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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kult urnämnden - Skön hetsrådet

Protokoll nr 10 från ordinarie möte den 3
december 2019
Plats: Kulturskolan i Vällingby
Adress: Pajalagatan 10
Rum: Ateljén
Tid: 10:00 – 12:00
Närvarande rådsmedlemmar:
Gunilla Göran, ordf. Reumatikerföreningen i Stockholm
Anne Sjökvist, vice ordf. Hörselskadades förening i Stockholm
Bertil Orrby, Astma- och Allergiföreningen i Stockholm
Anita Odell, OCD föreningen Stockholm
Louise Lindström, DHR
Mia Modig, Dövas förening i Stockholm
Närvarande tjänstemän:
Christer Nygren, fh-rådssekreterare.
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm.
Patric Skog, enhetschef Kulturskolan Stockholm
Frånvarande:
Ola Larsson, arkivarie, Stadsarkivet,
Ronald Hallgren Kulturhuset/Stadsteatern
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Enhetschef Patric Skog hälsade alla välkomna till Kulturskolan
Stockholm i Vällingby. De nya verksamhetslokalerna, som rymmer
alla ämnen inom kulturskolan, invigdes 2018. Man samarbetar brett
med centrumledningen och Stadsteatern/Kulturhuset kring
gemensamma events som festivaler mm.
Efter ordinarie möte guidades rådet runt i lokalerna av Patric och
rådet kom med förbättringsförslag som tacksamt togs emot.
För mer info: www.kulturskolan.stockholm.se
1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordning
Ordförande Gunilla Göran öppnade mötet och
hälsade alla välkomna och dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll godkändes och lades till
handlingarna. Till justerare utsågs Anne Sjökvist.

3. Synpunkter på lokaler och handlingars
tillgänglighet.
Skyltning saknades från T-bane utgången därför svårt
att hitta till kulturskolan. Även när man kommit in
genom entrédörren saknades skyltar som visar vart
man ska gå, även hissen var svår att upptäcka. Om
man som en ledamot är döv så funkar det inte med
nuvarande kommunikationssystem från utsidan som
förutsätter att man kan höra och prata. Teleslinga
saknades men planer finns på att skaffa en mobil
sådan.
Lokalen fick för övrigt klart godkänt bra akustik och
miljö och ventilation. Dörrar och toaletter
tillgänglighetsanpassade.

4. Uppföljningsfrågor.
Anne har varit i kontakt med HR ansvarig på KuF och
ännu inga konkreta svar som beskriver vilka
utbildningsinsatser som planeras. Men processen har
påbörjats för att öka kompetensen generellt inom
kulturförvaltningen. Ledningen är informerad om
situationen. Rådet inväntar vidare besked.
På HR avdelningen har en ny person anställts som
kommer avlasta nuvarande chef, rådet informerades
om detta och Christer tar kontakt med henne.
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Rådet önskar även svar på om det är möjligt att, vara
delaktiga och samskapa vid utformningen av delar av
den kulturstrategiska planen för Stockholm som berör
funktionshinderfrågor. Christer kontaktar ansvarig på
kulturstrategiska för att undersöka om och hur detta
initiativ från rådet kan konkretiseras.
5. Förslag på innehåll i remissvar (standardsvar).
Rådet beslöt att anta utformningen av standard svar
på remisser/motioner med tillägget att varje svar på
remiss/motion utformas individuellt om det påkallas.
Anne följer upp remissen angående de språkliga
minoriteterna och mailar ut förslag till rådet. Mia
lägger till i skrivelsen något om Agenda 2030

6. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 10
december.
Rådet noterar att en betydande satsning från
kulturförvaltningen på resurscenter som får utökade
anslag och att man avsätter medel inom kulturskolan
för att utveckla verksamhet i varje enhet för
målgruppen.
7. Övriga ombyggnadsprojekt
Kulturskolan i Husby kommer något senare än
planerat flytta in i nya lokaler som delas med
Kulturhuset/Stadsteatern februari/mars 2020. Rådet
önskar förlägga, om möjligt, sitt första möte för våren
2020 i de nyinvigda lokalerna. Ronald föreslog på
föregående möte att representanter för de båda
verksamheterna finns på plats och presenterar sina
verksamheter och hur samverkan kan utformas.
8. Synpunkter på inkomna remisser och motioner
Se punkt 6.
9. Frågor till möte med presidiet under hösten.
Rådet träffar presidiet onsdag 4 december kl. 12-13 i
Stadshuset. Samtliga rådsmedlemmar har tack ja
förutom Mia Modig. Rådet mailar frågorna till
Christer som gör en sammanställning och mailar
dessa vidare till berörd person.
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10. Rapporter
Gunilla rapporterade från temakvällen på World trade
center den 26 november, en mycket bra och givande
kväll som Pia Ehnhage kallat till. Handlade b.la. om
kommande förändringar gällande rådens utformning.
Under 2020 pågår utredningsprocessen och den nya
strukturen för råden ska vara sjösatt till 2021.
11. Övriga frågor
Mia Modig påpekade att även teckenspråket bör/ kan
räknas in som ett minoritetsspråk.
Anita skriver ett utkast till PM som riktar sig till
nämnden i första hand, mailar till övriga rådet för
synpunkter.
12. Nästa möte rådet avvaktar nämndens kalendarium för
20

Balanslista 2019
Ärende

Ansvarig

Hur kan (ska) rådet i
samarbete med
kulturförvaltningen
utveckla nya
samarbetsformer?

Rådet

Bevaka ombyggnad
av Medborgarhuset.

Tidsplan/
kommentar
Möjliggörande av
fortlöpande kontakt med
Kulturstrategiska
avdelningen
Enheten, på KUF.
HR och kulturskolan
Gemensamma
studiebesök på
verksamheterna

Lokalstrateg,
Kulturförvaltningen Från jan -19 och framåt
PO Törnqvist
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Gunilla Göran ordf.

Christer Nygren
Sekreterare

Justerare
Anne Sjökvist

