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Rådet för
funktionshinderfrågor
Stadsteatern – Kulturnämnden - Skönhetsrådet

Protokoll nr 10 från ordinarie möte den 7 december
2021
Plats: Digitalt via zoom
Tid: 13:45 – 15:

Närvarande rådsmedlemmar:
Gunilla Göran, ordf. Funktionsrätt Stockholm, ordförande,
Reumatikerföreningen i Stockholm.
Anne Sjökvist, Funktionsrätt Stockholm, vice ordf. Hörselskadades
förening i Stockholm.
Anita Odell, Funktionsrätt Stockholm, OCD föreningen i
Stockholm
Bertil Orrby, Funktionsrätt Stockholm, Astma- och
Allergiföreningen i Stockholm.
Louise Lindström, DHRS - Delaktighet, Handlingskraft
Rörelsefrihet, Stockholmsavdelningen.
Närvarande tjänstemän:
Christer Nygren, fh-rådssekreterare.
Kulturförvaltningen/Kulturskolan Stockholm.
Lena Nilsson adm. chef kulturförvaltningen.
Roberto Chaer, ekonomichef kulturförvaltningen
Kajsa Rydergård, nämndsekreterare, kulturförvaltningen.
Frånvarande:
Mia Modig, Funktionsrätt Stockholm, Dövas förening i Stockholm.
Ola Larson, Stadsarkivet.
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Joakim Centervik, SRF - Synskadades Riksförbund, Stockholm
Stad.
Sofie Åstedt Carlström, HR partner Kulturhuset/Stadsteatern.
Till dagens möte medverkade nyckelpersoner från förvaltningen.
Lena Nilsson adm. chef, Roberto Chaer ekonomichef som tidigare
jobbat på Norrmalm, Spånga-Tensta och Bromma SDF även varit
verksam på SLK (stadsledningskontoret) - och Kajsa Rydergård,
nämndsekreterare.
Lena presenterade för rådet en kommande samverkansmodell som
överensstämmer med den nuvarande samverkansmodellen som
utgör formell grund inför beslut, mellan kulturförvaltningen som
arbetsgivare och de fackliga organisationerna.
Frågor där rådet kommer samverka kring och få inflytande över är,
enligt ”årshjulet”.
• Budget + 3 års budgeten
• Verksamhetsprogram
• Verksamhetsberättelse
• Kompetensförsörjningsplan
• Upphandlingsfrågor
• Indikatorer + aktiviteter
Rådets ställde sig öppna och positiva till initiativet men vill också få
en tid att tänka igenom vad förslaget betyder på detaljnivå. Kanske
vill rådet tillföra något ytterligare?
Modellen är planerad att genomföras till det första mötet under
våren med FHR
Diskussion om uppföljning och dialog mellan rådet och nämnden.
Kajsa beskrev att nämnden är väldigt på och efterfrågar FHR
protokollen, hennes uppmaning till rådet att mer göra påståenden,
vad man vill och mindre betona frågeställningar till nämnden.
Många gånger bakas rådets synpunkter in i VP och budgetarbetet,
nu senast i den stora investeringen i hörselslingor på förvaltningens
publika lokaler. Förvaltningen har beslutat att inrätta en ny tjänst för
biblioteken; samordnare i funktionshinderfrågor.
Rådet tackade ”gästerna” för ett bra och givande möte.

