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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 arbetet med konst och offentlig
gestaltning

Elisabeth Wengström, chef på konstenheten, informerade om arbetet med
konst och offentlig gestaltning på kulturförvaltningen. Diskussion i gruppen
om offentlig gestaltning och hur deltagande och sökanden till utlysningar kan
bräddas. Till nästa möte ska kulturförvaltningen undersöka hur kännedom om
utlysningar kan breddas genom samverkansgruppen kanaler, vidare ska samtal föras med Locums kontaktperson. Kulturförvaltningen arbetar just nu med
att ta fram ett styrande dokument för arbetet med konst och offentlig gestaltning som ska diskuteras i gruppen vid nästa möte.
Länk till konstnärsdatabasen finns här: http://konstnarsbasen.kun.sll.se/Login.aspx
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Aktuella processer

Eva Bergquist informerade om pågående arbete i förvaltningen.
Just nu pågår ett antal förändringar på kulturförvaltningen, förvaltningen
växer och fler medarbetare tillkommer under 2018. Vidare kommer
Uppdraget för Kompetenscentrum för kultur och hälsa som också ingår under
kulturförvaltningen utökas under 2018.
Kulturnämnden tar under december beslut om Verksamhetsstöd till kulturaktörer för 2018. Vidare pågår en översyn av de stöd som förvaltningen ger till
förenings- och ungdomsorganisationer.
Under 2018 kommer sökande av Verksamhetsstöd och Projektstöd ges
möjlighet att kontakta samverkansrådets organisationer för stöd kring arbetet
med tillgänglighetsfrågor. En nyhet kommer finnas på kulturförvaltningens
hemsida ut med länkar till respektive organisation i rådet.
Eva Bergquist informerade även om kulturförvaltningens arbete med anledning av rörelsen Metoo och hur det påverkat förvaltningens arbete under hösten.
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Övriga frågor

Gruppen diskuterade Stockholms läns landstings policy för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning samt kulturförvaltningens arbete som arbetsgivare att ta in personer med funktionsnedsättning i verksamheten.
Önskemål framfördes i gruppen om att träffa politiker under nästa samverkansmöte. Eva B tar upp frågan med politiken inför nästa möte den 21/2.
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Nästa sammanträde

Nästa samverkansmöte sker den 21/2 kl 10 i Landstingshuset.
Lokal finns tillgänglig från 9.30. Ärenden och anmälan om deltagande sker till
Kajsa Bellander, e-post kajsa.bellander@sll.se senast den 14 februari.
Kallelsen skickas ut en vecka innan sammanträdet.

