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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 4 från ordinarie möte den 15 maj
2018
Plats: Scenkonstmuseet
Rum: Scenrummmet
Tid: 14:00 – 16:00 (förmöte kl. 13:30-14:00).
Adress: Sibyllegatan 2
Närvarande rådsmedlemmar:
Eva Söderbärj, vice ordf. HSO/FUB
Gunilla Göran, Reumatikerföreningen i Stockholm
Anne Sjökvist HRF
Närvarande tjänstemän:
Christer Nygren, fh-rådssekreterare.
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm
Ronald Hallgren, Kulturhuset/Stadsteatern AB
Kajsa Dahlström pedagog på scenkonstmuseet
Anmäld frånvaro: Sven Hallberg, Anita Odell och Louise
Lindström, Ola Göransson, Stadsarkivet
Ej närvarande: Magnus Lindmark

1. Daniel Wetterskog, chef för Scenkonstmuseet hälsade via
mail, alla varmt välkomna, han är idag tvungen att prioritera
ett ledningsgruppsmöte, istället kommer vi i slutet av mötet
erbjudas en presentation och guidning, för de som har
möjlighet att stanna, till de olika utställningarna av Kajsa
Dahlström.

2. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen.
Eva Söderbärj vice ordföranden, hälsade välkommen och
öppnade mötet och därefter godkändes dagordningen.
3. Presentation av kommande planer för etablering och flytt
av biblioteket i Gubbängen.
Richard Hedberg, enhetschef och Ann-Christine Eggert
projektledare visade en ppt som i stora drag beskrev
intentionerna och planerna för flytten av biblioteket. (ppt
biläggs också detta protokoll). Sammanfattningsvis,
Gubbängens bibliotek, ett av 38 bibliotek som
kulturförvaltningen driver + 1 till i kulturhuset, är ett
förhållandevis litet bibliotek ytmässigt ca 300kvm med en
besöksfrekvens på 31,500 besökare per år. Bakgrunden och
anledningen till att man väljer att flytta biblioteket är att nå
Mer synlighet
Bättre tillgänglighet
Mer öppet
Barnperspektiv
Fräschare
Rådet förevisades ritningar som beskrev de olika rummen och
funktionerna i biblioteket. Man kommer ha ett
aktivitetsrum/konferens rum för föreningslivet och
författarbesök mm, en barn/ungdoms och vuxenavdelning.
Parkering för barnvagnar, välkomnande entré. Familjebostäder
har genomfört en undersökning bland boenden i området vad
de efterfrågar för innehåll i verksamheten. Tidplanen för
genomförandet är ännu inte fastställd, förhandlingar pågår om
b.la. hyresvillkoren. lokaler.
Rådet undrade om någon rådsmedlem kan anlitas som
tillgänglighets/erfarenhetsexpert i den vidare planeringen av
biblioteket, Richard och Ann-Christine ställde sig positiva och,
lovade att komma med ett besked senare.
4. Uppföljning av föregående protokoll. Val av justerare.
Mötesprotokollet från den 10 april godkändes, med tillägget att
Ola Göransson, stadsarkivet var närvarande vid mötet den 10
april. Protokollet lades därefter till handlingarna.
 Anne Sjökvist utsågs till att justera dagens protokoll.
 Stadsmuseets öppnande är senarelagt till den 1 mars vilket
betyder att utställningarna skjuts fram till november 2018tidigast.



Medborgarhuset, renoveringsarbetena i huset har medfört en
avsevärd fördyrning av hela projektet. Beslut om kommande
tidsplan och entreprenör väntas i fastighetsnämnden i
december. Återflytt av de kulturella verksamheterna som
KUF bedriver på en yta av 3100kvm beräknas till 2020.
Kulturskolan har erbjudits, i kommande förslag rum, endast
för teaterverksamheten och bild och form. De övriga
verksamheterna och aktiviteterna inom; musik, och dans
kommer med en ny lösning förläggas till Söderhallarnas.
Gunilla hat tagit fram checklistor som är väldigt användbara
när vi ska bedöma lokalerna tillgänglighet. Till protokollet
bifogas två versioner som rådet har till uppdrag till nästa
möte att redigera och uppdatera till en gemensam version
som man är enig om.