1. Sammanträdets öppnande och godkännande av
dagordningen.
Ordförande Gunilla öppnade mötet, hälsade alla
välkomna och dagordningen godkändes.
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2. Föregående protokoll och utseende av justerare.
Protokollet från 2021-11-09 godkändes och lades till
handlingarna. Louise Lindström utsågs att justera
protokollet.
3. Synpunkter på mötesrum och handlingars
tillgänglighet.
Handlingarna till mötet mejlades ut i god tid, vissa i
rådet nåddes inte av kallelsen, löste sig dock då ny
kallelse snabbt mailades ut.
4. Uppföljningsfrågor.
Det är nu beslutat att fastighetsbolaget Hemsö AB
köpt fastigheten Tensta Träff och gymnasium.
Representanter för rådet, Gunilla och Anita har
tillsammans med KTH och Kulturskolans
representanter träffat Johan Einarsson,
projektutvecklare på Hemsö, för ett förutsättningslöst
idéutbyte kring samverkan mellan parterna.
(Se bilaga 1. Minnesanteckningar 6/12).
Rådet har fått en fråga från Martin Hansson ordf.
kommunstyrelsens FHR gällande ev. synpunkter på
biblioteksplanen. Louise kommer, inom kort träffa
enhetschefen för det digitala biblioteket, Anders
Söderbäck och undersöka tillgängligheten i de nya ut
och inlånings maskinerna. Mötet är framflyttat till
prel. 21/12 kl. 16:00.
SDF Enskede/Årsta/Vantör har tillsatt en ref grupp i
tillgänglighetsfrågor med fokus på bibliotekens
behovsanpassning. Anne väntar på en inbjudan
därifrån för att undersöka hur rådet ev.- kan
samarbeta i frågan. Ännu ingen återkoppling.
Anne tar ny kontakt.
5. Inkomna remisser och motioner.
Inga remisser eller motioner har kommit rådet
tillhanda.
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6. Ärenden till kulturnämndens sammanträde 14/12.
Rådet lämnar nedan synpunkter:
Utvärdering av Kulturskolans justerade avgiftssystem
Jag uppfattar utvärderingen som att det förändrade
avgiftssystemet varit positivt. *Fler unga från fler områden
har kunnat delta i kurserna. Kortkurskonceptet verkar ju
också lyckat, kanske passar det också flera även när det inte
är pandemitider. Däremot kan jag inte se något om "vår"
målgrupp, alltså barn och unga med funktionsnedsättningar
på något vis gynnas av det nya systemet men det kanske inte
heller var meningen denna gång? Det är förmodligen (även)
andra typer av åtgärder som behövs för högre deltagande för
den gruppen; som tillgängliga lokaler och mindre
gruppstorlekar. Kanske kortkurser passar en del i den
målgruppen rätt bra också.
Men jag förstår att det primärt inte var den målgruppen man
försökte nå med det nya avgiftssystemet så det kanske vi kan
lämna därhän.
Kulturförvaltningens Verksamhetsplan:
Bra att personer med funktionsnedsättning nämns redan i
början som en av de prioriterade grupperna.
Användarna: Stockholmarna, besökarna och företagarna.
Prioriterade grupper är barn och unga, stadens ökande
andel äldre invånare, personer med funktionsnedsättning
samt grupper där det är relativt få som tar del av stadens
kulturliv. Utöver dessa prioriteringar har även nationella
minoriteter särskilda rättigheter.
Som redan sades på mötet är det viktigt att man inte enbart
satsar på digital verksamhet utan att framtidens kultur är
digital och analog jämsides. Och det är väl också det som
står i VP egentligen.
Under rubriken Särskilda redovisningar och Agenda 2030
kunde man också nämna mål 10: Minskad ojämlikhet
tänker jag.
i och för sig nämns på flera ställen "Att alla i Stockholm har
möjlighet att ta del av angelägen kultur av hög kvalitet" men
om man har särskild redovisning blir det ju större tyngd.
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7. Övriga ombyggnadsprojekt.
Inga nya noterade. Rådet följer utvecklingen av
ombyggnaden av Årsta bibliotek och Kulturskola.
Synpunkter och kommentarer från rådet har lämnats
till Anni Arnefjord, rådet inväntar hennes svar.
Rådet följer ombyggnaden, interiört och exteriört av
Asplundhuset.
8. Rapporter.
Anne tipsade om spännande event på ABF om ”Ung
Funkis valdebatt”. Arr: Funktionsrätt Stockholm.
2022 är det val.
Aldrig någonsin har väl så mycket stått på spel för
barn och unga. Det handlar om miljön men det
handlar också om skola, vår fritid, vår trygghet och
förutsättningar att leva som andra på riktigt. Därför
inleder vi valsäsongen tidigt och med fokus just barn
och unga med funktionsnedsättning och/eller psykisk
ohälsa.
Ett seminarium av unga, för unga om unga.
Först ett kort pass med introduktion i ämnet hur man
överlever som ung funkis idag och därefter valdebatt
(deluxe) med ivriga politiker från samtliga partier och
nivåer. Vi kommer uppdatera info löpande om
seminariet i eventet.
Join us - investera i framtiden.
Prioriterade frågor som lyfts från respektive
org./förening inom rådet på mötet med Funktionsrätt
Stockholm.
Anita OCD föreningen, upplevde att det saknades
öppenhet och saknades gehör för inspel.
Bertil, Allergiföreningen, frågor rörande samverkan
mellan vård och skolverksamhet.
Louise informerade om att DHR
Stockholmsavdelning planerar sedvanliga
valårsmöten med politikerna.
Valnämnden besökte Norrmalms FHR för fyra år
sedan. Då togs vallokalernas tillgänglighet upp liksom
valsituationen för personer med
funktionsnedsättningar av olika slag.

