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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kult urnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 6 från ordinarie möte den 18 augusti
2016
Lokal: Stockholms stadsarkiv
Tid: 14. 00 – 16. 00
Närvarande rådsmedlemmar:
Gunnar Häger, ordf. SRF Stockholms stad
Eva Söderbärj, vice ordf. HSO/FUB
Anna Quarnström, HSO/HRF
Gunilla Göran, HSO/Reumatikerföreningen i Stockholm
Louise Lindström, DHR Stockholmsavdelningen
Sven Arnehed, Neuroförbundet Stockholmsföreningen
Närvarande tjänstemän:
Erika Dahlberg, nämndsekreterare, kulturförvaltningen
Petra Engvall, fh-rådssekreterare, Stadsarkivet
Robert Blomqvist, avdelningschef Stadsarkivet, punkt 8
Robert Olsson, Kulturdirektör, punkt 1-4
Ronald Hallgren, personalchef, Stadsteatern
1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen.
Ordföranden öppnade mötet och dagordningen godkändes.

Stockholms stadsarkiv
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
stockholm.se/stadsarkivet
Tel 08 508 28 300

2. Uppföljning av föregående protokoll. Val av justerare.
Mötesprotokollet från den 7 juni godkändes och lades till
handlingarna. Sven utsågs att justera dagens protokoll.
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3. Synpunkter på lokaler och handlingars tillgänglighet.
Synpunkterna på Stadsarkivets tillgänglighet som noterades vid
rådets möte den 7 juni är vidarebefordrade till Peeter Mark,
Stadsarkivet.
Ett tillägg idag är att t-slingan inte fungerar i Hyllan.
4.

Robert Olsson, kulturdirektör, presenterade sig och rådet
informerade om sin verksamhet.
Robert berättade att han började arbeta som kulturdirektör på
kulturförvaltningen mars 2016.
Han kommer närmast från en tjänst som länsmuseichef i Härnösand.
Tidigare har han bland annat arbetat som högsta chef för Statens
Maritima museer (Vasamuseet, Sjöhistoriska museet och
Marinmuseum) och på flera museer i Småland.
Robert startade sin karriär med att läsa arkeologi i Umeå och fick
sin fil kand. 1986.
Efter att rådet presenterat sig, och berättat om sitt uppdrag,
diskuterade de med Robert hur kulturförvaltningen och rådet kan
förbättra sitt samarbete och hur rådet kan komma in i utredningsoch remmissarbetet i ett tidigare skede.
Robert berättade att en ny lokalstrateg har anställts. Han heter Peo
Törnqvist och ska efterträda Anna Magni i rådet.
5. Uppföljningsfrågor.
Petra ska bjuda in Stadsbibliotekets projektledare Anne-Marie
Evers till ett rådsmöte.
6. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 23 augusti.
Erika redogjorde för ärendena till Kulturnämnden och rådet
diskuterade punkt 4, Stockholms stads program för evenemang.
Rådets synpunkt är:
Att tillgänglighetsaspekten saknas i programmet.
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7. Kommande ärenden till Kulturnämnden.
Erika redogjorde för fyra kommande ärenden och
rådet diskuterade två av ärendena:
Vägledning skyltar och ljus, samt remissen om Strategi för
Stockholm som smart och uppkopplad stad.
Bland annat saknas tillgänglighetsaspekten i vägledningen och
Norrmalms fh-råd har yttrat sig över detta.
Rådet kommer att skriva yttranden i dessa två frågor.
Rådet beslutade att Sven, utöver Gunnar, kommer att få ta del av
kommande remisser till nämnden.
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8.

