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Referensgrupp funktionshinderfrågor 2017-11-13 

Annica Dahlborn, Margareta Wennerberg Kahlin, Peter Melander och Torbjörn Nei-
man. Ann-Britt Öhrstig och Magnus Åkesson hade förhinder. Anna-Karin Nelzén var 
särskilt inbjuden, se nedan.  

 
1. Föregående anteckningar gås igenom och godkänns.  

 
2. Om dagsläget i projektet. Torbjörn redogör för aktuell status.   

 
3. Samtal med Anna-Karin Nelzén om Stockholms resurscentrum inom Kulturs-

kolan:   
Lokalerna ligger fysiskt på Veterinärgränd vid Globen. Där finns 11 pedagoger 
inom områdena teater, musik, dans, media och bild.  
 
Ca 250 elever i den aktuella målgruppen går där ungefär en gång per vecka.  
Musiken är störst men det är mer jämnt fördelat än vanligt mellan områdena. 
De som går där betalar Stockholms vanliga taxa: 750 kr för instrumentalun-
dervisning och 300 kr för gruppundervisning. Man tar emot elever upp till 22 
år. I lokalerna undervisas också ca 200 elever som inte hör till målgruppen.  
Lokalerna är inte extremt extra-anpassade utan bara väl tillgängliga. Det finns 
vissa specialinstrument inom musiken men det är annars inte väldigt mycket 
specialutrustning. Pedagogerna är ofta ute i särskolor på en del av sin tid för 
att berätta om och visa verksamheten. Viss undervisning bedrivs också i Bre-
däng och 1 dag i Husby, 1 dag på Odenplan.  
 
Tänkbara ”noder” kan vara Globen, Bredäng, Järfälla… Anna-Karin ska ta fram 
en ungefärlig kostnad för instrumentalkurser och för gruppkurser samt ta 
fram vad skolan skulle vilja ha per timme för att utbilda andra i andra kom-
muner. Vid Globen kan det finnas plats för max 20 ytterligare elever.  
 

4. Enkät Para-föreningar. Nu är enkäten mer tillförlitlig. Den sänds ut med an-
teckningarna. Tack till Peter för detta!  
 

5. Pilotverksamheter. Vilka verksamheter ska vi prioritera först och hur ska de 
ordnas geografiskt och praktiskt?  
 
Kulturskolans resurscenter kan vara en pilot.  
För andra piloter vill gruppen fundera vidare och studera vidare för varje mål-
grupp.  
 

6. Bokning av tider: 12/2 kl. 09:30-11:00 
 
 

Antecknat av Torbjörn Neiman 
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