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Stadsarkivet

Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 3 från ordinarie möte den 28 mars
2017
Lokal: Kulturförvaltningen, Askebykroken 13
Tid: 14. 00 – 15. 40
Närvarande rådsmedlemmar:
Eva Söderbärj, vice ordf. HSO/FUB
Gunilla Göran, HSO/Reumatikerföreningen i Stockholm
Louise Lindström, DHR Stockholmsavdelningen
Närvarande tjänstemän:
Kajsa Rydergård, nämndsekreterare
Anne Lund, kulturförvaltningen, punkt 6,
Maria Sadeghzadeh, fh-rådssekreterare, Stadsarkivet
Anmäld frånvaro:
Gunnar Häger, ordf. SRF Stockholms stad
Anita Odell, OCD-föreningen Stockholm
1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen.
Vice ordföranden öppnade mötet och dagordningen godkändes.
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2. Uppföljning av föregående protokoll. Val av justerare.
Mötesprotokollet från den 28 februari godkändes och lades till
handlingarna med följande synpunkt på punkt 7. Rådet ifrågasatte
att de ej informerats om Stadsteaterns och Kulturhusets stängning
för renovering och önskar att en representant från Stadsteatern är
med vid varje möte för att informera rådet om aktuella ärenden och
projekt. Funktionshinderrådets sekreterare tar kontakt med Ronald
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Hallgren. Rådet önskar också veta mer om Parkteaterns program för
sommaren vad gäller tillgänglighet och beslutade att de ska bjuda in
en representant från parkteatern till nästa rådsmöte.
Gunilla Göran utsågs att justera dagens protokoll.
3. Synpunkter på lokaler och handlingars tillgänglighet.
Synpunkterna rör Kulturförvaltningens lokaler på Askebykroken 13
i Rinkeby. Hiss som ledde ner till parkeringen på Askebykroken 13
fungerade ej.
4. Uppföljningsfrågor
Rådet önskar att Balanslistan innehåller datum då ärenden på listan
aktualiserades. Ärendet om en ny kulturskola i Husby skall tas med
på balanslistan.
5. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 7 mars.
Kajsa redogjorde för kommande ärenden till Kulturnämnden.
En synpunkt från rådet är att det i Stadsarkivets underlag för budget
2018 med inriktning 2019 och 2020, under rubriken Personal- och
kompetensförsörjning kunde läggas till att Stadsarkivet även
behöver anställda med funktionsnedsättning.
6. Kommande ärenden till Kulturnämnden.
Kajsa redogjorde för kommande ärenden.
Rådet har fått ta del av kommande ärenden/remisser till
Kulturnämnden via mejl från Kajsa.
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Anne Lund, enhetschef på enheten för kulturstöd,
kulturförvaltningen presenterade enhetens arbetssätt och
verksamhet. Enheten handlägger kulturstöd för 120 miljoner kronor
per år, där stöd över 350 000 kronor beslutas i nämnden. Till
beredningen av dessa ärenden finns referensgrupper som får lämna
synpunkter. Personerna i referensgrupperna kan ha olika
kompetenser; de ska både vara utövare inom något kulturområde,
samt ha kompetens/egen erfarenhet av något specialområde, t.ex.
nationella minoriteter eller funktionshinderfrågor. Anne betonar att
de gärna ser att FH-rådet inkommer med förslag på konstutövare
med funktionsvariatoner då dessa skulle bidra med viktig kunskap i
referensgrupperna. Ofta pratar man om att kultur skall nå ut till
människor med funktionsnedsättningar men det är lika viktigt att
prata om hur människor med funktionsnedsättningar skall kunna
vara kulturutövare. Rådet frågade om kravet på tillgänglighet vid
fördelning av kulturstöd och Anne informerade om att det finns ett
mångfaldskriterium som de sökande måste uppfylla.
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Kulturförvaltningen jobbar även med att ta fram särskilda program
för särskolan, där kulturen kan komma dit barnen är, då det ibland
