Bilaga B

Till Kulturnämnden

Yttrande från handikapprörelsens representanter i samverkansrådet med
kulturförvaltningen
Förslag gällande budget och verksamhetsplan för kulturnämnden 2008
Alla ska kunna ta del av utbudet av kultur, idrott och andra fritidsaktiviteter. Särskilt viktigt är
detta för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Människor med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella
färdigheter. Detta inte bara för sin egen skull utan också för att berika omgivningen med dans,
musik, teater, litteratur, bildkonst etc.
Kulturutbudet är begränsat för den som har nedsatt hörsel. Biografer, teatrar, museer saknar
fortfarande ofta hörselteknisk utrustning. För att kunna gå med i visningar, ta del av filmer
och annan information på utställningar krävs anpassad utrustning. Den måste också underhållas och kunskapen om hur den sköts måste spridas.
Den fysiska tillgängligheten för rörelsehindrade är fortfarande begränsad i många lokaler som
används för kulturaktivteter. Här krävs åtgärder som gör lokalerna tillgängliga för alla.
Synskadade har behov av syntolkning för att kunna ta del av scenkonst, film, museer och idrottsarrangemang. Information om syntolkning bör spridas och syntolkning inom olika verksamheter bör stimuleras. För att synskadades tillgänglighet till kultur ska underlättas kan ledsagarresurs vara nödvändig.
Anslaget för taltidningen Läns- och riksnytt bör öka, så att den följer kostnadsutvecklingen i
samhället. Det är viktigt att denna riktade information inte minskar i omfattning. Synskadade
behöver tilläggsinformation av den här typen för att kunna ta del av den information andra får
genom synens hjälp.
Delaktighet och eget skapande
Organisationer och grupper som verkar inom landstingets kulturliv bör ges stöd för att
stimulera personer med funktionsnedsättning till kulturupplevelser och eget skapande.
Landstinget bör verka för att speciellt barn med funktionsnedsättning blir delaktiga i
kulturutbudet.
Via bidragsgivningen bör landstinget successivt skärpa kraven på dem som får bidrag
så att verksamheten bedrivs i lokaler som är tillgängliga. Denna tillgänglighet ska inte
bara gälla publik och åskådare, utan också de delar där medverkande eller anställda
arbetar.

Bilaga B
Särskilt stöd för att öka tillgängligheten
Under 2007 infördes ett särskilt stöd (tillgänglighetsstöd). Under 2008 bör förvaltningen i
samarbete med samverkansrådet göra en uppföljning av stödet för att ta reda på om det har
haft avsedd effekt.
Tillgängligheten till Konserthuset
Samverkansrådet har tidigare framfört synpunkter på tillgängligheten till Konserthuset. Även
när det gäller detta arbete bör förvaltningen göra en uppföljning i samarbete med samverkansrådet.
Konferens för mottagare av landstingets kulturstöd
Även under 2008 bör en konferens anordnas för verksamheter som erhåller kulturstöd från
landstingets kulturnämnd. Syftet bör vara att öka kunskaperna om hur man öka delaktigheten
och tillgängligheten när det gäller människor med olika funktionsnedsättningar. Konferensen
bör i likhet med tidigare år arrangeras i samarbete med samverkansrådet.
Tillgänglig information
Information om kulturutbudet bör finnas tillgänglig på flera media så att t.ex. synskadade kan
ta del av utbudet av programaktiviteter.
Tillgängligt för hörselskadade och döva
Det bör finnas hörselteknisk utrustning i alla lokaler där det bedrivs kulturella aktiviteter
Teaterföreställningar ställer särskilda krav på att varje medverkande i föreställningen
har egen mikrofon, som förmedlar talet till den hörseltekniska utrustningen (och till
vanlig högtalaranläggning). Denna ska kontrolleras före varje evenemang.
Vid kulturevenemang ska tolkning till teckenspråk ges vid behov.
Utbildning om bemötande för all personal
All personal bör ha utbildning som är relevant för yrket/uppdraget med möjligheter till återkommande fortbildning. Utbildningen ska ske i samverkan med handikapprörelsen.
Bidrag till handikapprörelsens ungdomsorganisationer
Den samlade handikapprörelsen i länet vill starkt understryka hur viktigt stödet till handikappföreningarna är. För att inte detta stöd skall urholkas är det viktigt med en ”normal” årlig uppräkning av beloppen.
Dessutom anser vi de viktigt att när nya föreningar på bidragslistan tillkommer, så måste budgetramen räknas upp. Det går inte att låta redan fattiga föreningar sponsra ännu fattigare föreningar.
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