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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.
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KUN 2017/

Information om Stockholms läns landstings
policy för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning

Helena Bergström, strateg inom området funktionsnedsättning från avdelningen för Social hållbarhet informerade om Stockholms läns landstings nya
policy som gäller från 1 januari 2017 och ersätter den tidigare policyn ”Mer än
bara trösklar”. Gruppen diskuterade gemensamt policyns olika delområden
Möta människor med respekt, Användarvänlig kommunikation och fysisk tillgänglighet utifrån kulturförvaltningens verksamhet. Helena Bergström tog anteckningar och tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet. De två delmål
som inte hann diskuteras återkommer vid nästa möte.
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Aktuella processer

Eva Bergquist informerade om pågående arbete i förvaltningen.
Just nu pågår arbetet med landstingsdirektörens budget 2018.
Eva Bergquist fortsätter under våren turnén till länets kommuner för att
presentera kulturförvaltningens arbete. Tanken med besöken är att höra kommunernas synpunkter på kulturförvaltningen framtida verksamhet. Under turnén diskuteras bland annat samverkan för att underlätta för personer med
funktionshinder.
Under våren har ett antal stöd fördelats till projekt som rör tillgänglighet.
Bland annat har föreningen Lunk i kring och en fotograf som arbetar med
taktilt fotografi fått stöd från kulturförvaltningen.
Den 15 juni bjuder kulturförvaltningen in kommunerna till en träff för att
presentera de rapporter och utredningar som tagits fram under året.
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KUN 2017/

Övriga frågor

Vid nästa möte med rådet ska Torbjörn Neiman presentera sitt projekt om
kulturskolan i länet.
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Nästa sammanträde

Nästa samverkansmöte sker den 27 september kl 10 på Kulturförvaltningen.
Lokal finns tillgänglig från 9.30. Ärenden och anmälan sker till Kajsa Bellander, e-post kajsa.bellander@kultur.sll.se senast den 20 september. Kallelsen
skickas ut en vecka innan sammanträdet.

