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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 7 från ordinarie möte den 10 oktober
2017
Lokal: Stockholms stadsbibliotek, styrelserummet.
Tid: 14. 00 – 16. 00
Närvarande rådsmedlemmar:
Gunnar Häger, ordf.
Eva Söderbärj, vice ordf. HSO/FUB
Louise Lindström, DHR Stockholmsavdelningen
Anita Odell, HSO/OCD-föreningen Stockholm
Sven Hallberg, Ångestföreningen i Stockholm ÅSS

Närvarande tjänstemän:
Christer Nygren, fh-rådssekreterare,
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm
Lena Nilsson, Administrativa staben/Kulturförvaltningen
Per-Olof Törnqvist, Administrativa staben/ Kulturförvaltningen
Anmäld frånvaro: Gunilla Göran

1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen.
Ordföranden öppnade mötet och dagordningen godkändes.

A. Sven Hallberg ny rådsmedlem hälsades välkommen. Sven
berättade kort om sin bakgrund och om sin roll och arbetet i

Ångestföreningen, ÅSS. Därefter gick vi laget runt så att alla
medlemmarna fick tillfälle att presentera sig.
B. Nina Holmqvist från Stadsbiblioteket berättade om
verksamheten ur olika synvinklar b.la den omfattande
programverksamheten, Nina delade också ut en broschyr om
bibliotekets historik. Rådet tackade för inspirerande
information.
2. Uppföljning av föregående protokoll. Val av justerare.
Mötesprotokollet från den 12 september godkändes och lades
till handlingarna med följande tillägg:
 punkt 8 ”Kommunikationsprogram för Stockholms stad år
2017-2022 ” samtliga uppmanades att ta del av programmet
och återkomma med synpunkter, gärna innan nästkommande
möte den 7 november.
Kommunikationsprogrammet finns att tillgå på:
www.insyn.stockholm.se
 Louise utsågs att justera dagens protokoll.
 Gunnar Hägers rekryteringsbrev godkändes av samtliga.
 Stadsarkivet samarbetar med arbetsförmedlingen och
kommer att anställa en person med en funktionsnedsättning
inom kort. Vi önskar gärna information om vem den
personen är.
 Rådet önskar information kring vilka kriterier, som gäller
för Stadens ny e – upphandlingssystem utifrån
funktionshinderperspektivet.
3. Lena Nilsson och Per Olof (PO) Törnqvist berättade om
kommande stora lokalförändringar som kan sammanfattas
med; renovera, evakuera och bygga om.
 Stadsmuseet öppnande är senarelagt till den 1 mars vilket
betyder att utställningarna skjuts fram till november 2018.
 Asplundhuset här finns två utvecklingsalternativ,
ombyggnad/tillbyggnad eller endast renovering av
Stadsbiblioteket, i nuläget har inget beslut fattats om vilket
av alternativen som ska gälla.
 Allaktivitetshuset i Östberga, upp i nämnden 17 oktober. Ett
centralt nav i Östberga för både kulturliv och
fritidsverksamhet, också en verksamhet som ska förebygga
gängkriminalitet i området.
 Liljevalchs konsthall renoveringen klar 1 november och,
den publika verksamheten åter 10 november. Beträffande
tillbyggnaden så togs första spadtaget 1 augusti 2017, det
hela planeras klart till våren 2020.

 Medborgarhuset renoveringsarbetena i huset har medfört en
påtaglig fördyrning av hela projektet. Beslut om kommande
tidsplan och entreprenör väntas i fastighetsnämnden i
december. Återflytt av de kulturella verksamheterna som
KUF bedriver på en yta av 3100kvm beräknas till 2020.
 Ett nytt bibliotek planera till Gubbängens centrum,
önskemålet är att placera det med entré från markplan.

4. Synpunkter på lokaler och handlingars tillgänglighet.
Rådet kunde konstatera att styrelserummet, som för övrigt var
mycket smakfullt och vackert inrett, hade en akustik som
lämnade mycket övrigt att önska. Asplundhuset är ett gammalt
hus och lever inte upp till kraven på tillgänglighet av
förklarliga skäl. Rådet förväntar sig att den kommande
renoveringen kommer möta upp ovan krav. Sven föreslog att
en mobil hörselslinga skulle vara på sin plats.
5. Uppföljningsfrågor
Frågan är nu löst med iPads för Gunnar Häger, det kvarstår
dock vissa oklarheter med Eva Söderbärjs iPad.
Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 17
oktober.
Christer redogjorde för kommande ärenden till
Kulturnämnden.
Rådet har haft möjlighet att ta del av ärendena via
www.insyn.stockholm.se
Rådet vill gärna, om möjligt, åka med då Kulturnämnden åker
på någon studieresa.
6. Kommande ärenden till Kulturnämnden.
Christer redogjorde för kommande ärenden.
Rådet har fått ta del av kommande ärenden/remisser till
via mejl.

