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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 8 från ordinarie möte den 12 oktober
2021
Plats: Digitalt via zoom
Tid: 13:45 – 15:30

Närvarande rådsmedlemmar:
Gunilla Göran, Funktionsrätt Stockholm, ordförande,
Reumatikerföreningen i Stockholm.
Anita Odell, Funktionsrätt Stockholm, OCD föreningen i
Stockholm
Anne Sjökvist, Funktionsrätt Stockholm, vice ordf. Hörselskadades
förening i Stockholm.
Joakim Centervik, SRF - Synskadades Riksförbund, Stockholm
Stad.
Louise Lindström, DHRS - Delaktighet, Handlingskraft
Rörelsefrihet, Stockholmsavdelningen.
Närvarande tjänstemän:
Christer Nygren, fh-rådssekreterare.
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm.
Stefan Elm, säkerhetschef Kulturförvaltningen
Frånvarande:
Mia Modig, Funktionsrätt Stockholm, Dövas förening i Stockholm.
Bertil Orrby, Funktionsrätt Stockholm, Astma- och
Allergiföreningen i Stockholm.
Ola Larson, Stadsarkivet.
Gabriella Eriksson, bolagsjurist på Kulturhuset/Stadsteatern.
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Stefan Elm, säkerhetschef på kulturförvaltningen besökte rådet och
efter att alla presenterat sig berättade Stefan om sitt och
avdelningens fortlöpande trygghet och säkerhetsperspektiv vid
kulturförvaltningens vitt skilda lokaler. En viktig fråga är hur,
förutom tillgängligheten ser ut, är frågan om frångängligheten, hur
kan man på ett säkert sätt ta sig ut ur lokalerna? Säkerhetsenheten
lägger mycket tid nu på en inventering av samtliga lokaler och, det
skiljer sig väldigt mycket åt vad gäller status på lokalerna, många är
gamla och inte helt funktionella utifrån dagens krav på till och
frångänglighet. Kostanden för att åtgärda problemen uppgår till
miljonbelopp. Ett tips från rådet till Stefan är att kolla upp skriften
”Bemötandeguiden”. Förslag från Stefan var att titta på SMART
STAD https://smartstad.stockholm Diskussion om olika förväntade
och oväntade reaktionsmönster om en kritisk situation uppstår sätt
ur olika funktionshinderperspektiv. Stefan tackade och tog till sig
rådets synpunkter,
.
1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen.
Ordförande Gunilla öppnade mötet, hälsade alla
välkomna och dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll och utseende av justerare.
Protokollet från 2021-08-17 godkändes och lades till
handlingarna. Joakim Centervik utsågs att justera
protokollet.
3. Synpunkter på mötesrum och handlingars
tillgänglighet.
Handlingarna till mötet mejlades ut i god tid. Vissa
handhavande svårigheter att för en rådsmedlem att få
texttolkningen att fungera, men detta problem fick en
lösning,
4. Uppföljningsfrågor.
Rådet inväntar vidare besked och beslut kring vem
som kommer ansvara för den fortsatta driften av
lokalerna vid Tensta träff/Tensta gymnasium.
Förhandlingar pågår mellan staden/Sisab och den
tilltänkte intressenten.
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Beträffande ”Motion om en stadsövergripande
strategi samt framtagande av en konceptbyggnad för
parklekar”, har rådet för avsikt att inkomma med svar
på den. Christer kontaktar också om ett yttrande gjort
från KTH:s sida.
5. Inkomna remisser och motioner.
Rådet noterar att inga remisser eller motioner
inkommit, Christer kontaktar Kajsa Rydergård om
varför det förhåller sig så? Har nya rutiner införts?
6. Ärenden till kulturnämndens sammanträde 19/10
Gällande Stockholms stads kvalitetsprogram noterar
en rådsmedlem att det föreligger en diskrepans vad
gäller innehåll i programmet när man jämför
arbetsmarknadsförvaltningens och programmet som
presenteras via insyn. Frågan tas vidare till berörd
instans för förklaring.
7. Datum till dialogmöte med presidiet
Kajsa Rydergård kommer skicka ut en inbjudan till
mötet som äger rum den 9/11 kl 10-11. Plats: Lilla
kollegiesalen i Stadshuset,
8. Övriga ombyggnadsprojekt.
Inga nya noterade. Rådet följer utvecklingen av
ombyggnaden av Årsta bibliotek och Kulturskola.
Synpunkter och kommentarer från rådet har lämnats
till Anni Arnefjord, rådet inväntar hennes svar.
Rådet följer ombyggnaden, interiört och exteriört av
Asplundhuset.
9. Rapporter.
Martin Hansson (MP) och ordförande i
kommunstyrelsens funktionshindersråd har kontaktat
Gunilla och ställt frågan om KuN FHR har några
synpunkter på den nya biblioteksplanen. Rådet
kommer avge ett svar inom kort med fokus på
”Upphandlingen av självbetjäningsutrustning med
tillhörande tjänster för Stockholms stadsbibliotek”.
Rådet har för avsikt att lämna synpunkter. Louise
Lindström kontaktar enhetschefen Anders Söderbäck

4

för det digitala biblioteket för vidare undersökning av
frågan.
10. Övriga frågor.
Rådet gav Stefan Petersson, KTH vidare mandat att
kontakta och driva frågan om Tensta träff och
utformningen av de nya lokalernas för biblioteket och
medborgarkontoret i Tensta C.
Nästa möte, äger rum den 9 november kl.13:4515:30. Plattform: Zoom.
• Till mötet ansluter Kulturdirektör Maria
Jansén, mellan kl. 13:45-14:30.

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
Gunilla Göran,
hur FHR verkar i andra
Kompetensförsörjningsplanen

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
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sammanhang i staden tex på
stadsdelsnivå
Biblioteksplanen, under
utarbetning

Daniel Forsman

VT + HT 2021

Gunilla Göran ordf.

Justerare

Christer Nygren

Joakim Centervik

Sekreterare

