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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 1 från ordinarie möte den 9 februari 2021
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.
Joakim Centervik, SRF - Synskadades Riksförbund, Stockholm
Stad.
Närvarande tjänstemän:
Christer Nygren, fh-rådssekreterare.
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm.
Frånvarande:
Ronald Hallgren, Kulturhuset/Stadsteatern. (tjänstledig).
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 2020-12-08 godkändes och lades till
handlingarna. Joakim Centervik utsågs att justera
protokollet.
3. Synpunkter på lokaler och handlingars
tillgänglighet.
Vissa initiala svårigheter med att få igång Zoom.
Handlingarna till mötet mailades ut i god tid.
Synpunkter på VP; dokumentet kan innehålla
felaktiga språkkoder. Det betyder att texterna i
tabellerna är satta till engelska torts att texten är på
svenska. Det innebär att skärmläsare som är inställda
på att byta språk läser den svenska texten på engelska.
Lösningen på detta är att markera texten i
originaldokumentet (Word) och stavningskontrollera
den på svenska. Om byte av språk är nödvändigt
markeras den aktuella texten och
stavningskontrolleras på det aktuella språket. Då blir
språkkoderna korrekta och skärmläsarna läser som det
är tänkt.
4. Uppföljningsfrågor.
Rådet undrade hur kulturskolans nya administrativa
system kommer att underlätta anmälningsprocessen
till kulturskolan vad gäller personer med
funktionsnedsättningar. Christer återkommer när
systemet är operativt och vilket utfallit blivit.
Rådet ställer sig positiv till lanseringen av
kulturskolans avgiftsfria kurser i de prioriterade
områdena i staden som erbjuds och starta i
sportlovsveckan.
Angående stödet till det fria kulturlivet önskar rådet
att man kompletterar, vid bedömning, med kriteriet
”tillgänglighet”.
5. Inkomna remisser och motioner.
Inga inkomna motioner eller remisser
6. Kalendarium för 2021 godkändes.

3

7. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 16
februari.
punkt 6. Trygghetsprogrammet för Stockholm 20-23
diskuterades och rådets ställde sig positiv till
programmet och hoppas att intentionerna är möjliga
att förverkliga.
Rådets undrade över hur många ärenden gällande
överklagande vid anställning som beror på

diskriminering relaterade till brister i tillgängligheten
på arbetsplatsen?
8. Övriga ombyggnadsprojekt
Inga nya noterade. Projektledaren för
ombyggnadsprojektet som avser Årsta bibliotek och
Kulturskolans lokaler heter Anni Arnefjord, kontakt
tas från rådets sida för uppföljning och dialog, mail:
anni.arnefjord@stockholm.se
9. Rapporter
Stadsbibliotekarie Daniel Forsman har ställt som
förslag att bjuda in rådet för en kommande workshop
om bibliotekens nuvarande och framtida möjligheter.
Rådet tyckte det var ett mycket bra initiativ.
Christer förmedlar vidare information i frågan om
datum, plats mm.
Gunilla berättade om ett EU projekt inom ramen för
Erasmus och tipsade om att undersöka MFD hemsida
och prenumerera gärna på deras nyhetsbrev. Funka
seminariet i ämnet upphandling var uppskattat.
10. Övriga frågor
Louise berättade ombyggnaden av Segels torg
underfontänen som nu återställts och att ungdomar
bjudits in av Kulturhuset/Stadsteatern till en tävling
om utformningen ljuspanelen. En utställning visas
också vid ”staketet” mot Kulturhuset som forum för
levande historia och Historiska museet ansvara för.
11. Nästa möte, äger rum den 2 mars 14:00-15:30.
Plattform: Zoom.
Inbjuden från kulturförvaltningen är P-O Törnqvist,
strateg vid lokalenheten.
För en bättre dialog önskar rådet pre-info om mötets
innehåll.
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Balanslista 2021
Ärende

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

Ansvarig
Rådet och
Ledningsgruppen
på Kuf

HR-chef Carina
Idenfors
Kulturstrategiska programmet David Jonsson
Rådet
Renovering av Årsta
Ulrika Bjurvall,
bibliotek och kulturskolan
lokalenheten och
Anni Arnefjord
Kulturstrategiska programmet David Jonsson
Utforma kriterier för
upphandlingar utifrån
Rådet
funktionshinderperspektivet
PM som beskriver
framgångsrika exempel på
hur FHR verkar i andra
Gunilla Göran,
sammanhang i staden tex på
stadsdelsnivå
Kompetensförsörjningsplanen

Biblioteksplanen, under
utarbetning

Gunilla Göran, ordf.

Christer Nygren
Sekreterare

Daniel Forsman

Tidsplan/
kommentar
Möjliggörande av
fortlöpande
kontakt med
förvaltningens
samtliga
avdelningar.
Gemensamma
studiebesök på
verksamheterna.
VT + HT 2021
VT + HT 2021
HT 2021
VT + HT 2021
VT 2021

VT 2021

VT + HT 2021

Joakim Centervik
Justerare

