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Mötesanteckningar för samverkansråd 
tillgänglighetsorganisationer 
 

Datum:  Onsdag 26 oktober 2022 

Tid: Kl. 10.00 – 11.30, förmöte kl 9.30 
Plats: Kulturförvaltningen, Södermalmsallén 36 
 
Deltagare: Eva Bergquist, Catharina Fogelström (punkt 4), Agneta Österman 
Lindquist, Beatrice Kolijn, Marie Lindh, Sofia Naesström, Yvonne Holmberg, 
Anne Mondotter, Francisca Beckert (sekreterare).  
 
 
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. 
 
4. Catharina Fogelström, presentation av Folkbildningsstrategin 
Catharina Fogelström är chef för avdelningen för strategisk samordning. 
Avdelningen består av enheten för stödgivning, konsulentenheten, 
Regionbibliotek Stockholm och Stockholms läns museum.    

Catharina berättade om arbetet med Folkbildningsstrategin i 
Stockholmsregionen och dess fyra målområden. Det övergripande syftet med 
strategin är att tydliggöra regionens roll och visa dess avgränsningar. Vidare att 
fördjupa RUFS inom folkbildningsområdet samt vara ett stöd och underlätta 
dialog och samverkan.   

De fyra målområden som har tagits fram svarar mot de långsiktiga målen i 
RUFS 2050: Folkbildning stärker demokratin och delaktigheten i samhället. 
Folkbildningen bidrar till en öppen och mer inkluderande region samt bidrar 
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till det livslånga lärandet. Folkbildningen bidrar även till att stärka folkhälsan 
och hållbar utveckling.  

Det finns 10 studieförbund och 29 folkhögskolor. Studieförbunden har ett 
grundstöd på ca 35 mkr och Folkhögskolorna har mobilitetsersättning på 15 
mkr. Rörelsefolkhögskolorna har ca 43 mkr. Ökad finansiering kommande år. 
Ett kunskapsunderlag tas fram och väntas bli färdigt i november.   

Anne lyfte frågan om regionen styr hur pengarna ska användas?  

Catharina svarade att regionen både styr och inte. Regionen stödjer rent 
ekonomiskt men styr inte helt hur pengarna ska användas. Regionen gör inga 
bedömningar men har vissa grundläggande krav exempelvis 
tillgänglighetskravet.  

Agneta lyfte frågan om det finns något krav på att folkhögskolorna har 
tillgänglighetskunskaperna samlade? Viktigt att se detaljerna exempelvis att de 
fysiska hindren lyfts oftare än de hinder som inte syns.  

Catharina svarade att det inte finns men att vi kan ha en dialog med 
folkhögskolorna.  

Anne kommenterar att det vore bra med en slags kravlista.  

Marie lyfte att även utrymmen såsom toaletter behöver ses över.  

Eva svarade att detta är frågor som vi behöver hitta former för dialog mellan 
region och folkhögskolorna. Till exempel genom att ta fram en checklista. 
Insiktsutbildning kan till exempel vara något man erbjuder.  

Efter att folkbildningsstrategin varit ute på remiss gjordes en ändring i den 
fjärde punkten. Punkten konkretiserades till att ”utveckla arbetet med 
delaktighet och inkludering”.  

5. Övriga frågor  
Eva berättade om skiftet med den nyblivna koalitionen: regionens nya politiska 
organisation för Region Stockholm från 2023. Regionfullmäktige behandlar 
ärendet den 15 november.  

Ny majoritet ger ny inriktning men vi vet inte i nuläget vad det får för 
konsekvenser. Den 9 november lämnar regiondirektören. Då presenteras även 
förslag till ny budget och då får vi mer klarhet kring ramarna.   
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Vi arbetar vidare med verksamheten, till exempel att bereda olika former av 
stöd. 9 miljoner extra i medel med anledning av kriget i Ukraina, varav 2 
miljoner kvar att fördela. Bra tryck på ansökningarna. Särskilt stöd för kultur 
och hälsa med fokus barn.  

Anne frågar om någon funktionshinderorganisation sökt?  

Sofia har funderingar kring konsten på sjukhus och undrar hur samarbetet 
mellan kulturförvaltningen och exempelvis trafikförvaltningen ser ut?  

Eva svarar att vi ansvarar för de tillfälliga utställningarna till exempel världens 
längsta vernissage som är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, 
trafikförvaltningen och Spårvägsmuseet.   

Anne undrar över syntolkningen av konsten i tunnelbanan? Finns det någon 
app? (Anne vill även sitta med i konstgruppen).  

Eva svarar att det svåra för Kulturförvaltningen uppstår när det handlar om 
lokaler som inte är regionens. Vi har ingen egen budget i lokaler som vi hyr.  

Eva: insiktsutbildning kan vara något att erbjuda? Insiktsutbildningen riktar sig 
till alla medarbetare i förvaltningen.  

Sofia frågar hur vi går vidare med insiktsutbildningarna.  

Eva svarar, eventuellt till våren exempelvis april/mars  

• Färdtjänstadressen måste stå med i inbjudan till samrådet samt 
möjligheten att få ledsaga från entrén Södermalmsallé 36 in till 
Kulturförvaltningens lokaler.  

• Hörselslingan behöver alltid vara inkopplad på laddning ett dygn innan 
mötet annars finns risk för urladdning.  

• Bra att skicka ut påminnelser om datum för att bidra till dagordningen.  
• Nästa år kommer det nya representanter till samrådet från några av 

tillgänglighetsorganisationerna. 
• Nästa möte 7 december  

 
6. Mötet avslutades 
Eva tackade deltagarna för medverkan och avslutade mötet. 
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