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PROTOKOLL,6/2019

Rad for funktlonshlnderfraqor
vid fastighetsnamnden och
rnilio- och halsoskyddsnarnnden

Tid
Plats

Mandagen den 5 november 2019
Kl. 13.00-15 00
Gamla Biblioteket, Tekniska Namndhuset
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Dolores Back

Narvarande
Ledarnoter:
Stefan Mattsson (SRF), ordforanden
Dolores Back (HSO/NHR), vice ordforanden
Amir Amirriazi (OHR)
Eva Soderbar] (HSO/FUB)
Teresa Melin (HSO)
Britt-Inger Stjernstrorn (HSO/R)
Tjansternan:
Radets sekreterare Timmie Aspelin
Foredragande Emily Tjader, rnilioforvaltninqen § 7
Foredragande Klas Eriksson, fastighetskontoret § 8
Gulcin lpek, fastighetskontoret

§1
Val av justerare
Beslut

Radet utser viceordforanden Dolores Back att tillsammans
med ordforanden Stefan Mattsson justera dagens
protokoll.
§2
Dagordningen faststalls
Dagordningen godkanns.
§3
Foregaende protokoll
Rader godkanner protokoll nr 6/2019 fran den 16
september 2019 lagger <let till handlingarna.
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§4
lnkomna skrivelser och protokoll
a) Protokoll nr 5/2019 fran radet for
funktionshinderfragor vid stadsbyggnadsnamnden
och exploateringsnamnden fran den 11 juni 2019.
b) Protokoll nr 6/2019 fran radet for
funktionshinderfragor vid stadsbyggnadsnamnden
och exploateringsnamnden fran den 10 september
2019.
c) Protokoll nr 6/2019 fran radet for
funktionshinderfragor vid trafiknamnden och
Stockholms Stads Parkerings AB fran den 26
augusti 2019.
Beslut
Radet gar igenom protokollen och lagger dem till
handlingama.
§5
lnkomna remisser
Inga remisser av intresse for radet har inkommit infor
dagens sammantrade,
§6

Arenden tagna pa delegation
Inga arenden ar tagna pa delegation infor dagens
sammantrade.
§7

Verksamhetsplanering 2020 for rnlljo- och
halsoskyddsnamnden
Emily Tjader fran miljoforvaltningen presenterar
verksamhetsplan 2020 for milj o- och
halsoskyddsnamnden.
Kort verksamhetsbeskrivning
Miljoforvaltningen ar en tillsynsmyndighet som bedriver
tillsyn i enlighet med miljobalken,
www.stockholm.se
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livsmedelslagstiftningen samt ytterligare
sektorslagstiftning.
Forvaltningen ar starkt involverad i klimat och
energifragor och bedriver rniljoovervakning och
atgardsarbete gallande luft, vatten, kemikalier och
biologisk mangfald.
Andra omraden som myndigheten ar delaktiga i ar
miljobilar, planarbete och projekt.

Verksamhetsplan 2020
Miljoforvaltningen foljer stadens budget och
kommunfullmaktiges inriktningsmal:
• En modern storstad med moj ligheter och valfrihet
for alla
• En hallbart vaxande och dynamisk storstad med
hog tillvaxt
• En ekonomiskt hallbar och innovativ storstad for
framtiden
Under varje inriktningsmal finns dels en rad rnal for
verksamhetsomradet ( som kommunfullmaktige fasts taller)
och dels namndmal for miljo- och halsoskyddsnamnden,
Kommunfullmaktige har for 2020 beslutat om en
ekonomisk ram for miljo- och halsoskyddsnamnden som
uppgar till 215,8 miljoner kronor i kostnader och 96,1
mnkr i intakter, det vill saga en nettobudget om 119,7
mnkr.

Av kommunfullmaktlge beslutade satsningar for
miljo- och halsoskyddsnamnden 2020

www.stockholm.se

-

Klimatomstallning
Satsning pa digitalisering
Handlingsplan mot plast och starkt plastarbete
Matning av luftkvalitet och utslapp fran farjor
Giftfria skolor
Starkt arbete naturskotsel och biologisk mangfald
Vagledning, huller fran kulturscener
Utredningsgrupp livsmedelsfusk

t,g Stockholms

V stad

jt,,.ot;
Rad for funktionshinderfraqor 2019--W-46

-

Sida 4 (6)

