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Protokoll styrgrupp regional utveckling 2016-10-27 

Deltagande: Olof Öhman, Pernilla Järverot, Maria Lindeberg, Robert Olsson, Pernilla 
Hellman, Eva Bergquist samt föredragande Torbjörn Neiman.  
 

 
1. Vi går igenom föregående protokoll som godkänns och ska registreras. 

 
2. Torbjörn går igenom dagsläget i projektet, vad som är gjort under sep-

tember och oktober i relation till arbetsordningen. Den loggbok som 
Torbjörn för läggs också ut på www.fskf.nu under ”utveckling”.   
 

3. Aktualisering av projektplanen. Pernilla Hellman vill gärna kort lägga 
till begreppet ”kulturskola för alla” i både projektplanen och i presen-
tationen för att koppla till den aktuella statliga kulturskoleutredningen, 
SOU 2016:69. Styrgruppen beslutar att göra det tillägget.  
 

4. Vinnova-pengar. Vi går igenom villkoren för Vinnovamedlen. Ett pro-
jektavtal ska upprättas mellan FSKF och Kulturförvaltningen, senast 
sommaren 2017.   
 

5. Arvsfondsbidrag. Projektet får pengar även från Arvsfonden(!), över 
500 000 kronor per år i tre år. Arvsfonden vill dock inte rikta pengarna 
till huvudprojektet som Vinnova, kommunerna och Stockholmsidrot-
ten är med och finansierar. Arvsfonden vill istället, som en komplette-
ring, gå in och bygga ut projektet med en ambitiös del som handlar om 
brukarpanels-/medborgarpanelsarbete med och för unga personer. 
Detta arbete ska dessutom helst genomföras av unga projektanställda 
personer. Det bör vara personer med erfarenhet/förankring i de tre 
olika verksamhetsfälten idrott, kulturskola och funktionsnedsättningar. 
Torbjörn ska fråga handläggaren på Vinnova att de godkänner att växla 
upp projektet på så vis och att det godkänns att bjuda in en finansiär 
till. 
 

Styrgruppen beslutar att genomföra denna utbyggnad av projektet för-
utsatt att Vinnova godkänner det.   

 
6. Diskussion om justerad kommundebitering utifrån bidraget. Styrgrup-

pen beslutar att debiteringen för hösten 2016, 1/3 av helår, ska debite-
ras i enlighet med de belopp som kommunerna redan tagit ställning till 
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(fördelning utsänd 2016-04-14). En justering av kommunernas årsbe-
lopp kommer att behandlas i styrgruppen i början av 2017, när mer de-
taljerade aktivitetsplaner och kommunikationsplaner finns framtagna 
utifrån de nya förutsättningarna med Vinnovas och Arvsfondens re-
spektive bidrag. 
 

7. Hur gör vi projektet mer känt? Torbjörn går igenom ”hisscitaten” som 
är gjorda och tar mot synpunkter på presentationen som ska justeras 
enligt punkt 2 ovan. Torbjörn berättar också om den publicering som 
hittills varit. Det blir en ny pressaktivitet nu snart eftersom vi nu kan 
berätta om de externa finansiärerna. Denna pressaktivitet ska dessu-
tom kopplas till öppnandet av Sollentuna regionala friidrottshall.  
 

Torbjörn får tillsammans med Eva uppdraget att på ett tydligare vis, 
med avstamp i den förbättrade finansiella situationen, knyta en pro-
fessionell kommunikatör i lämplig mängd till projektet.  
 
Torbjörn kommer att delta i Kulturskolerådets rikskonferens i mars 
2017. Torbjörn har också genom SKL öppnat dörrarna för att, när det 
passar arrangörerna, delta i deras större nationella konferenser; Kul-
turkonferensen 2017 eller 2018 samt Träffpunkt Idrott våren 2018 i 
Göteborg.  
 

Torbjörn tar emot tips på andra nationella spridningsfora:  

 Gruppen regionala kulturchefer, kontakt genom Eva 

 Kulturrådet, Eva och Torbjörn tar kontakt 

 SFK vid deras olika konferenser 

 Den så kallade 100-klubben bestående av kommuner över 
100 000 invånare 

 

8. Snart kommer remissperioden för utredningen om kulturskola, SOU 
2016:69. Styrgruppen föreslår att vi från projektet skriver ett stycke 
om regionalt utvecklad kulturskola som kan infogas i alla stockholms-
kommunernas remissvar, om de så vill.  

 
9. Tider: 2/12 kl. 15:00 och den 10/2 (2017) kl. 15:00. Samtliga på SLL Kul-

tur. 
 

 
Antecknat av   Justeras av 
 
 
Torbjörn Neiman, utvecklingschef Pernilla Järverot, ordförande 
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