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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 8 från ordinarie möte den 9 oktober
2018
Plats: Östberga Kulturhus
Rum: Rosa rummet
Tid: 14:00 – 16:00
Adress: Östberga Torg 13
Närvarande rådsmedlemmar:
Anne Sjökvist, HRF
Anita Odell, OCD föreningen Stockholm
Sven Hallberg, ÅSS, ångestföreningen i Stockholm
Louise Lindström, DHR
Närvarande tjänstemän:
Christer Nygren, fh-rådssekreterare.
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm
Ola Larsson Arkivarie, Stadsarkivet
Elin Wiktorsson, samordnare Östberga Kulturhus
Inez Ståhlberg, barnskötare Östberga Kulturhus
Anmäld frånvaro: Magnus Lindmark SFR, Stockholm, Ronald
Hallgren, Kulturhuset/Stadsteatern AB
Sven Hallberg, Ångestföreningen Stockholm
Gunilla Göran,ordf. Reumatikerföreningen i Stockholm
Eva Söderbärj, vice ordf. HSO/FUB
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1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordning
Anne Sjökvist valdes till tillfällig ordförande för mötet
och, hälsade alla välkomna, dagordningen godkändes
därefter.

2. Godkännande av föregående protokoll och val av
justerare.
Föregående protokoll godkändes med följande tillägg,
Ola Larsson, Stadsarkivet var närvarande vid
föregående möte. Louise Lindström utsågs till att
justera dagens protokoll.

3. Synpunkter på lokaler och handlingars
tillgänglighet
Rådet hade inget anmärka på beträffande lokalernas
utformning och tillgänglighet, som helhet en mycket
inbjudande lokal med goda samarbetsmöjligheter
mellan de olika aktörerna som bedriver verksamhet i
huset. Rådet framförde synpunkter på att den stora
dans och rörelsesalens akustik behöver förbättras, så
även belysningen i form av strålkastare (nu finns
endast städbelysning).. En av toaletternas handfat är
inte riktigt anpassat för personer med
funktionsnedsättning. Entrén behöver ny tydligare
skylt, nuvarande var tydligen bara ett provisorium.
Rådet gav också ett förslag på att busshållplatsen
Östberga Torg kanske ska döpas om till Östberga
Kulturhus och att den angränsande
informationstavlan tydligt visar var kulturhuset är
beläget. Även angörningsadressen för färdtjänst var
svår att hitta. Mobil hörselslinga fanns men var
dessvärre inte inkopplad, och ingen ansvarig fanns på
plats för att kunna lösa detta.

4. Uppföljningsfrågor
Eftersom ordf. Gunilla Göran var frånvarande kunde
rådet inte ta del av den uppdaterade versionen,
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utifrån de synpunkter som övriga rådsmedlemmar
framförde på förra mötet.
Rådet önskar se en uppföljning på den rapport som
Gunnar Häger genomfört med avseende på
tillgängligheten på Stadsmuseet. Nytt är att Anne
Sjökvist, tar över Magnus Lindmarks tilldelade uppgift
att, kontakta Hans Öjemyr och undersöker vilka
åtgärder man vidtagit.
Balanslistan gicks igenom och rådet kommer
undersöka vilka verksamheter som erbjuder pictogram,
resultatet redovisas på nästkommande möte. Louise
Lindström ansvarar för att undersöka detta vidare och
återkommer med en rapport.
Rådet ska under hösten fastställa vilka indikatorer man
vill utgå ifrån för att säkerställa att
tillgänglighetsfrågorna beaktas i ännu större
omfattning. Följande indikatorer och områden enades
man om: Budgeten och arbete med KUF:s VP för 2018
kopplade till målen i det nya programmet för
tillgänglighet, ”Ett Stockholm för alla”. Önskvärt att
rådet i samarbete med KUF tar fram indikatorer som
rör funktionshinderfrågor med fokus på kommande
ombyggnadsprojekt: Asplundhuset, Medborgarhuset,
Kulturskolan i Husby, Stadsmuseet.
Digitaliseringen av offentliga handlingar fortsätter.
Kulturnämndens funktionshinderråd saknar ett
funktionshinderperspektiv i kulturförvaltningens
kompetensförsörjningsplan.
 Vi föreslår därför att det under rubriken Introducera, i
spalten Vad ska vi uppnå? läggs till en ruta med texten
Tillgänglighetens nödvändighet för att möta alla
medborgarnas behov av delaktighet.
 I spalten Aktivitet föreslår vi Utbildning av arbetslag.
Indikator: samtliga arbetslag har genomgått utbildning
i frågor som berör funktionshinderperspektivet.
 I spalten Måldatum föreslår vi 2019-12-31.
 I spalten Ansvarig föreslår vi Funktionshinderrörelsen
tillsammans med HR och Kulturstrategiska
avdelningen.
 I spalten Uppföljning/kommentar föreslår vi:
Långsiktig, kontinuerlig satsning.
 Allmänt: Kvalitén på brukarundersökningar behöver
ses över ur ett funktionshinderperspektiv.
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Funktionshinderrådet anser att Aktiviteterna ska vara
tydligare över lag och att det ska finnas tydligare
indikatorer.
Rådet önskar en dialog och återkoppling från KUF
och KuN rörande de förslag till förbättringar som
beskrivs i de olika publicerade protokollen.
Dick Torberger HR chef på Kuf kommer till något av
de återstående rådsmötena denna termin för att,
diskutera och föra en dialog utifrån ovan beskrivna
behov och önskemål.