5. Förslag på ny ordförande för rådet
Rådet ansåg att valet av ny ordförande lämpligen skjuts till
mötet i juni. Detta pga. att många ledamöter i rådet är nya och
alla har inte lärt känna varandra tillräckligt, till detta kan även
läggas att två ledamöter inte hade möjlighet att närvara vid
dagens möte.
6. Synpunkter på lokaler och handlingars tillgänglighet.
Rådet kunde konstatera att tillgängligheten till lokalerna är
god, man hade inget att påtala som direkta brister, detta med
reservation för att, fyra av de sju rådsmedlemmarna inte var
närvarande.
7. Fastställande av frågor till nämnden den 22 maj, rådet
enades kring följande frågeställningar:






Programmet ”Stockholm en stad för alla”, hur vill
staden genomföra implementeringen av programmet?
Föredragande: Eva Söderbärj
Kompetensförsörjningsplan för kulturförvaltningen,
vilka utbildningar tänker kulturförvaltningen satsa på
utifrån funktionshinderperspektivet? Föredragande:
Anne Sjökvist.
Stöd för och till Pia Ehnage. Föredragande Gunilla
Göran.
Rådet vill fråga om det borde finnas en person med
mycket goda kunskaper och erfarenheter som ansvarar
för övergripande tillgänglighetsfrågor inom de
kulturella verksamheter i Stockholm som ingår i
Nämndens ansvarsområden. Denna person skulle också

kunna vara funktionshinderkontaktperson för
samarbetsfrågor med andra aktörer på
kulturområdet. Föredragande: Gunilla Göran
8. Uppföljningsfrågor
Rådet önskar se en uppföljning på den rapport som Gunnar
Häger genomfört med avseende på tillgängligheten på
Stadsmuseet. Magnus Lindmark kontaktar Hans Öjemyr och
undersöker vilka åtgärder man vidtagit.
Balanslistan gicks igenom och rådet kommer undersöka vilka
verksamheter som erbjuder pictogram, resultatet redovisas på
nästkommande möte.
Christer redogjorde för framtiden för Stockholms
melodifestival och som det ser ut nu så kommer N-malms
stadsdelsnämnd och förvaltning tillsammans med Kulturskolan
Stockholm ta fram en lösning som innebär att ”mellot” kan
säkras inför framtiden. Frågan är ännu inte helt löst.
Rådet ska till nästa möte fastställa vilka indikatorer man vill
utgå ifrån för att säkerställa att tillgänglighetsfrågorna beaktas
i ännu större omfattning. Följande indikatorer och områden
enades man om: Budgeten och VP för 2018 kopplade till
målen i det nya programmet för tillgänglighet, ”Ett Stockholm
för alla”. Rådet tar fram indikatorer, till nästa möte, för
kommande ombyggnadsprojekt: Asplundhuset,
Medborgarhuset, Kulturskolan i Husby, Stadsmuseet.
Digitaliseringen av offentliga handlingar fortsätter.
Rådet önskar få information från KUF beträffande
kompetensförsörjningsplanen med betoning på vilka
utbildningar, i funktionsnedsättningsfrågor, som planeras
genomföras. Man önskar också se en uppföljning av detta.
Rådet önskar i god tid få ta del av ritningar inför pågående och
kommande ombyggnadsprojekt, detta för att kunna inkomma
med synpunkter på underlagen.
9. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 22 maj.
Christer redogjorde för kommande ärenden till
Kulturnämnden, som alla finns tillgängliga på insyn
Stockholm.
 Rådet läser igenom tertialrapport för KUF, 2018 inför
mötet med nämnden den 22 maj.

