Kulturförvaltningen

Diarienummer:

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

KN 2021/80

Minnesanteckningar - samverkansråd för
tillgänglighet
Datum:
Fredag 12 mars 2021
Tid:
Kl 10.00-11.30, förmöte kl 9.30
Plats:
Teamsmöte
Deltagare: Eva Bergquist, Yvonne Holmberg, Sara Leoni, Agneta Österman,
Mariasofia Modig, Gunder Wahlberg, Kristina Törnblom, Mickaela
Persson, Andreas Sohlberg (punkt 4), Annelie Kurttila (punkt 4),
Johanna Sommansson. Mötet teckenstolkas av representanter från
Stockholmstolkarna.
1. Mötets öppnande
Eva öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
3. Godkännande av mötesanteckningar
Mötet godkände mötesanteckningarna från föregående möte. Dessa
minnesanteckningar delges kulturnämnden på efterfrågan.
4. Information och dialog kring Stockholms läns museums/Slöjd
Stockholms verksamhet
Annelie Kurttila och Andreas Sohlberg, enhetschefer på Stockholms läns
museum respektive Slöjd Stockholm, informerade om sina verksamheter (se
bifogade Powerpoint-bilder). Dessa verksamheter är länskulturfunktioner
men ingår sedan årsskiftet i kulturförvaltningens organisation.
Stockholms läns museum har två uppdrag sedan 2018. Dels att vara ett
digitalt museum - med uppgift att samordna vetenskaplig insamling,
bearbetning och förmedling av kunskaper om hela regionens kulturmiljö,
kulturarv, konst och hemslöjd. Dels vara en utåtriktad konsultativ
expertinstitution riktad till länets alla kommuner, hembygdsrörelse och
civilsamhälle gällande kulturmiljö-, kulturarvs-, musei- och
hemslöjdsområdet.
Slöjd Stockholms kärnuppdrag är att utveckla slöjden i länet, genom att
arbeta främjande och skapa förutsättningar för slöjdfältet att växa och
utvecklas. Detta sker utifrån ett närings-, kulturarvs- och
kunskapsförmedlande perspektiv, med särskilt fokus på barn och unga.
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Sara undrade hur tillgänglighet och säkerhet hanteras inom Slöjd
Stockholm. Andreas informerade bl.a. om att sådana frågor ingår i
handledarutbildningar. De är också centrala delar av hela verksamheten.
Maria undrade om det går att anlita museet och Slöjd Stockholm till
föreläsningar. Annelie och Andreas informerar om att detta går utmärkt. Det
finns möjligheter att utforma en föreläsning tematiskt, t.ex.om stickning.
5. Övriga frågor
Eva tog en fråga som diskuterades vid förra samrådet, nämligen
insiktsutbildningar på kulturförvaltningen. Den har diskuterats av
förvaltningens ledningsgrupp, som gärna ser att medarbetarna på
förvaltningen medverkar. Vidare kontakt om detta sker mellan Sara och Eva.
Vidare tog Eva upp det pågående arbetet med kulturnämndens
budgetunderlag för 2022. Detta tas upp på nämndens möte i maj. Budgeten
förhåller sig till Region Stockholms budget och plan 2022-2023. Detta
innebär att det inte sker någon uppräkning, att omprioriteringar måste göras
samt att de administrativa kostnaderna måste minskas.
Mia undrade hur tillgänglighetsfrågor hanteras i budgetsammanhangen. Eva
informerade om att frågorna hanteras på ett övergripande plan. Det finns
inget speciellt anslag för tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighet förekommer i
flera olika sammanhang. Ett exempel är årets fördjupade uppföljningar av
2020 års verksamhets- och scenkonststöd, som avdelningen strategisk
samverkan ansvarar för. Årets undersökningar har fokus just på
tillgänglighetsfrågor och hur stödmottagarna hanterar dessa. Eva tackade
också för Mias återkoppling och tar med sig denna i det fortsatta arbetet.
Mötet diskuterade även kulturförvaltningens ombyggda lokaler i kv.
Fatburen. De blev klara i mars men använts i mycket begränsad omfattning
sedan dess p.g.a. pandemin. Under ombyggnadsperioden genomfördes
möten med Harald, Sara, Karin och Gunder. Syftet var att samråda kring
utveckling och förbättringar av lokalerna kopplat till tillgänglighet. Även
fastighetsägaren har varit delaktig i de förslag som väcktes.
Då dessa samråd tills vidare hålls via Teams går det inte besöka lokalerna i
någon större grupp. Men så snart detta är möjligt ska ett samråd äga rum i
Fatburen - inklusive en ”vandring” i lokalerna - där gärna även
fastighetsägaren är representerad.
6. Kommande sammanträden 2021
Rådet diskuterade kommande sammanträden under 2021.
Beslöts att:
• årets resterande samråd äger rum den 7 maj, 9 september och 25
november. Samtliga möten startar 10.00, med förmöte som startar
09:30. Tills vidare arrangeras dessa möten via Teams, med anledning av
pandemin.
Den som vill anmäla ärenden till nästa möte med samverkansrådet ska
vända sig till sekreteraren, harald.lindkvist@sll.se, helst senast den 19 april.
7. Mötets avslutning
Eva tackade deltagarna för medverkan och avslutade mötet.