Ombyggnadsprojekt. Robert Blomqvist, avdelningschef på
Stadsarkivet informerade om nybygget i Liljeholmen.
Stadsarkivet förbereder för ny enhet i Liljeholmen med inflyttning
2018.
Det är ett bergrum som stått tomt en längre tid som Stadsarkivet ska
hyra av staden.
JM är byggherre för lokalerna i bergrummet samt de bostäder som
byggs i anslutning. Fastighetskontoret kommer att göra en
kundanpassning av lokalerna och bland annat kommer en
tillgänglighetskonsult att anlitas.
Det blir kontor samt publika ytor med bland annat en forskningssal
utöver förvaring av arkivhandlingar.
Arkivlokalen i Liljeholmen är tänkt som en byggnadshistorisk enhet
med samarbetspartners kring kartor och ritningar.
Då lokalerna inte släpper in så mycket dagsljus är det viktigt att
tänka på ljussättningen.
Stadsarkivet kommer att ha ca 10 kontorsplatser att nyttja men
huvudplaceringen för personalen blir på Kungsklippan.
Rådet påpekade att tillgänglighetsaspekten bör finnas med i det
initiala arbetet med lokalen och att rådet gärna finns med som
rådgivare. Vidare upplyste rådet att det bör finnas handikapp pplatser i anslutning och om vikten med rätt belysning.
9. Rapporter
 Petra informerade att Mårten Castenfors skickat en rapport
angående arbetet med Liljevalchs. Den tas upp på rådsmötet
den 15/9.
 Ronald berättade att fasadglaset på Kulturhuset ska bytas ut.
 På sikt kommer plattanbiblioteket och infodisken att flyttas
upp i Kulturhuset
 Anna frågade Ronald om Kulturhuset ställer krav rörande
tillgänglighet i samarbetet med utställarna. Ronald svarade
att några sådana krav inte existerar. Rådet anser dock att
tillgänglighetsaspekten bör finnas med då en utställning
planeras.
10. Planering av temadag med Kulturnämnden den 20
september.
Rådet diskuterade ämnet vid förmötet och kom fram till följande:
Tiden blir 11.30–14.00 tisdag den 20 september.
Ämnena fördelas enligt följande av rådsmedlemmarna:
Stockholms stadsarkiv
Kungsklippan 6
Box 22063
104 22 Stockholm
stockholm.se/stadsarkivet
Tel 08 508 28 300
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-

vad är funktionsnedsättning (Eva, Gunilla, Louise)
regler och konventioner rörande funktionsnedsättning
(Anna)
- ett Stockholm för alla? ( Sven)
- vad innebär tillgänglighet (Gunnar)
Vardera ämne får 30 minuter till förfogande, inklusive frågor,
samt 30 minuters fikamingel.
Rådsmedlemmarna har ett avstämnings möte den 13/9 på Sveriges
hembygds förbund, Sabbatsbergvägen 6,2 tr., kl.16-18.
11. Nästa möte
Nästa ordinarie rådsmöte blir torsdag den 15 september kl.15.00 –
17.00 på Skärholmens bibliotek med förmöte kl. 14.00.
12. Övriga frågor
Rådet enades om att ta dagens övriga frågor till nästa möte på grund
av tidsbrist.
Balanslista 2016
Ärende

Ansvarig

Gå in på jämför stockholm http://www.stockholm.se/jamfor.
Tillgängligheten presenteras med 9
olika ikoner per verksamhet. Finns
det s.k. pictogram till varje
verksamhet? Info om upplägget.
Följa Kulturskolans bygge av ny
lokal i Kärrtorp.
Följa Stadsarkivets bygge i
Liljeholmen.
Information om bygget
Studiebesök i Liljeholmen

Rådet

Hur ska rådet samarbeta med
Kulturnämnden?
Bjuda in projektledaren för
ombyggnaden av Stadsbiblioteket.
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Kungsklippan 6
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104 22 Stockholm
stockholm.se/stadsarkivet
Tel 08 508 28 300

Framtagande av aktiviteter kopplade
till målen i programmet om
delaktighet för VP 2017.

Tidsplan/
kommentar

fortlöpande
Sekreteraren
Rådet

Rådet

Fortlöpande
Fortlöpande
18/8

Rådet

Fortlöpande
diskussioner
bla ändra
mötesdagar

sekreteraren

snarast

Rådet

September
och oktober
Förslag till
aktiviteter
diskuteras
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Gunnar Häger,ordförande

Petra Engvall, sekreterare
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Sven Arnehed, justerare

