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Kajsa Bellander Kulturförvaltningen
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Mötets öppnade

Eva Bergquist, förvaltningschef, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
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Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från förra sammanträdet. Minnesanteckningarna delges
kulturnämnden.

2 (3)
MINNESANTECKNINGAR
14 mars

3

KUN 2017/1032

Information om kulturförvaltningens arbete
med kommunikation och sociala medier

Carin Fahlén informerade om kulturförvaltningens arbete med sociala medier
och det löpande arbetet med kulturförvaltningens två hemsidor. Diskussion i
gruppen om hur arbetet med kommunikation och information kan bli mer tillgängligt och om utformning på sidorna. Genomgång av hemsidor,
instagram och sociala medier och målgrupper för olika kanaler. Information
om användarvänlighet samt utveckling av hemsidan: www.kultur.sll.se och
http://www.sll.se/verksamhet/Kultur/
Ett antal förslag från samverkansgruppen kom fram på mötet:
 Stäm av med gruppen inför större publiceringar på webben
 Förbättra tillgängligheten på Facebook
 Tester inför lansering samt studiebesök hos de deltagande
organisationerna för synpunkter.
Textning av videoklipp i nyheter och information

Deltagarna i samverkansrådet får gärna ge synpunkter på innehållet på Kulturförvaltningens sida om tillgänglighet.
Länk: http://kultur.sll.se/om-kulturforvaltningen/tillganglighet
Synpunkter kan lämnas direkt till kommunikationsansvarig Carin Fahlén som
nås på carin.fahlen@sll.se
En fungerande hörselslinga ska finnas i kulturförvaltningens lokaler vid möten
i samverkansrådet.

4

Aktuella processer

Eva Bergquist informerade om pågående arbete i förvaltningen.
Just nu pågår arbete med landstingsdirektörens underlag för budget 2018.
Inom ramen för projektet förbättrad regional kulturskola och idrottsanläggningar har Eva B besökt Sollentuna, Södertälje, Stockholm och Järfälla vilka
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alla bland annat arbetar med att förbättra tillgänglighet för länets invånare
med funktionsvariationer. Projektet har också stöd från Allmänna arvsfonden
och kommer pågå under 2017.
Eva Bergquist besöker under våren alla kommuner för att presentera kulturförvaltningens arbete. Tanken med besöken är att höra kommunernas synpunkter på kulturförvaltningen framtida verksamhet. Diskussion i gruppen om
ungas deltagande i aktiviteter kan öka.
En annan aktuell fråga handlar om kulturmiljö och hur tillvaratagande av kulturmiljön kan kombineras med byggande i Stockholms län.
Löpande arbete med stöd till kulturverksamhet i länet med stöd av kulturförvaltningens referensgrupp och diskussioner om ökat stöd till studieförbund
och länsbildning för kulturverksamheter. Önskemål från gruppen om att en
person med funktionsnedsättning ska ingå i referensgruppen framöver.
Arbetet med en regional kulturstrategi kopplat till regionala utvecklingsplanen
för stockholmsregionen (RUFS) fortsätter.
Information om möjlighetsdagen och möjlighet för förvaltningen att delta i dagen den 22 september samt appen Got Event.
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Nästa sammanträde

Nästa samverkansmöte sker den 23 maj kl 14 på Kulturförvaltningen.
Lokal finns tillgänglig från 13.30. Ärenden och anmälan sker till Kajsa Bellander, e-post kajsa.bellander@kultur.sll.se senast den 18 maj. Kallelsen skickas
ut en vecka innan sammanträdet.

