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SVAR PÅ REMISS OM MOTION (2009:21) FRÅN
ABDO GORIYA (S) OM TILLGÄNGLIGHET
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet föreslår Kulturnämnden besluta
att som svar på remiss om motion (2009:21) om tillgänglighet överlämna och
åberopa förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Björn Jordell
Stadsarkivarie

Ärendets beredning
Ärendet har handlags i samarbete mellan Kulturförvaltningen och Stadsarkivet
vilka gemensamt svarat för synpunkter.
Remissen
I en motion av Abdo Goriya (S) om tillgänglighet och delaktighet för människor
med funktionsnedsättning föreslås att kommunfullmäktige beslutar om
att
att
att

fortsätta tillgänglighetsarbetet efter år 2010
göra en översyn av tillgängligheten i stadens fastigheter och ta fram
ett åtgärdsprogram
uppdra åt kommunstyrelsen att se över hur inkluderingen inom
idrotts-, fritids- och kulturverksamheten kan förbättras
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att

att

att
att

att

göra en översyn av tillgängligheten i stadens skolor och se över på
vilket sätt staden kan ställa krav på tillgänglighet vad gäller
fristående skolor
i samverkan med arbetsmarknadsmyndigheter skapa stöd- och
arbetsmetoder riktade till personer med funktionsnedsättning för att
skapa en mer tillgänglig arbetsmarknad
stimulera tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och
serviceutbudet
uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att tillsätta en
samordnare för att samordna och följa upp det övergripande
tillgänglighetsarbetet
stärka samverkan med handikapporganisationerna

Synpunkter
Tillgänglighetsfrågor är prioriterade inom Kulturförvaltningens och Stadsarkivets
verksamheter. Under flera år har byggnader, entréer förbättrats och utbildningar
genomförts om hur vi bemöter personer med olika handikapp och hur vi skriver
tillgängliga texter och förbättrar tillgängligheten till förvaltningarnas olika
webbsystem.
Under 2009 har Stadsarkivets webbplats blivit tillgänglig för synskadade genom
talsyntes. Stadsarkivets tillgänglighetsprojekt ”Ljud och Bild”, vilket finansierades
genom tillgänglighetsmedel är ett exempel på en tillgänglighetssatsning vilket
givit som resultat att filmer, bilder och ljudupptagningar nu är tillgängliga för en
större allmänhet. Hörselslingor finns installerade i samtliga möteslokaler samt i
läsesalsexpeditionen.
Kulturförvaltningen har under år 2009, liksom under tidigare år alltsedan 1999,
systematiskt tillgänglighetsanpassat förvaltningens lokaler beträffande entréer,
toaletter, belysning, skyltning och genomfört åtgärder för att göra webbsidor och
tryckt information mer tillgänglig. Sedan två år har förvaltningen även bistått den
del av det fria kulturlivet som erhåller kommunalt verksamhetsstöd med
tillgänglighetsåtgärder. Liljevalchs konsthall har varit ett av fyra pilotobjekt för
tillgänglighetsanpassning i samarbete med Statens Fastighetsverk, Skönhetsrådet,
arkitektföretag m fl inom projektet ”Värdig entré”, som byggt en ramp och en
specialkonstruerad hiss vid Liljevalchs huvudentré.
Kulturförvaltningen och Stadsarkivet ställer sig helhjärtat bakom förslagen att
fortsätta tillgänglighetsarbetet även efter 2010 med målsättningen att ytterligare
förankra tillgänglighetsfrågorna i förvaltningarnas verksamheter, så att dessa blir
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väl integrerade i det ordinarie arbetet. Vi ställer oss också positiva till att stärka
samverkan med handikapporganisationerna genom att utveckla arbetet i
kulturnämndens handikappråd. När det gäller förslaget att utreda möjligheterna att
tillsätta en samordnare för att samordna och följa upp det övergripande
tillgänglighetsarbetet, vill vi betona att vår uppfattning är att tillgänglighetsarbetet
bör följa verksamhetsansvaret och att stadens handikappolitiska program bör
integreras i all ordinarie verksamhet och följas upp inom ramen för ILS-systemet.
Övriga förslag i motionen ligger utanför kulturnämndens ansvarsområde och
kommenteras därför inte.

Bilaga: Motion (2009:21) av Abdo Goriya (S) om tillgänglighet
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