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Karin Sundström, Regionbibliotek Stockholm 
                         
 
 

 
 

  

 
 
 

 

 



  
   
  
   2 (5) 
   
 MINNESANTECKNINGAR   
 16 maj 2018   KUN 2018/1032 
   
 
 
1 Mötets öppnade 

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

2 Minnesanteckningar   

Genomgång av anteckningar från föregående möte. 

 
 

3 Samtal med Robert Johansson  

Robert Johansson, 2:e vice ordförande i landstingets kulturnämnd, 
presenterade sig själv och sitt uppdrag. Han är fritidspolitiker och 
representerar socialdemokraterna som sitter i opposition. Mötet hade 
många frågor till Robert, varav några skickats in i förväg.  
 
-Vad är kultur för dig?  
Kultur är en spegling av livet, både estetisk och etnologisk kultur. Det 
kan handla om att försvinna ur verkligheten eller gå ner på djupet i 
något. Dramatikern Carsten Palmaer beskrev på ett bra sätt att teater är 
när något händer mellan publik och skådespelare. Det gäller även andra 
konstformer som konst och opera. Kulturbegreppet är också bredare än 
de klassiska konstarterna och inbegriper allt från teknikhistoria, folkliv 
och bibliotek till youtube. 
 
-Skall funktionshindrade kunna delta i händelsen, varför ger SLL 
bidrag till icke möjligt arragement där det inte är möjligt att delta som 
funktionshindrad?  
Det är främst små aktörer som är begränsade av hyror och tillgång till 
alternativa lokaler.  Landstingets bidrag har stort fokus på barn och 
unga, och där ska aktörerna ut i skolorna. 
 
-Tror du att man som funktionshindrad ser kultur som något speciellt 
eller tror du att det är lika som en ”frisk”? 
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Vem vill jag vara, vad vill jag betyda för andra? Kultur ska ge möjlighet 
att ge var och en de förutsättningarna. Det gäller oavsett 
funktionsnedsättning. Personliga preferenser är mest avgörande, även 
om vissa funktionsnedsättningar ibland kan innebära vissa 
begränsningar. 
 
-Hur ser du på kulturhändelser inom SLL från din roll? 
Viktigt med satsningar på barn och unga. Alla ska nås av klassisk och 
annan kultur under sin uppväxt. Skolan gav mig teatern, den hade jag 
inte nåtts av annars, hemma fick jag musikintresset. 

Mötet diskuterar även brister i kulturutbudet för personer med 
funktionsnedsättningar och brister i representationen av personer 
med funktionsnedsättningar bland utövare och professionella. 
Robert håller med och anser att barnen är nycklar till en förbättrad 
situation. Han beklagar också att 30 praktikplatser för personer med 
funktionsnedsättningar inom landstinget försvinner. Eva Bergquist 
lyfter fram ett pågående projekt om samarbete mellan kommunerna 
kring kulturskola och fritidsanläggningar för bättre lösningar bland 
annat för barn med funktionsnedsättningar. 
http://www.fskf.nu/utveckling/regional-
utveckling/projektbeskrivning/  
Kanske kan det vara en intressant programpunkt för nästa möte. 

 
 
Ett förslag kom om att använda skollokaler mer, eftersom de ofta har 
god tillgänglighet. 

En fråga kom om uppföljning av en tidigare inventering av 
tillgängligheten som landstinget gjorde cirka 2013. Vem ansvarar för att 
det åtgärdas? Eva svarar att hon avser aktivera inventeringen igen. Hon 
poängterar också att kulturförvaltningen på webben lyfter fram 
möjligheten att använda samrådets medlemmar som experter.   
 
Robert tar med sig alla konkreta tips han fått till sitt parti och till sitt 
uppdrag som fritidspolitiker, och han återkommer gärna. Mötet tackar 
Robert för att han medverkat.  
Landstingets sida med kontaktformulär och telefonnummer till honom: 
http://www.sll.se/Kontakter/Fortroendevalda/Robert-Johansson-9561  

http://www.fskf.nu/utveckling/regional-utveckling/projektbeskrivning/
http://www.fskf.nu/utveckling/regional-utveckling/projektbeskrivning/
http://www.sll.se/Kontakter/Fortroendevalda/Robert-Johansson-9561
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4 Aktuella processer 

Eva Bergquist berättade om stor ökning av antalet anställda i 
kulturförvaltningen. Nu ingår även landstingsarkivet och 
landstingsbiblioteket samt länskulturfunktionerna Regionbibliotek 
Stockholm och Dans i Stockholms stad och län i förvaltningen.  
 
Kompetenscentrum för kultur och hälsa ordnade en stor nordisk 
konferens i nya Karolinska sjukhusets aula 4 maj.  
http://kulturochhalsa.sll.se/artikel/valbesokt-nordisk-konferens-om-
kultur-och-halsa 

Under konferensen visades gobelängen ”A lot of things” av Miriam 
Bäckström för första gången. Den är vävd av specifika och därmed 
brandsäker.  

 
Verksamhetsstöd, projektstöd och genomförande av konstnärlig 
gestaltning pågår som vanligt.  
 
 

5 Övriga frågor  

- Synpunkter på kulturförvaltningens nya lokaler?  
Det är ännu inte kulturförvaltningens fråga, vi blir så småningom 
tilldelade lokaler utifrån allokeringsförslag. Projektgruppen arbetar 
vidare med frågor om bland annat tillgänglighet. 
 
- Planer för insiktsutbildning?  
Diskuteras vidare i ledningsgruppen. 
 
- Brist på teckenspråkig kultur. De som använder språket är utspridda 
i länet, svårt att ordna regelbunden verksamhet i varje kommun. 
Biblioteken vore till exempel bra platser, men någon måste ta ansvar 
på en högre nivå. Har landstinget någon plan? 
Eva och Robert tar med sig den övergripande frågan i det fortsatta 
arbetet. Det finns även bra exempel som Dövfilmfestivalen. 

http://kulturochhalsa.sll.se/artikel/valbesokt-nordisk-konferens-om-kultur-och-halsa
http://kulturochhalsa.sll.se/artikel/valbesokt-nordisk-konferens-om-kultur-och-halsa
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http://www.stockholmsdf.se/dovfilmfestival/  
 
Ett tillägg från mötet är att det också finns grupper av personer med 
funktionsnedsättning som helt saknar språk, och att det innebär ännu 
större isolering och brist på kultur. 
 

6 Nästa sammanträde 

 
Nästa samverkansmöte sker den 26/9 kl 10.00-11.30. Ärenden som man 
vill ta upp ska anmälas till Karin Sundström (e-post karin.andersson-
sundstrom@sll.se) senast en vecka innan.  
 
Kallelsen skickas ut en vecka innan sammanträdet. Lokalen kommer att 
vara bokad från kl. 09.30. 
 

7 Mötets avslutande 

Eva Bergquist tackade deltagarna och avslutade mötet.   
 
 
 
 
 
 

http://www.stockholmsdf.se/dovfilmfestival/
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