Rådet önskar i god tid få ta del av ritningar inför
pågående och kommande ombyggnadsprojekt, detta för
att kunna inkomma med synpunkter på underlagen.
Förslag framkom också på att genomföra en workshop
med studenter från KTH för att belysa frågan kring
arkitektur, design utifrån funktionshinderperspektivet.
Christer har kontaktat KTH och Stefan Petersson,
adjunkt på KTH, inom kort får rådet ett förslag på
tänkbara datum. Rådet ser gärna att man lägger
workshopen på KTH som en fristående aktivitet och
inte i samband med ordinarie rådsmöte.

5. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den
16 oktober.
Christer redogjorde för kommande ärenden till
Kulturnämnden den 16 oktober, som alla finns
tillgängliga på insyn Stockholm..
6.




Övriga 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.
Kulturskolan i Vällingby har öppnat i nya lokaler
inne i gallerian 1 januari 2018. Vi bokar in ett besök.
Planerna för ny lokal till Kulturskolan i Husby är
klar och förslaget på utformning av lokalerna är
beslutat. Förväntad inflyttning hösten 2019. Rådet
har fått ta del av ritningarna först efter
genomförandebeslutet togs. En samarbetspartner i
huset blir Kulturhuset/Stadsteatern och
”Kretsteaterns” som kommer erbjuda föreställningar.
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Årsta bibliotek och kulturskola väntar på en
ombyggnad. Byggnaderna är K-märkta.
Norra Djurgårdsstadens kommande kulturskola och
bibliotek, som väntas öppna tidigast under 2019,
utökas eventuellt med en lokal som kan hyras ut till
föreningslivet.
Stadsmuseet beräknas öppna för allmänheten,
tidigast under våren 2019
Liljevalchs ursprungliga byggnad beräknas vara klar
i början av 2018 och den nya tillbyggnaden
färdigställd i april 2020.
I arbetet med Medborgarhuset ser man fortlöpande
över kostnadsbilden. Vilket kan komma att medföra
att kommersiella aktörer prioriteras som hyresgäster.
Kulturskolan har erbjudits nya och fräscha
lokaler/scener i huset som ska inrymma teater och
bild och form verksamhet.

