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§ 11
Svar på skrivele angående ett tillgängligt kulturliv
oavsett funktionsvariation
Dnr. 1.1/2084/2015
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
- att besluta i enlighet med kulturförvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2015-09-08.
Sammanfattning
Skrivelsen från Rasmus Jonlund (FP), Hanna Gerdes (FP) och AnneLie Elfvén (FP) föreslår att kulturförvaltningen får i uppdrag att se
över stadens kulturverksamheter ur ett tillgänglighetsperspektiv samt
att utreda möjligheterna att skapa permanenta multisensoriska
verksamheter.
Kulturförvaltningen redogör i sitt svar för pågående och planerade
insatser för att förbättra tillgängligheten i de publika verksamheterna
och den kompetensutveckling som sker i organisationen. Som exempel
nämns renoveringen av Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och
Medborgarhuset. Kulturskolans resurscentrum tillförs ytterligare 20
elevplatser. Stadsbiblioteket utvecklar kontinuerligt nya hjälpmedel.
Mot bakgrund av de utredningar som gjorts av tillgängligheten i
samband med Stadsbibliotekets och Kulturskolans strukturplaner,
liksom inför de förestående ombyggnaderna av flera av
kulturnämndens institutioner, anser förvaltningen att det är rimligt att
avvakta med ytterligare översyner innan resultatet av det pågående
arbetet har utvärderats. Denna uppfattning delas också av
kulturnämndens funktionshinderråd.

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se beslutet).

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) med
ersättarinstämmande från Pelle Thörnberg (C) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt följande:
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- att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna att i
stadens kulturverksamheter skapa permanenta
multisensoriska verksamheter
- att därutöver anföra
Vi tackar förvaltningen för svaret på vår skrivelse och ser
fram emot att följa arbetet för ett större utbud av tillgänglig
konst.
Frågan om ett tillgängligt utbud av konst och kultur är vida
större än bara en fråga om fysisk tillgänglighet till
utställningslokalerna. Det handlar också om ett utbud av
kulturella uttryck som är möjliga att ta del av även för
besökare som har olika typer av funktionsnedsättningar.
Kulturförvaltningen bör titta närmare på om det är möjligt att
i stadens kulturverksamheter skapa fler permanenta
multisensoriska verksamheter som möjliggör att personer
med synnedsättning, hörselnedsättning och andra
funktionsvariationer kan ta del av konst tillsammans med
övriga besökare i verksamheterna.
Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens
förslag.
Reservation

Rasmus Jonlund m.fl. (FP) med ersättarinstämmande från Pelle
Thörnberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.

Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnas av ordförande Roger Mogert m.fl (S), Micke
Seid m.fl. (MP) och Ann Mari Engel (V) med ersättarinstämmande
från Sofia Lundin (Fi) enligt följande:
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Kulturen ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder eller
funktionsvariation. Vi instämmer därför med förvaltningen och
funktionshinderrådets synpunkter att arbetet med olika former
av hjälpmedel ska fortsätta intensifieras och att arbetet ska ske
parallellt med ombyggnationer. Utöver det vill vi lyfta att
arbetet med att förbättra stadens arbete utifrån FN:s konvention
för personer med funktionsnedsättningar även kommer vara en
del av arbetet i det nya rådet för mänskliga rättigheter som har
ett stadsövergripande uppdrag. Rådets uppdrag är bland annat
att ta fram rapporter och underlag för hur stadens verksamheter
kan leva upp till sina åtaganden i de internationella
konventioner som Sverige undertecknat.

