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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 10 från ordinarie möte den 8 december
2020
Plats: Digitalt via zoom
Tid: 14:00 – 15:30

Närvarande rådsmedlemmar:
Bertil Orrby, Astma- och Allergiföreningen i Stockholm.
Anne Sjökvist, vice ordf. Hörselskadades förening i Stockholm.
Anita Odell, OCD föreningen i Stockholm
Louise Lindström, DHRS - Delaktighet Handlingskraft
Rörelsefrihet, Stockholmsavdelningen.
Mia Modig, Dövas förening i Stockholm.
Närvarande tjänstemän:
Christer Nygren, fh-rådssekreterare.
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm.
Frånvarande:
Joakim Centervik, SRF - Synskadades Riksförbund, Stockholm
Stad.
Ronald Hallgren, Kulturhuset/Stadsteatern.
Ola Larson, Stadsarkivet.

1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordning
Gunilla öppnade mötet, hälsade alla välkomna och
dagordningen godkändes.
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2. Föregående protokoll och utseende av sekreterare
Protokollet från 2020-11-17 godkändes och lades till
handlingarna. Anne Sjökvist utsågs att justera
protokollet.
3. Synpunkter på lokaler och handlingars
tillgänglighet.
Tillgängligheten via den digitala funktionen och
appen Zoom var vid dagens möte, inledningsvis
instabilt. Handlingarna till mötet mailades ut i god tid.
4. Uppföljningsfrågor.
Christer Nygren tar fram ett kalendarium för
kommande möten och mailar rådet. I samband med
avrop och upphandlingar önskar rådet vara delaktiga.
Rådet bevakar renoveringen av Årsta bibliotek och
kulturskolans lokaler. Underlag och ritningar rådet
tillhanda sedan tidigare.
5. Inkomna remisser och motioner.
Inga inkomna motioner eller remisser
6. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 15
december.
punkt 4, Skolbiblioteksplan för skolor och
förskolor. Mycket bra med förstärkning av
skolbiblioteken och att tillgängligheten för alla tas i
beaktande. Rådet ställer sig positiv till svar på
remissen.
Punkt 7 Motion av Torun Boucher. Rådet ställer
sig bakom en översyn av antagningsförfarandet till
kulturskolan och särskilt beakta tillgängligheten
särskiljer sig mellan stadsdelarna vad det gäller tex
tillgång till teknik/datorer. För de med kognitiva
nedsättningar eller ångestsjukdomar upplevs det
tidsmässigt begränsade kurssläppet – som ett hinder.
Bättre om möjligt att sprida ut möjligheten för
anmälan under flera dagar. Christer tar frågan vidare
med sin chef med anledning av b.la. kulturskolans
upphandling av nytt administrativt system.
Punkt 8, Motion av Torun Boucher om
kulturskolans lokaler.
Rådet ställer sig bakom motionen och, vill i övrigt
framhålla vikten av att en
riskbedömning/konsekvensanalys genomförs i
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samband med att fler aktörer tillsammans med
kulturskolan samverkar i nya lokaler. Kan detta leda
till att t.ex. vissa grupper enligt Kuf uppdrag, stängs
ute
Punkt 9, stöd till det fria kulturlivet.
Rådet bedömer det som angeläget att få mer kunskap
om de grupper som beviljats stöd och samtidigt har
en tydlig målsättning att jobba med inkludering och
utifrån funktionshinderperspektivet. Rådet ser gärna
att ett ytterligare kriterium anges; tillgänglighet.
Detta vid bedömningarna av stöd till det fria
kulturlivet.
Punkt 13 Val av ordförande och jury för
Stockholms stads kulturpriser.
Rådet ställer sig bakom förslaget och noterar positivt
att Ulrika Knutsson blir ordförande.
Punkt 14, nya avgifter i kulturskolan.
Rådet emotser en utvärdering av hur de nya
avgifterna bidragit till att nå nya målgrupper i de
prioriterade ytterstadsområdena.
7. Övriga ombyggnadsprojekt
Inga noterade.
8. Rapporter
Webbinarium 9/12 kl. 18-20, om stadens strategiska
arbete och budget utifrån
funktionshinderperspektivet.
Webbinarium2 om upphandlingar 10/12 kl. 9-12
9. Övriga frågor
Rådet summerade var och en, vad som varit positivt
under verksamhetsåret och förslag på
förbättringsåtgärder.
10. Nästa möte, äger rum den 9 februari 14:00-15:30.
Plattform: Zoom.
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Balanslista 2020
Ärende

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

Kompetensförsörjningsplane
n
Kulturstrategiska
programmet
Renovering av Årsta
bibliotek och kulturskolan
Kulturstrategiska
programmet
Utforma kriterier för
upphandlingar utifrån
funktionshindersperspektivet
PM som beskriver
framgångsrika exempel på
hur FHR verkar i andra
sammanhang i staden tex på
stadsdelsnivå
Biblioteksplanen, under
utarbetning

Ansvarig

Rådet och
Ledningsgruppen
på Kuf

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

HR-konsult
Cecilia Cato +
HR-chef Carina
Idenfors

VT + HT 2021

David Jonsson

VT + HT 2021

Rådet
Ulrika Bjurvall,
lokalenheten

VT + HT 2021

David Jonsson

VT + HT 2021

Rådet

HT 2020 VT 2021

Gunilla Göran,

HT 2020
VT 2021

Daniel Forsman

VT + HT 2021
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Gunilla Göran, ordf.

Christer Nygren
Sekreterare

Anne Sjökvist
Justerare

