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1. Val av justerare
Rådet utser Anita Odell att tillsammans med Gunilla Göran justera
protokollet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet godkändes.
4. Inkomna skrivelser och protokoll
Inga skrivelser har inkommit.
5. Inkomna remisser
Följande remisser har kommit in sedan det senaste rådsmötet:
Kulturförvaltningen
Administrativa staben
Askebykroken 13
Box 8100
163 08 SPÅNGA
Växel 08-508 319 00
start.stockholm

1.1/1194/2022 Remiss av Ändring av reglementen för vissa
facknämnder och stadsdelsnämnder.
Remisstid 2022-05-06
1.1/1082/2022 Remiss av Kajstrategi för Stockholms stad, KS
2022/256. Remisstid 2022-05-03
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Rådet framför att Kajstrategin är en ambitiös plan för alla Stockholms
kajer, men där finns ingenting om tillgänglighet. En viktig aspekt är t.ex.
tillgänglighets- och säkerhetsaspekter för personer med synnedsättning i
närheten av vatten. Ytterligare en viktig fråga är tillgången till
(tillgängliga) offentliga toaletter i det offentliga rummet.
6. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 29 mars
Rådet vill framföra att tillgänglighetsperspektivet lätt glöms bort i
beredningen av ärenden till nämnden, något att vara vaksam på. I övrig
redovisas rådets synpunkter på ärendena i bilaga 1.
7. Synpunkter på lokalen och handlingarnas tillgänglighet.
Rådet framför att hissen som finns utomhus upp till entrén till
Bergstenshuset egentligen är en inomhushiss, som ofta är ur funktion
eftersom den inte tål väder och vind.
I den nya tillbyggnaden är hissarna rymliga och fungerar bra. Trappan
utanför Filmrummet upplevs som brant och ”överraskande” för personer
som använder rullstol eller rullator eller som har nedsatt syn.
Under visningen av Vårsalongen testar rådet Liljevalchs nya hörssystem,
som fungerar mycket bra.
Anne Sjöqvist har sett Sound of Music på Stadsteaterns stora scen, och
första gången i sitt liv hörde hon allt som sades och sjöngs på scenen.
Hörslingan får högsta betyg.
Justering av rådets protokoll
Gunilla Göran påminner om att deadline för rådets synpunkter på
protokollet är torsdag kl 12, för att protokollet ska kunna publiceras till
nämnden under fredagen. Justering kan göras med elektronisk
underskrift eller på papper.
8. Uppföljningsfrågor
9. Pågående ombyggnadsprojekt
-

Stockholms stadsbibliotek planerar att inrätta en logistikcentral

-

Gemensamt utredningsbeslut med fastighetsnämnden om
upprustning av Spelbomskan, det vill säga
Stadsbiblioteket/Asplundhuset

-

Stockholms stadsbibliotek kommer att installera fler hörselslingor i
biblioteken. Anne Sjöqvist tar kontakt med Ewa Andersson, som är
projektledare. Övergångsproblem från äldre till nyare teknik behöver
belysas. Anne och Louise Lindström samråder kring detta.
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Ola Larsson berättar om att den stenlagda gången utanför Stadsarkivet
har fått en ny stenläggning för att förbättra tillgängligheten. Ola ska även
återigen ta upp frågan om att få en svart markering in till läsesalen.
10. Balanslista
Ärende

Ansvarig

Samarbetsformer med
kulturförvaltningen

Funktionshinderrådet
och kulturförvaltningens
ledningsgrupp

Kompetensförsörjningsplanen
Kulturstrategiska
programmet
Renovering av Årsta
bibliotek och
kulturskolan

HR-chef Frida
Strömberg
David Jonsson

HT 2022

Rådet
Ulrika Burvall,
lokalenheten och Anni
Arnefjord
Daniel Forsman

Klart, invigning i maj,
ev studiebesök

Biblioteksplanen

Tidsplan/
kommentar
Avdelningscheferna
närvarar vid ett
rådsmöte vardera
VT + HT 2021

Planen är fastställd av
kommunfullmäktige.
Kajsa kan ordna
utskick av den tryckta
biblioteksplanen.

11. Övriga frågor
Bertil Orrby har avsagt sig sin plats i rådet.
Gunilla Göran presenterade ett förslag till årshjul för att bättre
åskådliggöra funktionshinderrådets arbetsår. Rådet biföll förslaget.
Efter att Mårten Castenfors guidat rådet genom Vårsalongen avtackades
han med blommor och tack för gott samarbete där Mårtens engagemang
för funktionshinderfrågor lyftes.
Information från nätverket för sekreterarna i stadens funktionshinderråd:
•

Samtliga råd i Stockholms stad kommer att bjudas in till en
informationskväll med representanter från valkansliet den 26 april.

•

Senare i vår blir det ytterligare en informationskväll med råden
som stadens funktionshinderombudsman bjuder in till.

Kajsa Rydergård undersöker möjligheten att ha en träff med presidiet
under våren och träff med nämnden under hösten.
Gunilla Göran
Ordförande

Anita Odell
Ledamot

Bilagor
1. Rådets synpunkter på ärendena till kulturnämndens sammanträde den
Protokoll

29 mars 2022.

2022 mars t Kulturnämndens FHR från Louise Lindström DHRS
Kommentarer till nämndärenden 29 mars
Ärende 4 Stadsgemensam visselblåsarfunktion
Det är en viktig funktion som bör inkludera funktionshindersaspekter
Ärende 5 Revidering av samverkansavtal med SISAB gällande utbildningslokaler
Det är viktigt att funktionshndersaspekter inkluderas
Ärende 6 Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa...
En viktig plan med många positiva följdeffekter för många fler
Ärende 7 Boverkets rapport Elektroniska original
Viktiga frågor för att säkerställa god tillgänglighet för många fler
Ärende 8 Motion om ett fritidshjälpmedelsbibliotek för en jämlik fritid
För personer med funktionsnedsättningar är det extra viktigt att kunna inkluderas
i ett projektförslag som detta
Ärende 9 Motion om en bilfri innerstad
Många välvilliga förslag inkluderar inte personer som inte kan förflytta sig
som alla andra och är i behov av biltransporter
Ärende 10 Stadens styrning av verksamhetsprojekt. Revisionsrapport
E-Dok har visat sig inte vara helt i nivå med förväntningarna . Komplexiteten och
mångfalden i stadens verksamheter bör alltså leda till förslag till lämpliga åtgärder
då även funktionshindersaspekter ska inkluderas i systemet för att målsättningen
med bl.a. Agenda 2030 ska fungera och underlätta för många fler.
Ärende 11 Upphandling av en utskrifts- och kopieringslösning för Stockholms stadsbibliotek
En viktig funktion för många inkl. personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
Det är viktigt att i planering och hantering av upphandlingskriterier av både maskinteknik
och betalning ha de aspekterna i åtanke eftersom alla människor inte har samma tekniska egenutrustning eller uppdateringar som smarta telefoner etc.
Hur utrustningen placeras och dess tillgänglighet är också en viktig faktor om det ska
bli praktiskt för så många som möjligt, inkl. bibliotekspersonal. Vad gäller dem och den
tekniska utrustningen är det viktigt att ansvarig person utses för varje plats.
Ärende 12 Teknisk upprustning av Stadsbiblioteket
De arbeten som hittills utförts har hanterats med tillgänglighet för besökare på ett
mycket bra sätt och förhoppningsvis kommer man att fortsätta med den målsättningen
Ärende 14 Betalnings- och bokningsvillkor för Kulturskolan
Förslaget kan förbättra hanteringen av verksamheten och underlätta planering av
resurser

n

Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera

