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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kult urnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 8 från ordinarie möte den 15
september 2016
Lokal: Skärholmens bibliotek
Tid: 15. 00 – 17. 00
Närvarande rådsmedlemmar:
Gunnar Häger, ordf. SRF Stockholms stad
Eva Söderbärj, vice ordf. HSO/FUB
Gunilla Göran, HSO/Reumatikerföreningen i Stockholm
Louise Lindström, DHR Stockholmsavdelningen
Sven Arnehed, Neuroförbundet Stockholmsföreningen
Närvarande tjänstemän:
Erika Dahlberg, nämndsekreterare, kulturförvaltningen
Julia Keller, bibliotekarie, Sockholms stadsbibliotek, deltog under
pukt 1-4
Petra Engvall, fh-rådssekreterare, Stadsarkivet
Richard Hedberg, administrativ chef, Stockholms stadsbibliotek,
deltog under pukt 1-4
Anmäld frånvaro:
Anna Quarnström, HSO/HRF
1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen.
Ordföranden öppnade mötet och dagordningen godkändes.
Stockholms stadsarkiv
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
stockholm.se/stadsarkivet
Tel 08 508 28 300

2. Uppföljning av föregående protokoll. Val av justerare.
Mötesprotokollet från den 18 augusti godkändes och lades till
handlingarna. Eva utsågs att justera dagens protokoll.
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3. Synpunkter på lokaler och handlingars tillgänglighet.
 Det är svårt att hitta till biblioteket, både från tunnelbanan
och när man kommer med bil då skyltning saknas.
 Skylten till bibliotekets entré, från gallerian, sitter för högt
upp.
 Prickarna på glasdörrarna bör bytas ut mot heldragna linjer.
4. Julia Keller och Richard Hedberg berättade om
Skärholmens bibliotek och dess tillgänglighet.
Julia är samordnare för inköpsgruppen för media till barn och unga.
Medierna som köps in kategoriseras utifrån profiler, ex mångspråk,
lättläst, talböcker, ljudböcker och storstilsböcker.
Gruppen köper in media utifrån en medieplan som delvis utgår från
besökarnas efterfrågan och inköpsförslag.
Personer med funktionsvariation är en prioriterad målgrupp.
Bland annat vill man få in taltidningsupphandling samt att
äppelhyllan (media för och om personer med funktionsnedsättning)
ska uppdateras.
Richard Hedberg, administrativ chef på Stockholms stadsbibliotek
informerade att bibliotekets uppgift är att tillgängliggöra litteratur
och språklig utveckling för alla stockholmare.
Utmaningarna i detta arbete är:
- Brist på lämpliga lokaler.
- Svårt att flytta från problematiska lokaler.
- Vissa lokaler är klassade så förändringar kan inte ske.
- Budgeten växer inte.
2016 har/kommer följande att ske:
Kungsholmens bibliotek har fått en ny dörr.
Biblioteket i Fruängen har flyttat till nya, mer anpassade
lokaler.
Belysningen byts ut på 10 bibliotek.
Arbetet med att se över toaletter och dörrautomatik görs
löpande.
En skyltinventering har gjorts.
- ”Boken kommer”, ett rörligt bibliotek, har satsat på en ny
och större bil, för att lättare kunna möta nya stockholmare.
Stadsbiblioteken har inga öronmärkta pengar för tillgänglighet.
Rådet tycker att det ska synas i budgeten vad som används till
tillgänglighet.
Gunilla tipsar att rådet kan vara med vid upphandlingar och Rikard
ska titta på om det är möjligt.
Petra ska skicka rapporterna från arbetsgruppen till Rikard.
Stockholms stadsarkiv
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
stockholm.se/stadsarkivet
Tel 08 508 28 300

5. Uppföljningsfrågor.
Petra ska bjuda in Stadsbibliotekets projektledare Anne-Marie
Evers till ett rådsmöte.
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6. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 20
september.
Erika redogjorde för ärendena till Kulturnämnden.
Rådets synpunkt på punkt 7, Strategi för Stockholm som smart och
uppkopplad stad svar på remiss:
Tillgänglighet nämns inte och ur funktionhinderperspektiv ska alla
medier inkluderas.
Rådets synpunkt på punkt 9, Vägledning skyltar och ljus svar på
remiss:
Tillgänglighetsaspekten saknas.
Rådets synpunkt på punkt 11, Internationell strategi för
Stockholms stad svar på remiss: Stadens pågående
tillgänglighetarbete nämns inte.
Rådets synpunkt på punkt 12, Demokratisäkra föreningsstödet:
Att lokaler är tillgängliga för alla är en del av demokratideltagandet
och borde vara ett kriterium i bidragsansökningsprocessen.
Rådets synpunkt på punkt 14, En mer levande stadsmiljö under
Stockholms broar: Det är bra att stadens ytor tas till vara men att
tillgängligheten inte får glömmas bort.
7. Kommande ärenden till Kulturnämnden.
Erika redogjorde för kommande ärenden och
rådet diskuterade ärendet ” Stöd till Judiska museet”- finns
tillgänglighetsperspektivet med? Gunnar skriver ner synpunkter och
skickar till Erika.
8. Ombyggnadsprojekt.
Petra informerade att stadsarkivet satt upp ljuddämpande skivor i
taket samt satt upp ljudabsorberande textil på en vägg.
Petra ska undersöka huruvida stadarkivet öronmärker medel för
tillgänglighet.
9. Rapporter
 Petra informerade att Mårten Castenfors skickat en rapport
angående arbetet med Liljevalchs.
 Ny funktonshinderombudsman är Pia Ehnhage som
efterträder Riitta-Leena Karlsson som går i pension.

Stockholms stadsarkiv
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
stockholm.se/stadsarkivet
Tel 08 508 28 300

10. Planering av temadag med Kulturnämnden den 20
september.
Rådet diskuterade om temadagen ska genomföras då endast 4,5
anmälningar kommit in hittills och kom fram till att minst hälften,
10 st., borde delta för att temadagen ska genomföras.
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11. Nästa möte
Nästa ordinarie rådsmöte blir torsdag den 13 oktoberber kl.10.00 –
12.00 på Kulturskolans resurscentrum vid Globen.
12. Övriga frågor
Togs inte upp på grund av tidsbrist.
Balanslista 2016
Ärende

Ansvarig

Gå in på jämför stockholm http://www.stockholm.se/jamfor.
Tillgängligheten presenteras med 9
olika ikoner per verksamhet. Finns
det s.k. pictogram till varje
verksamhet? Info om upplägget.
Följa Kulturskolans bygge av ny
lokal i Kärrtorp.
Följa Stadsarkivets bygge i
Liljeholmen.
Information om bygget
Studiebesök i Liljeholmen

Rådet

Hur ska rådet samarbeta med
Kulturnämnden?
Bjuda in projektledaren för
ombyggnaden av Stadsbiblioteket.
Framtagande av aktiviteter kopplade
till målen i programmet om
delaktighet för VP 2017.

Gunnar Häger,ordförande

Stockholms stadsarkiv
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
stockholm.se/stadsarkivet
Tel 08 508 28 300

Petra Engvall, sekreterare

Tidsplan/
kommentar

fortlöpande
Sekreteraren
Rådet

Rådet

Fortlöpande
Fortlöpande
18/8

Rådet

Fortlöpande
diskussioner
bla ändra
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sekreteraren

snarast

Rådet

September
och oktober
Förslag till
aktiviteter
diskuteras

Gunilla Göran, justerare