kan vara svårt att ta barnen till kulturen på grund av bristande
tillgänglighet. Kulturförvaltningen subventionerar även extra för
biljetterna för särskolan. Dialog med lärare och olika nätverk sker
ständigt för att utveckla kulturevenmang som passar fler.
Föreningar kan även söka utvecklingsstöd som skall gå till t.ex.
tillgänglighetsanpassning, både för utövare och för besökare.
Rådet och Anne Lund enades därefter om att rådet alltid är
välkomna med sina synpunkter i förvaltningens tjänsteutlåtanden.
Kajsa skickar redan ut alla remisser som inkommer till
förvaltningen till samtliga i rådet. Rådet kan sedan kontakta
nämndsekreteraren om de är intresserade att lämna synpunkter till
ett tjänsteutlåtande och kontakt kan sedan etableras mellan
handläggare och rådets medlemmar. Ibland är svarstiderna korta
och handläggarna och rådet kan då kommunicera via e-post.
Rådet reviderade sina frågor till nämnden möte med
funktionshinderrådet den 4 april klockan 15.30, se punkt 1-6.
Frågorna är satta i prioriteringsordning med de viktigaste först, om
det inte finns tid att diskutera samtliga frågor.
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1. Tidigare tog vi upp kulturnämndens och förvaltningarnas
ansvar för anställningar av människor med
funktionsnedsättning. Hur ser ni på möjligheten att främja
dessa dels i de ni styr övre själva och dels den ni stöttar med
bidrag och anslag. Hur går det?
2. Hur ser ni kulturnämndens möjligheter, genom
rekommendationer vid bidrags- och anslagstilldelning, att
främja deltagande i de konstnärliga processerna av
människor med funktionsnedsättning inom kulturen i
Stockholms stad? Människor med funktionsnedsättning
behöver också förebilder där funktionsnedsättningen inte
står i fokus.
3. Vad betyder tillgänglighet i sammanhanget i stadens
kommunikationsprogram? Varför finns inga
funktionshinderföreningar med i referensgrupperna? Rådet
vill understryka att det är viktigt att tänka på datering av
dokument när information går från digital till analog. Årtal
bör alltid stå med i rubriker och löpande text.
4. Rådet skulle vilja att en representant satt med vid varje
kulturnämndsmöte. Är detta möjligt?
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5. Kan Roger Mogert informera mer om Stadsteaterns
stängning, när kommer den att ske och hur kommer den att
ske?
7. Ombyggnadsprojekt.
Inget att ta upp.
8. Rapporter
Inget att ta upp.
9. Nästa möte
Nästa ordinarie rådsmöte blir tisdagen den 9 maj på Stadsarkivet.
Då kommer Pia Ehnhage, Funktionshindersombudsman i
Stockholms stad. Ett framtida förslag till lokal är det nya biblioteket
i Fruängen.
10. Övriga frågor
- Kajsa informerade att Kulturförvaltningen låneipads och
abonnemang till rådet är beställda.
- Rådet önskar att sekreterarskapet i funktionshinderrådet i
framtiden skall ligga under kulturstrategiska staben.
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Balanslista 2017
Ärende
Ny kulturskola i Husby – rådets
delaktighet i processen
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.
Vilka är tillgänglighetskonsulter
på Stadsmuseet?
Följa Stadsarkivets bygge i
Liljeholmen.
Information om bygget
Studiebesök i Liljeholmen
Bevaka ombyggnad av
Medborgarhuset.
Framtagande av aktiviteter
kopplade till målen i programmet
om delaktighet för VP 2017.

Ansvarig

Tidsplan/
kommentar

Rådet

fortlöpande

2017-03-28

Rådet
fortlöpande
Sekreteraren
Sekreteraren
och Hans
Öjmyr

snarast
Fortlöpande

Rådet
Joel Sand, fh
15/3
rådssekretrare
September och
oktober
Rådet
Förslag till
aktiviteter
diskuteras

Eva Söderbärj, vice ordförande

Maria Sadeghzadeh, sekreterare
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Datum

Gunilla Göran, justerare

