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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 5 från ordinarie möte den 11 juni
2019
Plats: KTH
Rum: Undervisningssal
Tid: 14:00 – 16:00
Adress: Osquars backe 5
Närvarande rådsmedlemmar:
Anne Sjökvist, Hörselskadades förening i Stockholm
Louise Lindström, DHR
Gunilla Göran,ordf. Reumatikerföreningen i Stockholm
Bertil Orrby, Astma- och Allergiföreningen i Stockholm
Inbjudna gäster:
Anders Nordmark FHR Hägersten-Liljeholmen
Ann-Cristin Broberg, arbetsmarknadsnämndens handikappråd.
Närvarande tjänstemän:
Stefan Petersson arkitekt och adjunkt på KTH
Ronald Hallgren, Kulturhuset/Stadsteatern
Christer Nygren, fh-rådssekreterare.
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm.
Frånvarande: Mia Modig, Dövas förening i Stockholm
Ola Larsson, arkivarie, Stadsarkivet,
Berit Vikner, SRF,
Anita Odell, OCD föreningen Stockholm
Stefan Petersson hälsade alla varmt välkomna till KTH och gjorde
en presentation av hans roll och funktion på KTH men även arbetet
som genomförts med Sundbybergs kommun som beställare. Där har
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Stefan gjort ett unikt arbete med att designa en park i Ursvik och
detta i nära samarbete med personer med olika funktionsvariationer
och Frantorps verkstäder - ett fullgott exempel på best practice.
Stefan berättade också att ett fåtal elever med funktionsvariationer
går utbildningen på arkitektskolan.


Stefans föreläsning om arkitektur och stadsplanering bifogas
i sin helthet och biläggs protokollet.

1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordning
Ordförande Gunilla Göran öppnade mötet och hälsade
alla välkomna och dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll godkändes och lades till
handlingarna. Till justerare utsågs Ronald Hallgren.

3. Checklistan.
Återkopplas och används till nästkommande möte
efter sommaruppehållet.

4. Synpunkter på lokaler och handlingars
tillgänglighet.
Lokalen fick klart godkänt bra akustik miljö och
teleslingan fungerade bra. Dörrar och toaletter
tillgänglighetsanpassade.
5. Uppföljningsfrågor.
6a) Louise föredrog och presenterade hur arbetet med
pictogram nu tagit fart. En skrivelse kommer skickas
ut till samtliga verksamheter inom
kulturförvaltningen, Louise ansvarar för skrivelsen
och Christer stämmer av den vidare handläggningen
med Pia Ehnhage.
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6. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 18
juni.
Utifrån föredragningslistan och punkterna 6-8
kommer rådet inkomma till nämnden med
synpunkter.
Punkt 9 motion angående kultur på stadshusets
borggård kommer rådet inkomma med en skrivelse.
Punkt 11 underhåll Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16
genomförande beslut kunde rådet konstatera att
nuvarande hörselslinga är ur funktion. Rådet
inkommer med skrivelse till nämnden.
Punkt 12 Stöd till det fria kulturlivet så noterar rådet
att det saknas en tillgänglighetsanalys.
Rådet kommer också återkoppla, efter sommaren med
synpunkter på motionen från FI angående skapandet
av ett litteraturhus.
7. Övriga ombyggnadsprojekt.
Rådet emotser mer information och en presentation av
Kulturskolans nya lokaler i Husby som kommer delas
med Kulturhuset/Stadsteatern. Ävenså önskas mer
information om och kring planeringen av
Kungsholmens bibliotek som även ska inrymma det
internationella biblioteket.
8. Synpunkter på inkomna remisser och motioner
Se punkt 6.
9. Rapporter
Christer påminde om S.t Julianpriset och att man som
enskild rådsmedlem kan tipsa om förslag till priset.
Rådet är ense om att nominera en kandidat, Gunilla
skriver en motivation.

10. Förslag på möteslokaler till HT 2019.
Följande lokaler är tänkbara: Kungsholmens
bibliotek, Tensta Träff, Stadsbiblioteket, Stadsarkivet
Liljeholmen. Skönhetsrådet är redan inbokat till den
15 oktober.

4

11. Övriga frågor
Rådet önskade få en återkoppling på - utifrån möte
och diskussion med HR-ansvarig på
kulturförvaltningen - hur man inom förvaltningen
strategiskt och i samråd med Funktionshindersrådet
ska genomföra implementeringen av programmet för
”Delaktighet och Tillgänglighet”.
Det svar HR ansvarig på kuf nu skrivit, anser rådet
inte på ett fullödigt vis beskriver vilka konkreta
insatser kulturförvaltningar planerar att genomföra.
Rådet saknar fortfarande en konsekvensanalys utifrån
nämndens uppdrag att öka kulturutbudet generellt i
staden i förhållande till den budgetminskning man har
att hantera på samtliga avdelningar inom kuf.
Louise kollar upp de språkliga minoriteterna med
inriktning på den Samiska språkgruppen.
Christer tar upp frågan och möjligheten att, till
ledningen för kuf – bjuda in stadens
funktionshindersombudsman, Pia Ehnhage för att
informera om ”Programmet för Delaktighet och
tillgänglighet”.

Nästa möte den 20 augusti, äger rum på
Stadsarkivet, Liljeholmskajen Sjöviksvägen 126.
Glad Sommar!
Balanslista 2018
Ärende

Ansvarig

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
Anne Sjökvist
Stadsmuseet,
tillgänglighetsarbete

Tidsplan/
kommentar

fortlöpande

Klart ht 2019, rådet
genomför ett
studiebesök på plats
under hösten
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Följa Stadsarkivets bygge i
Liljeholmen.
Information om bygget
Studiebesök i Liljeholmen
Skapa arbetsgrupper utifrån
programmet ”Ett Stockholm för
alla”

Christer

Ordförande

Rådet
Hur kan (ska) rådet i samarbete
med kulturförvaltningen
utveckla nya samarbetsformer?

Bevaka ombyggnad av
Medborgarhuset.

Under ht 2019
Peeter Mark fr Sta
bjuder in.

Pågående
Möjliggörande av
fortlöpande kontakt
med
Kulturstrategiska
avdelningen
Enheten, på KUF.
HR och kulturskolan
Gemensamma
studiebesök på
verksamheterna

Lokalstrateg,
Från jan -19 och
Kulturförvaltningen
framåt
PO Törnqvist
Våren 2019

Gunilla Göran ordf.

Christer Nygren sekreterare

Ronald Hallgren , justerare

