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Samverkansråd för tillgänglighet
Datum

2019-02-20

Tid

10.00-11.30

Plats

Sal 2 hos Funktionsrätt Stockholms län, Sankt
Göransgatan 82 A

Närvarande

Funktionsrätt Stockholms län:
Kristina Törnblom
(kristina.tornblom@neuro.se),
Yvonne Holmberg
(yvonne.holmberg38@gmail.com),
Fredrik Sandman (f.sandman@outlook.com),
Mirja Eräpuro (mirja.erapuro@live.se),
Agneta Österman Lindquist
(agneta@moja.nu),
Karin Aronsson
karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se
Synskadades riksförbund Stockholm Gotland:
Pia-Lena Krischél (pialena.krischel@srfstockholmgotland.se)
Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet
Stockholms län:
Gunder Wåhlberg
(gunder.wahlberg@comhem.se),
Beatrice Kolijn (beatricekolijn@hotmail.com)
Kulturförvaltningen Region Stockholm:
Eva Bergquist (eva.bergquist@sll.se),
Lovisa Furendal Berndt (lovisa.furendalberndt@sll.se)

Kulturförvaltningen
Box 38204
100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
E-post: registrator.kultur@sll.se

Besök oss: Södermalmsallén 36. Kommunikationer: se www.sl.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Ej närvarande Funktionsrätt Stockholms län:
Olof Bohlers (bohlers@live.se),
Maria Sofia Modig
(mariasofia.modig@gmail.com)
Synskadades riksförbund Stockholm Gotland:
Margaretha Häll Assarsson (margaretha.hallassarsson@srfstockholmgotland.se),
Louisiana Ahnström
(louisiana.ahnstroem@srfstockholmgotland.se)

1. Mötets öppnande
Eva Bergquist öppnade mötet och tackade för möjligheten att
hålla mötet hos Funktionsrätt Stockholms län.

2. Minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar justeras enligt följande:
Platsen var Sal 2 hos Funktionsrätt Stockholms län.
Punkt 4 C förtydligas: I dagsläget har kulturförvaltningen ingen
strateg för tillgänglighet.
Med ovanstående justeringar godkänns minnesanteckningarna.

3. Verksamhetsplan för Kulturnämnden 2019 – vilka
aktiviteter är extra intressanta att arbeta med?
Inledning:

Syftet med denna punkt är att identifiera några områden där
kulturförvaltningen kan hitta konstruktiva samarbeten med
samverkansrådet. Eva Bergquist lyfter de övergripande målen för
kulturförvaltningen samt ger – som svar på en direkt fråga exempel på olika satsningar som gjorts inom vården:
Musikbojen, sjukhusclowner och aktörer som arbetar med
Virtual Reality (VR) samt det beställningsbara utbudet. De flesta
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patienter vistas en kortare tid inom vården, vilket är en utmaning
när det gäller att tillhandahålla kultur. Därför satsar
kulturförvaltningen mycket på konsten, som finns kvar oavsett
tid på dygnet. Eva berättar om den app som är under lansering
och som beskriver och ger insikter i konstverken på Nya
Karolinska Solna. I det arbetet önskar kulturförvaltningen gärna
tankar och åsikter från samverkansrådet.
Samverkansrådets frågor och förslag:

Samverkansrådet kan bidra med hjälp och stöd kring
målgruppssatsningar, placering av konstverk med mera. För
patienter inom psykiatrin kan samverkansrådet vara en stödjande
part liksom i arbetet med att utveckla VR upplevelser för
äldreboenden.
Samverkansrådet frågar hur förvaltningen arbetat med
ljudkonstverk. Eva Bergquist ger en kortare beskrivning men tar
med sig frågan för en fördjupad återkoppling till
samverkansrådet.
Samverkansrådet påpekar att avtalet med Stockholm
Konserthusstiftelse är under omförhandling och frågar hur
kravställningen gällande tillgänglighet ser ut. Eva Bergquist tar
med sig frågan och återkopplar till samverkansrådet.
Samverkansrådet vill veta mer om prioriteringarna gentemot barn
och unga. Eva berättar om det ärende som ligger hos
kulturnämnden angående dispens från det regelverk för Unga
med synnedsättning som anger att föreningar för att få stöd
behöver minst 100 medlemmar. Det är ett villkor som är svårt att
uppnå för många organisationer som riktar sig till barn och unga
med funktionsvariationer. Kulturförvaltningen skickar
tjänsteutlåtandet till samverkansrådet efter kulturnämndens möte
22 februari 2019.
Lovisa Furendal Berndt berättar kort om Regionbibliotek
Stockholms arbete och den skrift som kom i höstas: Funkar det?
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– bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp.
Skriften skickas ut tillsammans med minnesanteckningarna.
Samverkansrådet undrar hur Regionbibliotek Stockholm arbetar
med det stök och den oro som verkar finns på flera bibliotek.
Lovisa Furendal Berndt svarar att det finns många bilder och
tolkningar av vad som händer ute på biblioteken och att frågan
inte är ny. Regionbibliotek Stockholm arbetar både på ett
generellt plan och på ett mer specifikt plan genom exempelvis
fortbildningar och handledande samtal.
Utöver ovanstående finns ytterligare punkter. Karin Aronsson
skickar dessa till kulturförvaltningen.
Förslag från kulturförvaltningen:

