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Barnkonventionen 
Corona och kulturen 
 

Kulturchefsnätverket – Kulturstrategiskt forum 
 

Kurs nr 20202 
Fredag 2020-10-16  

kl. 9.00-11.00  
Digitalt möte, inbjudan till digital plattform kommer efter anmälan 

Målgrupp: förvaltningschefer och eller de medarbetare chefen utser 
För mer info: pernilla.jarverot@jarfalla.se  

Anmälan via länk www.fskf.nu/kursanmalan?20202 – fyll i e-postadress 

 
Innehåll  

 
 Digitalt möte, kort intro 

genomgång hur det funkar i plattformen Zoom,  
moderator Jessika Karreskog, demokratiutvecklare Järfälla. 

 

 Barnkonventionen, erfarenheter och metoder 
Järfälla barnrättsstrateg Jenny Johansson Berggren/Jessika Karreskog leder ett 
pass med nuläge och möjlig strategi/metod framåt, som stöd för kommunernas 
arbete. Vi arbetar på konkret nivå med exempel från kommunernas 
kulturverksamhet.  
 

 Corona och kulturen, strategi och erfarenhetsutbyte 
Regionalt arbete på kulturområdet med anledning av Corona-pandemin,  

Torbjörn Neiman och Catharina Fogelström leder samtalet med  
- en summering av insatser från kulturförvaltningen Region Stockholm 
- en kortfattad beskrivning av nuläget  
- en dialog med utgångspunkt i inkomna svar på utskickade frågor i nätverket,  
(se frågor nästa sida). Hur tänker kommunerna kring insatser från den regionala 
nivån: fanns det något övrigt ni ser att regionen kunnat bistå med? 

 

 
Välkomna!  

önskar arbetsgruppen för kulturchefsnätverket 
/Pernilla Järverot, Lars Palmér, Annelie Fällman och Maria Röstberg 
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Frågor som skickas ut till nätverket inför mötet; 

 
Frågor som sammanställs till mötet 16/10 
- Hur gör ni i er kommun med kulturverksamheten och Corona? 
- Ser ni konsekvenser av inställd verksamhet för föreningslivet och andra aktörer? 
- Hur ser er verksamhet ut när det gäller kultur i skola? 

 
Underlag för dialog och resonemang med kulturförvaltningen, Region Stockholm 
- Corona-pandemin slog snabbt och hårt under våren, situationen visade sig också hålla i sig under 
en längre period. Att resonera kring hur vi gjort, vad vi sett och vad vi lärt oss är en viktig 
utgångspunkt för att bättre rusta oss inför framtiden och dess utmaningar. Med er som på olika 
sätt ansvarar för kulturfrågorna i länets kommuner skulle vi den 16 oktober vilja lyssna in hur ni 
tänker kring insatser från den regionala nivån: fanns det något, förutom så klart det som gjordes, 

ni ser att vi skulle kunna bistått med, en roll kanske utöver den vanliga som vi inom vissa områden 
hade behövt ta på oss? – Catharina Fogelström och Torbjörn Neiman 

  

 


