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1

Mötets öppnade

Eva Bergquist öppnade mötet. Flera personer hade förhinder
denna gång på grund av krockande möten, sjukdom och
bristande tillgänglighet. Detta senare är inte acceptabelt.
Utrustningen hos kulturförvaltningens lokaler är inte
tillräckligt bra, och nu visar det sig att även landstingshusets
lokaler brister i tillgänglighet. Nästa möte ska vara i en bättre
lokal. Förslag om att kulturförvaltningen köper in bärbar
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utrustning. Eva tar även med sig synpunkterna inför
landstingets samlokalisering.

2

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från föregående möte, inga synpunkter.
Robert Johansson rapporterade för presidiet efter mötet i
maj. Eva konstaterade att det kommer nya politiker i
nämnden nästa år att föra dialog med.

3

Uppföljning av tillgänglighetsinventering

Eva rapporterade att inventeringen varit värdefull för
aktörerna och att checklistan är användbar. Önskemål om
redovisning av vilka som inte svarat på uppföljningen. Det är
Riksförbundet för folkmusik och Stallet, Skandiateatern (som
används av Stockholms filmfestival), Stockholms läns
blåsarsymfoniker, Victoriabiografen (som används av
Stockholms filmfestival) och Folkoperan. Eva kontaktar
blåsarsymfonikerna och Folkoperan som inte svarat.
Tillgänglighet är en viktig fråga vid ansökningar till
kulturförvaltningen. Det är svårare att påverka de privata
biograferna som inte får bidrag från landstinget, men
feedback via filmfestivalen är en möjlighet. Checklistor kan
också publiceras på webben.

4

Kartläggningen Funkar det? med flera
verksamhetsfrågor

Karin Sundström berättade om Funkar det? En kartläggning
av folkbibliotekens verksamheter för barn med
funktionsnedsättningar. En slutsats av kartläggningen är att
biblioteken gör en hel del för att anpassa sina befintliga
verksamheter, som sagostunder, boktips och
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biblioteksvisningar, så att de ska passa fler. I viss
utsträckning ordnar man också verksamhet speciellt för barn
med olika funktionsnedsättningar. Men de flesta bibliotek
skulle vilja bli bättre och göra mer. Rapporten har varit
efterfrågad och tagit slut i tryckt form (omtryck är beställt).
Rapporten finns också som pdf på Regionbibliotek
Stockholms webbplats: http://regionbiblioteket.se/publicerat/funkar-detbibliotekens-verksamhet-for-en-dubbelt-prioriterad-grupp/

En fråga kom om ordet äppelhylla, som används internt på
folkbibliotek. Det är en hylla som samlar böcker och annat
material för och om barn med funktionsnedsättning. Den
första äppelhyllan i Sverige gjordes i Härnösand 1993, och
hade en stor skulptur i form av ett äpple, därav namnet. Mer
om äppelhyllor finns att läsa hos Barnens bibliotek.
http://www.barnensbibliotek.se/tabid/382/Default.aspx

Apropå att arbeta för utveckling av verksamhet i länets
kommuner berättade Eva om projektet RIK – Regional
tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola som
Torbjörn Neiman driver. Man har fått bidrag från Allmänna
arvsfonden för att uppnå delaktighet från de unga själva inom
projektet. http://www.fskf.nu/utveckling/regionalutveckling/projektbeskrivning/
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Aktuella processer

Eva beskrev kort det politiska läget efter valet. Det är oklart
även i landstinget, också i kulturnämnden. Besparingskraven
inför nästa år gäller tills vidare, och ligger på Evas bord.
De nya verksamheterna dans, regionbibliotek och arkiv tar
mycket tid. Den nya konsten på Nya Karolinska Solna har gett
positiv respons. Förslag om konstvisning på NKS för gruppen.
Eva kollar med konstenheten.
En ny regional kulturstrategi klubbades i juni.
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Eva berättade om en ny utbildning för personal inom
äldreomsorgen om musik, och om en virtual reality-kurs för
vårdstuderande på Sankt Eriks gymnasium. Efter den lyckade
VR-filmen med lemurer som prövats inom äldreomsorgen
finns nu en idé om att göra någon typ av film med
skärgårdsmotiv.
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Övriga frågor

Insiktsutbildning är åter uppe på bordet. Förslag om att göra
en pilotgrupp med ca 15 personer. Det handlar inte bara om
publik verksamhet och lokaler, utan även om
medarbetarskap, digitala medier med mera.
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Nästa sammanträde

Nästa möte blir onsdag 19 dec i Funktionsrätt Stockholms
läns lokaler på Sankt Göransgatan 82 A, sal 2. Dilani bokar
lokalen som är tillgänglig och har portabel hörslinga.
Kallelsen skickas ut en vecka innan sammanträdet.
8

Mötets avslutande

Eva Bergquist tackade deltagarna och avslutade mötet.

