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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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Information om kulturskoleprojektet

Torbjörn Neiman informerade om samverkansprojektet mellan länets kommuner och kulturförvaltningen. Diskussion i gruppen om kulturskolan och hur
deltagandet kan bräddas och hur projektet kan utvecklas vidare. Torbjörns
presentation bifogas till minnesanteckningarna från mötet.
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Aktuella processer

Eva Bergquist informerade om pågående arbete i förvaltningen. Just nu pågår
arbetet med landstingsdirektörens slutliga budget för 2018, kulturförvaltningen presenterar ett positivt delårsbokslut.
En hel del invigningar pågår just nu bland annat nyckelöverlämning på forskningsanläggningen i Solna samt öppet hus på Nya Karolinska Solna.
Eva Bergquist och Torbjörn Neiman har varit på turné under våren och bjöd in
till möte för att presentera fyra strategiska rapporter inom kulturområdet
innan sommaren i Landstingshuset. Samtliga rapporter går att hitta på hemsidan www.kultur.sll.se
Den regional kulturstrategi är färdig och har presenterats för kulturnämnden
på senaste sammanträdet.
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Övriga frågor

Gruppen diskuterade Stockholms läns landstings policy för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning och delmålet Öppenhet och samverkan
samt delmålet Allas arbetsförmåga tillvaratas. Mötesanteckningarna kommer
vidarebefordras till Helena Bergström som är ansvarig för tillgänglighetsfrågor
centralt inom SLL.
Under punkten Öppenhet och samverkan diskuterade gruppen formerna
för samverkansprocesserna. Hur kan samverkan utvecklas vidare och vad är
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ambitionen med mötena? En del handlar om bedömningar av ansökningar och
vikten av kunskap om tillgänglighetsfrågor. Kulturförvaltningen fick
uppdraget att se över formerna och återkomma på nästa möte.
Vidare diskuterades ett besök på NKS för att titta på konst och gestaltning.
Vid nästa möte kommer konstchefen Elisabeth Wengström in för att tala om
gestaltning och hur urval görs till konstnärsdatabasen.
Under punkten Allas arbetsförmåga tillvaratas diskuterade gruppen
grunder för rekrytering och tillvaratagande. Kulturförvaltningen har under våren haft en praktikant med funktionsnedsättning. Kulturförvaltningen tänker
på att ta tillvara allas kompetenscenter internt och externt, tänk på lokaler och
intranät. Diskussion om att erbjuda de som söker stöd en insiktsutbildning
kring tillgänglighetsfrågor.
Länk till konstnärsdatabasen finns här: http://konstnarsbasen.kun.sll.se/Login.aspx
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Nästa sammanträde

Nästa samverkansmöte sker den 7/12 kl 10 på Kulturförvaltningen.
Lokal finns tillgänglig från 9.30. Ärenden och anmälan om deltagande sker till
Kajsa Bellander, e-post kajsa.bellander@kultur.sll.se senast den 1 december.
Kallelsen skickas ut en vecka innan sammanträdet.