9. Övriga frågor.
Christer Nygren kommer gå i pension under våren
2022. Kajsa Rydergård kommer efterträda honom.
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FHR och Gunilla och Anita färdigställer innan jul en,
skrivelse till styrelsen för Funktionsrätt Stockholm,
innehållande, förslag till samverkan med Hemsö om
verksamhetsidé och möjligheter vid en ev. etablering
av Funktionsrättens Hus i Tensta Träff.
Nästa mötesdatum för 2022 kommer efter
information om nämndens mötesdatum faställts.

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
hur FHR verkar i andra
Gunilla Göran,
sammanhang i staden tex på
stadsdelsnivå
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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Biblioteksplanen, under
utarbetning

Daniel Forsman

VT + HT 2021

Gunilla Göran ordf.

Justerare

Christer Nygren

Louise Lindström

Sekreterare

Gunilla Göran ordf.

Justerare

Christer Nygren

Sofie Carlström

Sekreterare

Möte med Hemsö fastighetsbolag om Tensta träff och Tensta gymnasium
6 dec. kl. 8.30 – 9.30 2021 Kulturskolans instrumentförråd, Döbelnsgatan 89.
Närvarande: Kulturnämndens funktionshindersråd (FH) ordför. Gunilla Göran,
FH-ledamot Anita Odell (på länk), Christer Nyqren, sekreterare FH-rådet,
projektledare Kulturförvaltningen/ Kulturskolan
Anders Elers Ivarsson, (på länk) enhetschef kvalitetsenheten Kulturskolan/
Kulturförvaltningen
Stefan Peterson adjungerad till FH-rådet. Arkitekt SAR/MSA,
universitetsadjunkt, KTH
Johan Einarsson projektutvecklare på fastighetsbolaget Hemsö.
Syftet med mötet är att, förutsättningslöst undersöka möjligheten, med
nuvarande fastighetsägare Hemsö AB - att skapa och etablera ett
”Funktionsrättens Hus” i de nu tomställda lokalerna i Tensta Träff och
gymnasium, detta tillsammans med övriga intressenter som, skolundervisning,
kulturella aktörer, kulturförvaltningen / kulturskolan, stadsdelsförvaltningen
Spånga Tensta, lokalt föreningsliv m.fl.
Fastighetsägare Hemsö informerar om Tensta Träff och Tensta gymnasium och
hur man tänker förvalta och utveckla fastigheten. Projektavdelning ca 30
personer ca. 130 anställda på Hemsö.
Hemsö är ny fastighetsägare till nämnda lokaler. Hemsö ägs av 3:e AP-fonden
så det krävs avkastning från bolaget. Hemsö är förvaltare av samhällsbyggnader
så som skolor, äldreboenden, polishus osv finns i 70 kommuner i Sverige har
endast samhällsfastigheter. Är ett komplement till kommunalt ägande och är
ett förvaltande bolag. Hyr alltså ut till kommunala verksamheter. Hyresintäkter
är ca. 70 - 90%. Hemsö har endast avtal och samarbete med skattefinansierad
verksamhet. Samverkansavtal med Projektutveckling i Stockholms stad ex.
bygge av ishall i Sätra. I dialog med SISAB (skolfastigheter) och
stadsledningskontoret. Följer Myndigheten för delaktighets (tidigare
HANDISAM) rekommendationer vid renovering och nybyggnad.
Ett sista beslut ska tas av KF (formalia) och tillträde 1mars.
HUS A gymnasiet. I dialog med statsledningsnämnden, det blå-klassade
gymnasiet ska renoveras varsamt, fuktskador osv finns. Ska fortsatt bedrivas
undervisning och projekteras för ca 1500 elever. Hemsö tänker sig en sjudande
miljö från lågstadiet till universitet och vuxenutbildning, kvällsstudier osv.
Tidsplan inflyttning ev. höst - 23 förutsatt att planer hålls.