10. Övriga ombyggnadsprojekt.
Rådets vilja är att besöka och ta del av, i god tid, nedan
planerade ombyggnadsprojekt. Viktigt att
kulturförvaltningensegna lokaler uppfyller kriterierna för
tillgänglighetsanpassning.
Rådet ser gärna att i samband med framtagandet av nya
ritningar för kommande ombyggnadsprojekt att, vi tillskapar
en workshop kring hur man kan se, tolka och påverka
utformningen av lokalerna och verksamhetsinnehållet.
Detta kan med fördel göras tillsammans med representanter
från arkitektutbildningen vid KTH.
 Skärholmens biblioteks nya entré samt café är senarelagt till
1 augusti. Vi bör kolla upp hur det funkar ur
funktionshinderperspektiv.
 Kulturskolan i Vällingby öppnar i nya lokaler inne i
gallerian 1 januari 2018. Vi bokar in ett besök.
 Planerna för ny lokal till Kulturskolan i Husby är klar och
förslaget på utformning av lokalerna är beslutat. Förväntad
inflyttning hösten 2019. Rådet har fått ta del av ritningarna
först efter genomförandebeslutet togs.
 Årsta bibliotek och kulturskola väntar på en ombyggnad.
Byggnaderna är K-märkta.
 Norra Djurgårdsstadens kommande kulturskola och
bibliotek, som väntas öppna under 2019, utökas eventuellt
med en lokal som kan hyras ut till föreningslivet.
 Stadsmuseet beräknas öppna för allmänheten, tidigast
november 2018.
 Liljevalchs befintliga byggnad beräknas vara klar i början
av 2018 och tillbyggnaden vara klar i april 2020.
 I arbetet med Medborgarhuset ser man nu över
kostnadsbilden. Vilket kan komma att medföra att
kommersiella aktörer prioriteras som hyresgäster.
Kulturskolan har erbjudits nya och fräscha lokaler/scener i
huset som ska inrymma teater och bild och form verksamhet
11. Rapporter
Gunilla berättade om ett besök, i Riksdagshuset 11 april, som
arrangerats av organisationen ”VIDD” ämnet var de estetiska
utbildningarna och hur de bör utveckla tillgängligheten för
eleverna som går på skolan, utifrån
funktionshinderperspektivet. Programmet, biläggs protokollet.
Anne berättade om det viktiga arbete som Slingkollen jobbar
med, detta för att undersöka hur hörselhjälpmedel funkar i
praktiken, b.la har man nyligen besökt Stadshuset där det
funkade mindre bra.

12. Nästa möte
Nästa ordinarie rådsmöte blir måndag den 4 juni 2018,
Kl. 14.00-16.00.
Plats: Parkteatern, Djurgårdsvägen 50, Båthallar 2.
11. Övriga frågor och frågor som inte fått något svar
 Anita framförde ett förslag på att rådet delar upp ansvaret i
de olika programpunkterna eller fokusområdena som
beskrivs i det nya programmet för tillgänglighet.
 Diskussion om vi inte skulle erbjuda nämnden och eller
berörda tjänstemän en kort utbildning i frågor som rör
funktionsnedsättningar, kanske en film som kortfattat
beskriver det utvecklingsarbete som är på gång inom olika
områden.
 Diskussion om diskriminering på arbetsplatser utifrån den
nya lagstiftningen på området.
 Att frågor som inte besvarats under punkt 7 (8) automatiskt
tas bort efter 6 månader.
 Närvarande rådsmedlemmar beslutade om att dela upp
kommande arbete i olika ansvarområden, detta med
utgångspunkt från de 8 punkterna i programmet, ”Stockholm
en stad för alla”.
 Rådet beslöt att tips på evenemang / events av olika slag inte
införs i protokollet, men däremot postitivt och bra att rådet
tipsar varandra.
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Gå in på jämför Stockholm Rådet
http://www.stockholm.se/jamfor.
Tillgängligheten presenteras
med 9 olika ikoner per
verksamhet. Finns det s.k.
pictogram till varje verksamhet?
Sekreteraren
Info om upplägget.
Vilka effekter har Gunnar
Hägers rapport fått gällande
Magnus Lindmark
Stadsmuseet,
tillgänglighetsarbete

Tidsplan/
kommentar
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Liljeholmen.
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Parkteatern
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Peeter Mark bjuder
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Rådet
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med och bevaka
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med b.la,
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Sekreteraren

Rådet
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Bevaka ombyggnad av
Medborgarhuset.
Framtagande av aktiviteter och
indikatorer kopplade till målen i
programmet för delaktighet
gällande VP 2018.
Rådet önskar information, om
Stadens nya digitala system
kallat ”E.Doc”.

Eva Söderbärj vice ordf.

Christer Nygren sekreterare
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Rådet
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Anne Sjökvist, justerare