7.

Ombyggnadsprojekt.
Rådets vilja är att besöka och ta del av, i god tid, nedan
planerade ombyggnadsprojekt. Viktigt att Kulturförvaltningens
egna lokaler uppfyller kriterierna för
tillgänglighetsanpassning!
 Skärholmens biblioteks nya entré samt café är senarelagt till
1 augusti. Vi bör kolla upp hur det funkar ur
funktionshinderperspektiv.












Kulturskolan i Vällingby öppnar i lokaler inne i gallerian 1
januari 2018.
Planerna för ny lokal till Kulturskolan i Husby ligger för
beredning, eventuellt blir det en återremiss.
Årsta bibliotek och kulturskola väntar på en ombyggnad.
Byggnaderna är K-märkta.
Norra Djurgårdsstadens kommande kulturskola och
bibliotek, som väntas öppna under 2019, utökas eventuellt
med en lokal som kan hyras ut till föreningslivet.
Stadsmuseet beräknas öppna för allmänheten i november
2018.
Liljevalchs befintliga byggnad beräknas vara klar i början
av 2018 och tillbyggnaden vara klar i april 2020.
Det är ännu inte klart vilket av de två alternativen
ombyggnad/tillbyggnad eller endast renovering av
Stadsbiblioteket det blir. Förhoppningsvis bestäms vilket
alternativ det blir under sommaren 2018.
I arbetet med Medborgarhuset ser man nu över
kostnadsbilden.

8. Rapporter
Ronald Hallgren berättade om kommande renoveringsprojekt
på Kulturhuset/Stadsteatern, man kommer genomföra
stambyten, asbestsanera och byta alla fönster. De publika
ytorna lämnas intakta. Ett förslag väcktes om att bilda en
arbetsgrupp för kulturell samverkan och utveckling detta mot
bakgrund av att KHST inom kort tvingas flytta ut hela sin
verksamhet under renoveringsarbetet med fastigheten.
9.

Nästa möte
Nästa ordinarie rådsmöte blir tisdag den 7 november oktober
Kl. 14.00--16.00 på Medeltidsmuseet, Strömparterren 1.
Till mötet ansluter, kulturskolechef, Marion HaugeLindberg.
Inget förmöte begärt denna gång.

9. Övriga frågor
 Fh-rådet väntar på svar från Roger Mogert angående rådets
möjlighet till medverkan på kulturnämndens möten.
 Frågan om en jullunch togs upp och platsen föreslogs till
t.ex. ABBA museet på Djurgården.
 Diskussion om pågående digitaliseringen och hur det kan
komma att påverka/styra våra verksamheter på sikt. Om
Staden t.ex. förhyr till hög kostnad lokaler för
biblioteksverksamhet med traditionellt utlåning av böcker
och, det sedan visar sig att behovet av att låna böcker










primärt tillgodoses digitalt, via e böcker, så står man där
med en ev. tom lokal. Inriktningen enligt PO är att bygga så
flexibelt som möjligt.
Till mötet den 5 december på Kulturhuset/Stadsteatern
ansvarar Ronald Hallgren för att bjuda in lämplig och
spännande person från verksamheten. Ronald föreslog
fastighetschefen….
Louise informerade om och delade ut en folder om”polar
print”, ett hjälpmedelsföretag med inriktning på hjälpmedel
för personer med synnedsättning.
Länk: http://www.polarprint.se/kontor/7/Stockholm.html
Staden delar årligen S:t Julian priset, rådet uppmanades av
Louise att maila förslag på vem man önskar nominera.
Länk:
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/funktionsnedsattnin
g/St-JulianprisetAnita Odell berättade om en angelägen och sevärd
fotoutställning på ABF huset som ”Hjärnkoll” arrangerar.
Länk: http://www.nsph.se/hjarnkoll-new-2/aktuellt/
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Framtagande av aktiviteter
kopplade till målen i programmet
om delaktighet för VP 2017.

Gunnar Häger, ordförande

Christer Nygren, sekreterare
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