Hus B Tensta träff är öppen för verksamhet redan i vår. En stor samlingssal
Stockholms-rummet kan då tas i bruk av gästande grupper som teater och
musik, Kulturskolan, Stadsteatern, fria grupper, föreningar osv. Hemsö är
öppen för förslag!
Besök kan ordnas och välkomnas!
Redigerade blyertsanteckningar från Gunilla Göran 7dec 2021
Varför Tensta träff?
Därför att vi behöver synas och integreras fullt ut, vara mitt i byn. Vi gör så
mycket vi är stolta över och då ska det också synas i de lokaler som vi nyttjar. Vi
behöver lokaler med mycket god tillgänglighet som Tensta träff har.
Vi behöver nya rum för samordning och utbyte av idéer. Synergier med
kulturen och sociala verksamheter blir möjlig. Vi behöver det också för
gemensamma administrativa och inte minst gemensamma kommunikativa
resurser.
Vi behöver ges möjlighet till större möten och föreläsningar och stora
gemensamhetsytor som vi delar med andra.
För en utförligare presentation av fastigheten hänvisar vi till bifogade pdf. av
Stefan Petersson, arkitekt SAR/MSA.
Vilka är då vi?
Vi kan vara Funktionsrätt Stockholms stad, eventuellt också Funktionsrätt
Stockholms län och NSPH Stockholms län.
Vad har Tensta träff som vi saknar idag?
Tensta träff, ritad av Gösta Uddén, kan vara ett bra komplement och en
möjlighet eftersom lokalerna har en god tillgänglighet, är väl utrustade efter
våra olika behov och även har ett högt arkitektoniskt värde. Byggnaden är Kmärkt (Blå-klassad).
Funktionsrätt Stockholms stad och våra medlemsföreningar kan boka in sig i
den stora hörsalen som tar närmare 400 deltagare. På sikt kanske vi kan ha en
gemensam filial för våra samarbetsorganisationers administrationer där.

Våra aktiviteter kan varvas med scenkonst av olika slag. På det sättet blir vi
synliga på ett helt nytt sätt. Vi blir en naturlig del i det publika livet.
Fördelar
Ett hus med god tillgänglighet
Vi delar huset med andra publika verksamheter
Möjlig samordning av administrativa och kommunikativa resurser
Att hyra av HEMSÖ gör att vi inte behöver ta eget ansvar för byggnaden, men
bjuds in att ge synpunkter på tillgänglighet från början
Möjlighet att närma oss lokalsamhället
Nackdelar
Oro över området
Ej centralt i staden
Lång process och många inblandade
Ännu vet vi inget om hyreskostnaderna
En stor förändring
Det skulle innebära en stor förändring och kräva långsiktiga insatser från många
parter så det är ingen kvick fix. Så varför inte börja med att tillsätta en
arbetsgrupp med olika kompetenser och jobba för detta. Så nu hoppas vi att
Anna Quarnström, ordförande i Funktionsrätt Stockholm stad vill ta med sig
förslaget från Kulturnämndens funktionshinderråd till styrelsen och våra
medlemsföreningar.
Med vänliga hälsningar
Kulturnämndens funktionshinderråd
genom ordför. Gunilla Göran och ledamot Anita Odell

