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Anteckningar referensgruppsmöte kulturskola 2017-05-11 

Marion Hauge-Lindberg - Stockholm, Nina Andersson-Tallec SLL kultur, Pernilla Sö-
derblom - Salem, Jessica Christensen - Järfälla, Uno Karlsson – Botkyrka samt Tor-
björn Neiman. Roger Markdalen - Solna  och Torgny Sandgren – Kulturskolerådet 
hade förhinder 
 

1. Uno Karlsson – Botkyrka välkomnas i gruppen som ny utsedd av kultur-
skolornas läns-grupp.  
 

2. Föregående anteckningar gås igenom och läggs till handlingarna. 
 

3. Genomgång av dagsläget i projektet. Torbjörn går igenom loggboken.  
 

4. Genomgång av flödesmätningar. Torbjörn visar den preliminära rap-
porten av hur unga rör sig i länet. Det är ”genrep” på visning av materi-
alet.  
 

5. Genomgång av Excelkartläggningen av tänkbara verksamheter. Tor-
björn visar uppställningen och de förslag som inkommit. Torbjörn är 
väldigt tacksam för fler förslag till kartläggningen. Observera att detta 
INTE är bindande utan bara en kartläggning av förslag.   
 

6. Förslag på regionala utbyten, både behov av och möjliga platser/kun-
skapscentra som kan passa in i modellen. Vi diskuterar lämpliga ”pilo-
ter” och samtalet fördjupas i hur man kan nå nya grupper.  
 

Så fort som en pilot vill komma igång hjälper Torbjörn till med att ta 
fram formerna. Vi kommer också fram till att ”piloter” inte måste 
handla om löpande verksamhet, det kan även vara enstaka satsningar 
som kan göras i flera kommuner utifrån samma idé.  
 
Hur gör vi avgränsningar i projektet? Kan andra aktörer vara inblan-
dade? Spontant är svaret ja, men Torbjörn ska ta upp frågan med styr-
gruppen.  
 
Exempel på en satsning som innefattar flera aktörer än kulturskolan är 
”Dans på röda”, en danssatsning längs röda tunnelbanelinjen.   
 
Vi för också en mer allmän diskussion om hur projektet kan stärka ar-
betet med att öka angelägenhetsgraden. Gruppen ser fram mot att 
kultursamverkansmodellen sannolikt införs och ser att SLL kulturs roll i 
sådan utveckling kan bli både intressant och väldigt bra.  
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Solna som inte kunde delta idag har föreslagit följande: 

a. Solna vill göra pilot av utbytet med Sundbyberg 
b. Solna vill gärna skapa ett kompetenscentrum för dans 
c. Solna vill delta i ett projekt kring verksamhetssystem, det system 

som Botkyrka använder och som vi talade om vid förra mötet. Det 
behöver bildas en projektgrupp för detta.  

d. Solna funderar kring ”hur man kan nå nya grupper”. Kombination 
kulturskola-fritidsgård?  

 

7. Bokning av tider: Nästa möte blir måndag 25/9 kl. 14:00.   
 

Antecknat av Torbjörn Neiman 
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