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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 5 från ordinarie möte den 8 juni 2021
Plats: Digitalt via zoom
Tid: 13:45 – 15:30
Närvarande rådsmedlemmar:
Gunilla Göran, Funktionsrätt Stockholm, ordförande,
Reumatikerföreningen i Stockholm.
Anita Odell, Funktionsrätt Stockholm, OCD föreningen i
Stockholm
Anne Sjökvist, Funktionsrätt Stockholm, vice ordf. Hörselskadades
förening i Stockholm.
Bertil Orrby, Funktionsrätt Stockholm, Astma- och
Allergiföreningen i Stockholm.
Louise Lindström, DHRS - Delaktighet, Handlingskraft
Rörelsefrihet, Stockholmsavdelningen.
Mia Modig, Funktionsrätt Stockholm, Dövas förening i Stockholm.
Närvarande tjänstemän:
Christer Nygren, fh-rådssekreterare.
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm.
Frånvarande:
Joakim Centervik, SRF - Synskadades Riksförbund, Stockholm
Stad.
Ola Larson, Stadsarkivet.
Gabriella Eriksson, bolagsjurist på Kulturhuset/Stadsteatern.
.
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1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen.
Ordförande Gunilla öppnade mötet, hälsade alla
välkomna och dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll och utseende av justerare.
Protokollet från 2021-05-18 godkändes och lades till
handlingarna. Maria Modig utsågs att justera
protokollet.
3. Synpunkter på mötesrum och handlingars
tillgänglighet.
Handlingarna till mötet mailades ut i god tid.
Skrivtolkningen fungerar utmärkt enligt både rådet
såväl av tolkarna. Tekniska problem för tolkarna att
logga in på zoomlänken.
4. Uppföljningsfrågor.
Inga
5. Inkomna remisser och motioner.
Rådet har tagit del av remissen
Remiss av Vissa statliga insatser på musikområdet
(Ds 2021:11) Remiss från kommunstyrelsen
Stockholms stad.
6. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 15
juni.
Rådet har följande synpunkter, enligt nedan:
Punkt 6 Motion om Tensta Träff: Skrivelsen om att
från rådet, undersöka möjligheten att skapa ett
Funktionsrättens hus har från tillställts kansliet på
Funktionsnrätt Stockholm för synpunkter. Eftersom
ingen respons inkommit så, kommer Gunilla maila en
påminnelse om ärendet/förslaget. Om Funktionsrätt
Stockholm bifaller förslaget är rådets vilja och
ambition att samtliga partier inom KuN får ta del av
förslaget för vidare dialog. Rådet ser gärna att de
bjuds in till ett kommande möte om detta.
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Punkt 9 Biblioteksplanen: Rådet ställer sig positiv
förslaget om biblioteksplan dock med tillägget:
Bibliotekslagen framhåller personer med
funktionsnedsättning som en prioriterad grupp, men
detta återspeglas inte i biblioteksplanen. Rådet saknar en
övergripande analys över hur nyttjandet av biblioteken
ser ut för personer med funktionsnedsättning. Det bör
skrivas in att en sådan genomförs under planperioden.
Med en sådan analys får staden ett planeringsunderlag
varifrån fortsatt utveckling kan planeras.
Punkt 10 Utredning av förutsättningar för en modell
för äldre möte med kultur: Rådet saknar en
beskrivning och analys av hur äldre med olika
funktionsnedsättningar kan ta del av kulturen på sina
villkor.
Punkt 13 Upphandling av självbetjäningsutrustning
med tillhörande tjänster för Stockholms
stadsbibliotek:
Rådet önskar i samband med upphandlingen ställa sina
tjänster till förfogande och komma med förslag och
inspel, vad gäller tex- indikatorer och
uppföljningsprocessen, detta i samband med att
upphandlingen påbörjas. Christer informerar Daniel
Forsman om denna önskan till ömsesidig samverkan.

7. Övriga ombyggnadsprojekt.
Inga nya noterade. Rådet följer utvecklingen av
ombyggnaden av Årsta bibliotek och Kulturskola.
Även ombyggnaden, interiört av Asplundhuset för att
skapa förutsättningar för ny pedagogisk verksamhet
för barn och ungdom.
8. Rapporter.
Rapportering från workshop den 27/5 med anledning
av utredning och förslag om omorganisation av FHR.
Samtliga medlemsföreningar inom Funktionsrätt.
Sammanfattningsvis ett bra och konstruktivt möte
som lyfte fram viktiga frågeställningar inför rådens
framtida organisering. Rådet avvaktar den fortsatta
processen och återkommer med kommentarer
framgent då förslaget blir mer konkret.
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9. Övriga frågor.
Gunilla tackade alla för ett gott samarbete och ett stort
engagemang. Rådet önskade varandra en skön och
avkopplande sommarledighet.
10. Nästa möte, äger rum den 17 augusti kl.13:45-15:30.
Plattform: Zoom.

Balanslista
2021
Ärende

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

Ansvarig

Rådet och
Ledningsgruppen
på Kuf

HR-chef Carina
Idenfors
Kulturstrategiska programmet David Jonsson
Rådet
Renovering av Årsta
Ulrika Bjurvall,
bibliotek och kulturskolan
lokalenheten och
Anni Arnefjord
Kulturstrategiska programmet David Jonsson
Utforma kriterier för
upphandlingar utifrån
Rådet
funktionshinderperspektivet
PM som beskriver
framgångsrika exempel på
Gunilla Göran,
hur FHR verkar i andra
Kompetensförsörjningsplanen

Tidsplan/
kommentar
Möjliggörande av
fortlöpande
kontakt med
förvaltningens
samtliga
avdelningar.
Gemensamma
studiebesök på
verksamheterna.
VT + HT 2021
VT + HT 2021
HT 2021
VT + HT 2021
VT 2021

VT 2021
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sammanhang i staden tex på
stadsdelsnivå
Biblioteksplanen, under
utarbetning

Daniel Forsman

VT + HT 2021

Gunilla Göran ordf.

Justerare

Christer Nygren
Sekreterare

Maria Modig

Under rapporter
Projektet från Dövas förening i Stockholm har skickat in
ansökan till Allmänna arvsfonden och inväntar besked om
beslut.
Webbinarium 9/12 kl. 18-12, om stadens strategiska arbete och
budget gällande funktionshinderperspektivet.
Webbinarium2 om upphandlingar 10/12 kl. 9-12
Jag minns inte att vi pratade om något projekt från dövas förening? Är det om
teckenspråkets juridiska status i Stockholms stad? Kanske behöver klargöras i
så fall.
Webbinariet den 10 december handlade om tillgänglighet i offentlig
upphandling.