Starkt kemikaliearbete och kemikalieplan
V erksamhets- och kvalitetsutveckling
Utredning fossilfria byggarbetsplatser och minskat
byggavfall

Aktiviteter kopplade till tillgaughghetsfragor
-

I samarbete med stadsdelsnamnderna och
idrottsnamnden utveckla och starka arbetet med att
tillgangliggora stadens naturreservat och starka
rekreativa varden med sarskilt fokus pa
tillgangliggorande for funktionsnedsatta

-

Tillganglighetsfragor kopplade till miljo- och
halsoskyddsnamnden information - granskning och
utbildning ledd av Funka

-

App for bjorkpollen- och luftkvalitetsprognoser

Radet anser att en nysatsning pa appen "Upptack
Stockholm" som miljoforvaltningen tidigare utvecklat
vore bra for tillgangligheten eftersom denna var mycket
innehallsrik for stockholmarens friluftsliv. Appen var
tillganglig med skarmlasare och fungerade perfekt.
Radet tackar for dragningen.

§8
Tillganglighetsanpassning av Gardeshallen
Arkitekt Klas Eriksson deltar vid radssammantradet och
berattar om tillganglighetsanpassning av Gardeshallen pa
Valhallavagen.
Hallen ar byggd i anslutning till Gardesskolan och ar en
tegelbyggnad i tva vaningar som driftas av
idrottsforvaltningen. Sjalva idrottshallen ar belagen pa
andra vaningen i tegelbyggnaden och har tidigare enbart
haft ingangar genom tva omkladningsrum som ar
uppdelade efter kon.
Detta har da kranglat till <let for saval ledare, eventuell
publik och aven funktionshindrade att ta sig in.
www.stockholm.se
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Det har ocksa saknats toalett for funktionshindrade pa
bottcnvaningen.
Genom att ta en del av ytan i en av duschama har en
tillganglighetsanpassad toalett nu skapas pa
bottenvaningen. For att motverka skadegorelse kommer
toaletten vara last men en ansvarig ledare kommer vid
varje tillfalle ha information om hur man laser upp den
vid behov
Problematiken med att ta sig in i sjalva idrottshallen har
losts genom att installera en hiss i ena anden av en
korridor. Nu kan publik och ledare ta sig in utan att
behova ga igenom omkladningsrum och
funktionshindrade kan antligen ta sig in i hallen
overhuvudtaget.
Radet fragar hur utrymningen vid brand gar till fran
vaning tva. Klas meddelar att de tva trapphusen som leder
upp till omkladningsrummen ar egna brandceller och aven
den nya sektionen med hiss. Vid eventuell evakuering bor
alla ta sig till dessa zoner som ar sakrare an ovriga delar i
lokalen.
Radet skickar med att <let ar bra att vara overtydliga och
satta upp en skylt med information om hur man tar sig in
till toaletten.
Sista januari tas hall en i drift igen.
Radet tackar for dragningen.
§9
Radets fragor lnfor mote med
fastighetsnamnden den 26 november 2019.

Rader beslutar att stalla foljande fragor till
fastighetsnamnden:
• Hur ser fastighetsnamnden pa att avsatta medel for
att fastighetskontoret ska kunna anstalla en
www.stockholm.se

t,g Stockholms

V stad

'i-vs

Rad for funktionshinderfraqor 2019-G9-t6

Sida 6 (6)

tillganglighetssakkunnig pa heltid. Detta for att inte
behova upphandla tillganglighetskonsulter till varje
projekt.
•

Konstgrasplaner, gummigranulat och plastgjutet
gummi. Finns <let nagra atgarder som
fastighetsnamnden kan vidta for att undvika
anvandningen av material innehallande granulat?
Granulat kan bidra till en okad forekomst av
mikroplaster i rniljon,

§ 10

Radets fragor infer mote med miljo- och
halsoskyddsnarnnden den 19 november 2019
Radet beslutar att stalla foljande fragor till miljo- och
halsoskyddsnamnden:
• Varfor har miljo- och halsoskyddsnamnden inte i
budget anslagit pengar till appen "Upptack
Stockholm"?
•

Under 2019 har utslappen fran sjofarten hamnat i
fokus. Vad vill namnden gora for att
eliminera/reducera miljopaverkan pa luftkvaliten?

§ 11

Bevakningslistan
Radet gar tillsammans med Gulcin Ipek fran
fastighetskontoret igenom bevakningslistan.

§ 12

6vriga fragor
Inga ovriga fragor.

Vid protokollet
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