prislistan användas: 1 grupp med 10 elever och två 
lärare motsvarar en grupp om 5 elever. Om en grupp om 5 ele-
ver eller färre också behöver två lärare så motsvarar det en så 
kallad ”dubbelkurs”.  

 
4. Torbjörn går igenom dagsläget i samtalsprojektet som finansieras av 

Arvsfonden. Samtal pågår för fullt ute i kommunerna och innan som-
marledigheten 2018 ska 15 kommuner ha besökts.   
 

5. Vi går igenom de olika pilotverksamheter som nu är på gång inom kul-
turskolan i länet. Jerker berättar också om det försök med kurser i 
speldesign som snart kommer att påbörjas. Roger berättar om den 
filmverksamhet som finns i Solna, som inte ligger inom kulturskolan 
men som har en liknande funktion. Verksamheten heter ”Uncut” och 
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når unga från hela länet. Solna ska tillsammans med projektet under-
söka om verksamheten kan byggas ut till att bli regional enligt mo-
dellen.  
 

6. Torbjörn önskar förslag på fler pilotverksamheter. Det är särskilt viktigt 
med nya piloter inom området verksamhet för personer med funkt-
ionsnedsättningar. 
 

7. Jessica Christensen ska byta jobb och lämnar därför referensgruppen. 
Nätverket för kulturskolechefer får i uppdrag att utse en ersättare. Vi 
tackar Jessica för tiden i gruppen.  

 
8. Nästa möte torsdag 8 november kl. 13:30. Kommer i kalendern.  

 
 

Antecknat av 
Torbjörn Neiman 
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