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Minnesanteckningar från samverkansråd  

för tillgänglighetsorganisationer 

 
Datum Fredag 27 november 2020 
Tid Kl 9.30-11.30, förmöte kl 9 
Plats Teamsmöte 
Deltagare  Mickaela Persson, Beatrice Kolijn, Karin Aronsson, Kristina  
                       Törnblom, Gunder Wahlberg, Mirja Eräpuro, Yvonne  
                       Holmberg, Sara Leoni, Agneta Österman Lindqvist, Fredrik         
                       Sandman, Eva Bergquist, Harald Lindkvist (sekreterare) 
 

 
1. Mötets öppnande 
Eva Bergquist, kulturförvaltningens chef, öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna.  
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
3.  Minnesanteckningar  

      Minnesanteckningar från förra sammanträdet godkändes. Dessa  
      minnesanteckningar delges kulturnämndenvid förfrågan. 

 
       4. Förändringar av kulturutbud 
       Sara har uppmärksammat att fram till årsskiftet kommer vårdinrättningar   
       kunna fortsätta beställa kulturevenemang från den så  
       kallade kulturkatalogen. Men vid årsskiftet 2020/2021 läggs den ner. Finns  
       det någon analys över vilka konsekvenser beslutet kan få för patienter  
       och/eller personer med funktionsvariationer? Eva informerar om att i  
       undersökningar som gjorts har flera aktörer pekat på att det behövs ett mer  
       långsiktigt och strategiskt arbete med kultur, som ska vara mer integrerat i  
       den ordinarie vårdverksamheten. Kulturförvaltningen har därför ställt om  
       sitt arbete med att arbeta inom vården samt omprioriterat för andra  
       kulturpolitiska insatser. De insatser som gjorts genom det beställningsbara  
       utbudet – både på sjukhus och på äldreboenden – har haft en begränsad  
       räckvidd. Ambitionen är att fler ska nås av kulturinslag i livets olika  
       skeenden. Kulturförvaltningen ska arbeta mera metodbyggande och  
       integrerat med vården – därav den nya inriktningen. Karin understryker  
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       vikten av att satsningar även sker inom öppenvården.    
 

       5. Fortsatt arbete med insiktsutbildningar  
       Sara undrar kring det fortsatta arbetet med insiktsutbildningar. Eva  
       informerar om att det naturligtvis ska fortsätta men att personalen knappt  
       befunnit sig i kulturförvaltningens lokaler sedan i mars månad. När  
       personalen återvänder kommer utbildningarna att fortsätta och   
       omfatta fler än cheferna. Kristina informerar om att det även finns digitala  
       insiktsutbildningar, som bl.a. trafikförvaltningen använt. Karin ska  
       återkomma kring möjligt upplägg för sådana utbildningar på  
       kulturförvaltningen, vilket Eva välkomnande.  
     

       6. Kulturnämndens verksamhetsplan 2021 
      Eva informerade om ett utkast till verksamhetsplan för kulturnämnden.  
      Utgångspunkten är att den inte ska ge några negativa konsekvenser för  
      länets kulturliv. Vidare ska flera större processer att gå i mål, som  
      bolagisering av Film Stockholm, inordnande av Länsmuseet, ny  
      folkbildningsstrategi, översyn av stöd till ungdomsorganisationer, samarbete  
      med trafiken inom Region Stockholm samt fortsatt arbete mot att bli en  
      samordnande regional aktör. Även coronapandemins effekter på länets  
      kulturliv ska analyseras. Vidare om både verksamhetsspecifika och  
      nämndspecifika mål, lokala mål, aktiviteter, uppdrag och risker.  
      Inriktningsmålen, som beslutas av fullmäktige, handlar om långsiktig  
      ekonomisk uthållighet, en hållbar regional utveckling och att vara en hållbar  
      arbetsgivare. När verksamhetsplanen med budget är beslutad kommer den  
      att mejlas till alla medlemmar i samrådet. 
  
       7. Kulturförvaltningens arbete med digital tillgänglighet 
      Andre Eberhardsson Karlsson, digital förvaltare på kulturförvaltningen,  
      informerade om förvaltningens arbete med digital tillgänglighet.     
      Bakgrunden är bl.a. ett nytt EU-direktiv samt Lagen om tillgänglig digital  
      service i offentlig sektor. Förvaltningen har en arbetsgrupp för  
      tillgänglighetsfrågor, som t.ex. ansvarar för översyn av webbsidor, utbildar  
      samt säkerställer att det finns rutiner. Vidare tas mallar fram för dokument  
      som genererar tillgängliga pdf:er samt tillgänglighetsredogörelser för alla  
      tjänster som lagen inbegriper. Mötet diskuterade vilka de största hinden  
      är på webb och digitala verktyg. Karin poängterade vikten av att utmana  
      normer kring digital tillgänglighet. Vidare efterlyste hon mer lättläst  
      information samt föreslog att insiktsutbildningarna kunde få ett digitalt  
      inslag. Sara menade att det finns stora kunskaper inom Region Stockholm  
      som kan utnyttjas, t.ex. som talespersoner.  

      Eva underströk att den som ha mer funderingar kring förvaltningens  
      tillgänglighetsarbete kan vända sig direkt till Andre, via andre.eberhardsson- 
      karlsson@sll.se eller mobil 0725-98 15 12. 
      
      8. Övriga frågor 
      Information gavs om att ett kommande frukostseminarium ”Vakna med  
      FKB” torsdagen den 3 december, kl. 8.00-9.00. Seminariet sker via Teams. 

      Gunder undrade hur det gått med ombyggnaden av förvaltningens lokaler.  
      Eva och Harald informerade om att stora förändringar gjorts, bl.a. med två  
      nya handikapptoaletter, bättre skyltning, nya trösklar, bättre belysning och  
      akustik. En dialog har förts under byggprocessen med Sara, Karin och  
      Gunder. Förändringarna har dock ännu inte prövats i större skapa p.g.a.  
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      coronapandemin, då de allra flesta numera arbetar på distans.     
 

      9. Nästa sammanträde 
      Nästa samråd äger rum den 12 mars 2021, kl. 9.30-11.30, med förmöte kl.    
      9. T.v. arrangeras dessa möten via Teams, med anledning av  
      coronapandemin. 
 
       Den som vill anmäla ärenden till nästa möte med samverkansrådet ska     
       vända sig till samrådets sekreterare, Harald Lindkvist,      
       harald.lindkvist@sll.se, helst senast den 19 februari. 
 
       10. Mötets avslutning 
       Mötets ordförande, Eva Bergquist, tackade deltagarna för deras  
       medverkan och avslutade mötet. 
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