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§ 1 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 2 Val av justerare och tid för justering
Till justerare utsågs ordföranden Kerstin Järneberg och ledamot
Lars Jonsson. Justering sker torsdagen den 11 november.
§ 3 Anmälan av protokollet från förra sammanträdet
Protokollet från rådets sammanträde den 10 september 2018
anmäldes och lades till handlingarna.
§ 4 Utgår
§ 5 Dagens gäst 2: Kulturförvaltningen, Christer
Nygren
Christer berättade lite om hur kulturförvaltningens
funktionshinderråd arbetar. Christer berättade också om
Kulturskolan Stockholms Resurscenter som vänder sig till de
mellan 6-22 år, som vill dansa, spela teater, spela musik, göra
film och måla och har behov av extra stöd.
På Kulturskolans Resurscenter får du möjlighet att utifrån dina
egna förutsättningar utforska din skapande förmåga.
Verksamheten finns i Linde men vi har även kurser på
Odengatan, i Farsta och i Husby.
Kulturskolans Resurscenter är en stimulerande miljö för barn och
unga med funktionsnedsättning och särskilda behov.
Christer berättade om Funkisfestivalen som är Sveriges största
melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Tävlingen ägde
rum första gången år 2011 och blev genast en succé. Sedan dess
har det blivit ett årligt återkommande evenemang.
Christer berättade också om ett EU projekt ”I-MoToLe”, ett EU
projekt om att utveckla nyfikenhet och inre motivation hos unga
vuxna, som riskerar social utslagning, att delta i Stockholms
kulturliv. Bilaga 1.
§ 6 Ärenden till nämndsammanträdet den 18 oktober
2018
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Ärende nr 3: Hundrastgård mellan Värmlandsvägen och
Sunnemobacken i Farsta
Rådet stödjer förvaltningens förslag.
Ärende nr 4: Plaskdamm för barn i Oppundaparken i Svedmyra
Rådet stödjer förvaltningens förslag.
Ärende nr 5: Utegym och plaskdamm vid Gubbängshallen
Rådet stödjer förvaltningens förslag.
Ärende nr 8: Brukarundersökning 2018 inom området
funktionsnedsättning
Rådet har inga ytterligare synpunkter.
Ärende nr 12: Rekommendation för konstgräs, gummigranulat
och platsgjuten gummi
Rådet stödjer förvaltningens förslag och har samma undran
angående konstgräsets konsekvenser på lång sikt.
Ärende nr 15; Utvecklings- och näringslivsrådets möte den 15
augusti 2018
Rådet hade inga synpunkter
§ 7 Information från förvaltningen
P-O informerade om Postiljonen som kommer över till
kommunen igen efter att ha varit ute på entreprenad i nio år.
Två nya chefer har anställts, Marie Kwami och Patrik Mill.
Balanslistan uppdaterades, bilaga 2.
§ 8 Rapporter
Information om utvärdering av funktionshinderrådens arbete och
organisation.
Ramböll har efter upphandling fått uppdraget att genomföra en
utvärdering som kommer att ligga till grund för beslut om en
eventuell översyn av rådens organisation. De kommer bland
annat att intervjua företrädare för
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funktionshinderorganisationerna, ledamöter i råden, sekreterare i
råden, chefer och andra representanter för staden.
Rådet har valt att nominera Farsta centrum till S:T Julianpriset
för deras lyhördhet för rådets synpunkter om tillgänglighet.
§ 9 Studiebesök och inventeringar
Inget nytt detta möte.
§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 11 Nästa sammanträde
Rådets nästa sammanträde hålls måndag den 5 november.
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