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Kulturnämnden inbjuder Rådet för
Funktionshinderfrågor till möte
Stadsteaterns, kulturnämndens och Skönhetsrådets gemensamma
råd för funktionshinderfrågor inbjuds härmed till möte med
kulturnämnden.
Tid

Onsdagen den 20 maj 2015, 15.30-16.00

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Med vänlig hälsning
Roger Mogert
Ordförande kulturnämnden

Dagordning
1. Presentation av nämndledamöter och rådsmedlemmar
2. Rådets frågor till nämnden (se bilaga)
3. Nämndens frågor till rådet

stockholm.se
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Frågor från FH-rådet till kulturnämnden
1. Med tanke på att kulturfrågorna är många, såsom bibliotek,
konst, biografer, stadsarkivet, museer, teatrar och
kulturskola samt konst på stadens gator och torg, hur tänker
den nya ledningen arbeta med att alla verksamheter skall
vara tillgängliga för alla med funktionsnedsättningar?
2. Vilka grupper av kulturfrågor kommer ledningen att
prioritera?
3. Vilken inriktning kommer oppositionen att ha och vilka
kulturverksamheter kommer man att prioritera?
4. Hur kommer ledningen att arbeta med att göra olika
kulturverksamheter tillgängliga för barn med
funktionsnedsättningar?
5. Hur tänker ledning och opposition arbeta med att göra all
kultur tillgänglig för alla, inte bara då det gäller den rent
fysiska tillgängligheten utan även sådant såsom rör
förmedling då det t. ex gäller information och pedagogisk
verksamhet, t.ex. i kulturskolan och på museer?
6. Tänker man avsätta en viss ekonomisk pott för att med dessa
medel göra kulturverksamhet som funnits länge, mer
tillgänglig för alla?
7. Kulturarbetare med funktionsnedsättning måste få möjlighet
att arbeta vid teater och med andra kulturella evenemang.
Särskilt för barn är det mycket viktigt att personer med
funktionsnedsättning gestaltas på scen. Vilka politiska
initiativ kan detta medföra?
8. Hur tänker sig majoriteten att målstyra förvaltningarna och
bolagen på tillgänglighetsområdet och försäkra sig om att de
politiska intentionerna inom tillgänglighetsområdet blir
verklighet?
9. På vilket sätt kan man ge större tyngd åt kulturfrågorna i det
nya funktionshinderprogram som kommer när det nuvarande
löper ut 2015?
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