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Protokoll
Närvarande:
Ledamöter
Gunilla Göran, ordförande (Reumatikerföreningen Stockholm)
Anne Sjökvist (HRF)
Louise Lindström (DHR)
Sara Shamloo Ekblad (SRF)
Tjänstepersoner
Kajsa Rydergård, kulturförvaltningen, sekreterare
Lennart Ploom, stadsarkivarie, Stockholms stadsarkiv
Robert Blomqvist, Stockholms stadsarkiv
Förhinder
Maria Modig (HRF)
Anita Odell (OCD-föreningen)
Maya Berggren, Kulturhuset Stadsteatern
Tidpunkt:
2022-08-16 14:00-15:15, därefter visning av arkivet med Robert Blomqvist
Plats:
Buteljen, Stadsarkivet Liljeholmskajen
1. Val av justerare
Anne Sjökvist valdes att tillsammans med Gunilla Göran justera
protokollet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Gunilla Göran framför att hon inte tillhör DHR, vilket bör rättas till nästa
protokoll. Protokollet godkändes därefter.
4. Synpunkter på lokalen och handlingarnas tillgänglighet
Louise Lindström framför att den nya ytterdörren är tillgänglig för personer
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som använder rullstol, vilket är en förbättring sedan rådets senaste besök.
Det behövs dock finnas fler och bättre krokar på RWC; minst en lågt och
en högt placerad. Det är modernt med små knoppar, men det är inte
funktionellt för personer som behöver hänga av sig väskor och ytterkläder.
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Det saknas heldragen kontrastmarkering i golvet som leder fram till
expeditionen och heldragna streck som kontrastmarkering på trappsteg
Alla kontrastmarkeringar ska vara vita.
Generellt noterar rådet att den tillgängliga designen också kan vara
vacker och konstnärligt utförd, men att funktionen aldrig får glömmas bort.
Det måste alltid finnas en tillgänglighetskonsult kopplad till varje
byggprojekt. Rådet har eftersökt närmare kontakt med
tillgänglighetskonsulten vid renoveringar/ombyggnader. I fallet med
Liljeholmskajen låg ansvaret på fastighetsnämnden. Rådet önskar mer
samverkan med fastighetsnämndens funktionshindersråd, gärna med
gemensamma besök.
Anne Sjökvist efterlyser fast teleslinga i lokalen. Till nästa fysiska möte
ska också kulturförvaltningens portabla slinga finnas med.
5. Uppföljningsfrågor
Louise kommer att besöka den nyligen återöppnade Årsta bibliotek.
Rådet har fått inbjudan till invigningen av Tensta bibliotek fredagen den 19
augusti.
6. Inkomna remisser
Se nedan under punkt nr 9.
7. Ärenden till kulturnämndens sammanträde den 23 augusti
Som synpunkt på remissen av Boverkets rapport om översikts- och
regionplaner i en digital miljö framför Louise Lindström att även det
digitala materialet behöver bevaras analogt för att vara beständigt under
en lång tid framöver. Lennart Ploom svarar att den digitala erans material
inte alltid går att översätta till pappersformat. Lennart Ploom föreslår att
rådet bjuder in någon från Stadsarkivet som arbetar med e-arkiv, för att
höra mer om hur det arbetet bedrivs.
Louise Lindström påminner om funktionshinderperspektivet i frågan om
tillträdesförbud.
8. Pågående ombyggnadsprojekt
-

Medeltidsmuseet

-

Stadsbiblioteket vid Odenplan

9. Remissen av Funktionshindersrådens organisation och
arbetssätt
Gunilla Göran kommer att skicka ut förslag på datum för ett separat möte
för att diskutera remissen, inför rådets egna remissvar.
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10. Övriga frågor
Gunilla Göran blev glad av att se en annons i lokaltidningen för att
bokningen till Kulturskolan är öppen löpande, eftersom det är något som
rådet har önskat tidigare.
Louise Lindström har efterfrågat ett tryckt program för Kulturfestivalen,
men inte fått svar från evenemangsavdelningen om och när de har
upphört med tryckta program. Kajsa Rydergård tar med sig frågan.
Robert Blomkvist efterfrågar synpunkter på Stadsarkivets nya webbplats
ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Planering för rådets möten under hösten:
20 september

Rådet träffar Patrik Liljegren, avdelningschef för
kulturstrategiska staben. Digitalt möte.

18 oktober

Rådet träffar Jelena Veljkovic, avdelningschef för
Kulturskolan, eventuellt på Resurscentrum i Linde

8 november

Ekonomichef Roberto Chaer om budget och
verksamhetsplan för 2023. Digitalt möte.

15 november

Rådet träffar kulturnämnden. Preliminär tid 15:0015:30

29 november

Rådet träffar Fredrik Linder, avdelningschef för
Museer och konst
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