7. Synpunkter på inkomna remisser och motioner
Rådet ställde sig öppna och positiva till förslaget från
Rasmus Jonlund beträffandet skapandet av ett
scenkonsthus med tillägget att tydligt beskriva hur
scenkonst med och av personer med olika
funktionsnedsättningar kan inkluderas och
tillgängliggörs i det ev. vidare arbetet med ett
scenkonsthus för alla. Rådet noterar också att
förvaltningens svar på remiss
av Motion om Kulturpolitik för konst och samhälle
saknar funktionshinderperspektivet.
8. Rapporter
Louise Lindström berättade om sitt besök vid
invigningen/reopen av det nya renoverade
Nationalmuseum, Hon delade också ut en tidskrift
som beskriver hur den gamla museibyggnaden från
1800-talet förvandlats till en modern konst och
designupplevelse.
.
9. Nästa möte
Nästa ordinarie rådsmöte äger rum tisdag den 6
november 2018,
Kl. 14.00–16.00.
Plats: Inte fastställt meddelas senare.
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10. Övriga frågor och frågor som inte fått något svar
Diskussion i rådet om vikten av att samordna,
fortlöpande våra möten med fastighetsnämndens
funktionshinderråd.
Att frågor som inte besvarats under punkt 7 (8)
automatiskt tas bort efter 6 månader.
Rådet ställer frågan till nämnden om det är möjligt
att genomföra gemensamma studiebesök.
Rådsmedlemmarna ansvarar för att specificera vad
man önskar utbildning i gällande handhavandet av
I Pads. Svaren mailas till Christer som sammanställer
och återkommer med förslag på utbildningsinsats.
Christer bjuder in, sekreteraren för skönhetsrådet,
Henrik Nerlund.
11. Avslutningsvis berättade Elin Wiktorsson,
samordnare på Östberga Kulturhus om bakgrunden
till uppförandet av huset. Genom en
medborgardialog har det framkommit hos boenden i
Östberga att, det är ett kulturhuset man önskar sig,
som en samlingspunkt för möten, kulturupplevelser
och fortbildning på olika plan. Från förslag till
färdigt hus har det bara tagit 2 år. Tidigare låg en
matvarubutik där nu kulturhuset är uppfört. En rad
olika intressenter ryms och samverkar i huset som:
 Biblioteket
 Kulturskolan
 Fritidsgård
 Öppna förskolan
 Fryshuset
 Föreningar
 Äldreomsorgen.
 Språk caféer för b.la. nyanlända
Husets koncept bygger på idén som möjliggörare av
förslag och inspel från medborgare, övrigt kultur-och
föreningsliv.
De olika rummen är flexibla och kan avdelas, väggar
på hjul möjliggör att huset kan anpassas efter de
olika intressenternas önskemål. Lokalerna hyrs ut
enligt fastställd taxa.
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Balanslista 2018
Ärende

Ansvarig

Gå in på jämför Stockholm Rådet
http://www.stockholm.se/jamfor.
Tillgängligheten presenteras
med 9 olika ikoner per
verksamhet. Finns det s.k.
pictogram till varje verksamhet?
Sekreteraren
Info om upplägget.
Vilka effekter har Gunnar
Hägers rapport fått gällande
Anne Sjökvist
Stadsmuseet,
tillgänglighetsarbete
Följa Stadsarkivets bygge i
Liljeholmen.
Information om bygget
Studiebesök i Liljeholmen
Skapa arbetsgrupper utifrån
programmet ”Ett Stockholm för
alla”

Christer

Ordförande

Rådet
Hur ska rådet samarbeta med
Kulturnämnden?

Bevaka ombyggnad av
Medborgarhuset.

Tidsplan/
kommentar

fortlöpande

Klart ht 2018
Under hösten -18
Peeter Mark fr Sta
bjuder in.
Klart

Klart
Fortlöpande kontakt
med och bevaka
”Tjut” tillsammans
med b.la,
Kulturstrategiska
avdelningen
Enheten, på KUF.
Gemensamma
studiebesök

Lokalstrateg,
Från jan -18 och
Kulturförvaltningen
framåt
PO Törnqvist
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Framtagande av aktiviteter och
indikatorer kopplade till målen i
programmet för delaktighet
gällande VP 2018.
Rådet önskar information, om
Stadens nya digitala system
kallat ”E.Doc”.

Gunilla Göran ordf.

Christer Nygren sekreterare

Rådet

Under hösten -18
Förslag till
aktiviteter/indikatorer
fastställs

Magnus Lindmark

Under hösten -18

Louise Lindström, justerare