Eva Bergquist föreslår att samverkansrådet involveras i de
processer som diskuterats under mötet främst vad gäller särskilda
satsningar för konstnärliga gestaltningar inom psykiatrin och VR
filmer för äldreboende. Nästa steg är att berörda chefer kommer
till rådet för att på ett mer konkret plan diskutera
samarbetsformer. Till nästa möte bjuder kulturförvaltningen
därför in chefen för Avdelningen för Konst, Elisabeth
Wengström samt relevant projektledare. Chefen för enheten Film
Stockholm, Joakim Blendulf, bjuds också in.
Samverkansrådet lyfter frågor kring folkbildningen,
mobilitetsstödet och den strategi som kulturförvaltningen ska ta
fram för folkbildningen i regionen. Kulturförvaltningen tittar på
former för att involvera samverkansrådet i denna.

4. Insiktsutbildning
Kulturförvaltningen planerar gärna för en sådan någon gång i
maj-juni. Helst två halvdagar. Karin Aronsson samordnar arbetet.
Ett möte kring upplägg bör hållas. Förslag på datum för detta:
24 april kl. 9-10
6 maj kl. 13-14
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5. Uppföljning lokalfrågor Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen arbetar för att lokalerna i Fatburen ska
fungera tillfredställande. Vid dagens möte testas den portabla
hörslinga som Funktionsrätt Stockholms län har. Antingen
införskaffar kulturförvaltningen en sådan eller ett annat
alternativ. Rådet lyfter att ökad kunskap kring hanteringen av
teknik behövs. Kanske kan detta vara en punkt för
insiktsutbildningen.
Samverkansrådet lyfter att även andra typer av stödfunktioner
kan vara aktuella, bland annat dokumentation på klarspråk eller
skrivtolkning.

6. Konstvisning Nya Karolinska sjukhuset
Samverkansrådet önskar en visning som pågår något längre än 60
min. Om möjligt i samband med samverkansrådet. Hörslinga
behövs. Förslagsvis en onsdag förmiddag, Lovisa Furendal
Berndt återkopplar till Karin Aronsson.

7. Aktuella processer
a. Eva Bergquist rapporterar att arbetet under januari och februari
består av verksamhetsplanering och bokslut. KUF redovisar ett
positivt resultat. I början av året sker också många
stödutbetalningar.
b. En ny nämnd är på plats. Denna ska introduceras till
förvaltningens arbete.
Presidiet består av:
Ordförande: Cecilia Elving (L)
1:a vice ordförande: Tomas Melin (MP)
2:a vice ordförande: Tara Twana (S)
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c. Samlokaliseringen av ett flertal förvaltningar inom Region
Stockholm innebär att Kulturförvaltningen med största
sannolikhet flyttar till Norra stationsgatan i början av 2020.

8. Övriga frågor
a. Finns det möjlighet att träffa någon politiker?
Eva Bergquist tar frågan till presidiet.
b. Samverkansrådet beslutar att de förtroendevalda ska kunna ta
del av varandras mejladresser i utskick med mera.

9. Mötets avslutning
Nästa möte hålls onsdag 22 maj kl. 10-11.30 (möjlighet till
förmöte från 9.30). Preliminärt i kulturförvaltningens lokaler i
Fatburen, Södermalmsallén 36, rum Galleriet. Kallelse skickas en
dryg vecka i förväg.
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