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Gemensamt rad for
funktlonshinderfraqor
vid fastiqhetsnarnnden och
rnilio- och halsoskyddsnarnnden samt
idrottsnamnden och Stockholm Globe
Arena AB
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Plats

Tisdagen den 15 oktober 2019
Kl 13.00 - 15.10
Bjerken, Fastighetskontoret
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Dolores Back

Narvarande
Ledamoter tr.rm fastighetsnamndens funktionshinderrad
Stefan Mattsson (SRF), ordforanden
Jesper Kihlberg (HSO/ASS)
Britt-Inger Stjernstrom (HSO/R)
Ledamoter fran idrottsnarnndens funktlonshinderrad
Dolores Back (HSO/NHR), ordforanden
Eva Soderbar] (HSO/FUB), vice ordforanden
Teresa Melin (HSO)

Tiansteman:
Radens sekreterare Julia Steen, Marie Norrberg och Timmie
Aspelin
Foredragande Pye Seaton, fastighetskontoret § 3
Foredraqande Anders Blomquist, fastighetskontoret §§ 4-6
Maria Lundell, idrottsforvaltningen §§ 1-6
Elin Martensson och Helene Baudou Fjelkman,
fastighetskontoret

§1
Val av justerare
Beslut

Radet utser Dolores Back och Stefan Mattsson att justera
dagens protokoll.
§2
Dagordningen faststalls
Dagordningen godkanns.
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§3
Foregaende protokoll fran respektive
funktionshlnderrad
Radet for funktionshinderfragor vid idrottsnamnden
godkanner protokoll nr 5/2019 fran den 18 september
2019 och lagger <let till handlingarna.

Genomgang av arenden
§4
Konstqrasplaner
Pye Seaton fran fastighetskontoret berattar om arbetet
med konstgrasplaner. I Stockholms stad finns 104
fotbollsplaner varav 94 ar belagda med konstgras, Tre av
planerna ar elitidrottsplaner. Varje ar byter man ut
konstgraset pa atta planer och tva grusplaner konverteras
till konstgras.
Fordelen med konstgraset ar att antalet mojliga
speltimmar ar mycket hogre an naturgras. Stockholm (och
stora delar av landet) har inte sa manga speltimmar pa
naturgrasplaner med anledning av den breddgrad staden
befinner sig pa.
Fastighetskontoret anlagger planer och
idrottsforvaltningen star for uthyrningen.
Det finns tva sorters planer. Bredfotbollsplaner och
elitplaner. Pa breddfotbollsplaner byts graset var tionde
ar. Elitplanerna byter man ut konstgraset mycket oftare pa
men eftersom konstgraset fran en elitplan ar av en hogre
kvalite sa ateranvands <let och laggs ut pa en
breddfotbollsplan.
Det finns tva varianter av konstgras: artificiellt och
hybridgras, Den vanligaste varianten ar <let artificiella
graset, Hybridgraset ger ett aningen mer naturligt
underlag men likt naturgraset sa ger <let farre speltimmar
per ar.
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Granulatet som anvands pa konstgrasplaner har blivit en
miljofraga. Granulatet fastnar i klader och skor och
forsvinner bort fran planen. I samband med att man
skottar/plogar planer under vintem kan det ocksa
forsvinna granulat. Staden anvander sig av granulatfallor
for att forhindra att det hamnar i dagvattensystemet.
Ar 201 7 kom ett regeringsuppdrag att titta narrnare pa
mikroplaster. Det blev da an mer aktuellt att forsoka hitta
losningar pa fragan kring granulatet. Bland annat ser man
over hur hogre miljokrav kan stallas i upphandlingama.
ECork har testats pa ett par planer men forsoket gick inte
sarskilt bra och alla planer utom en har gatt tillbaka till
granulatet.
Det finns ocksa tva planer dar man har testat lagga att
sand i botten. Den ena anvands fortfarande som
testobjekt.
Den allra forsta planen gjord pa helt atervunnet material
ska testas i Berlin framover. Malet ar att hitta ersattning
for granulatet.
Radets kommentarer
Radet tackar for foredragningen.
§5
Tillgangliga naturreservat
Anders Blomquist fran fastighetskontoret presenterar
oversiktligt projektet Tillgangliga naturreservat samt vilka
tillganglighetsatgarder som hitintills vidtagits.
Fastighetskontoret forvaltar 2500 hektar naturmark. Fokus
har legat pa N ackareservatet for att <let ar sa flitigt anvant.
Nackareservatet ar ca 830 hektar over tva kommuner med
over 2.5 miljoner besokare per ar.
En konsult tittade under 201 7 pa tillgangligheten i
Nackareservatet. Man borjade med lattfunnen och
oversiktlig information: var finns narmsta naturomrade?
www.stockholm.se
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Var finns narmsta hallplats? Kan man ta sig fram med
rullstol? Finns det anpassade badplatser, grillplatser och
toaletter?
Nackareservatet har generellt bra vandringsleder men
skyltningen skulle kunna vara battre,
Tillganglighetsatgardet som vidtagits:
Vissa sopkarl hade tidigare tunga lock och dessa ar nu
utbytta. En del soptunnor har flyttats for att oka
tillgangligheten, Nya bankar har satts upp och ett antal
grillar har tillganglighetsanpassats. KTH har donerat en
tillganglighetsanpassad toalett som elever vid skolan har
tillverkat.
Nya tydligare informationsskyltar har satts upp. Nasta
steg ar att ytterligare uppdatera informationstavlor och
information pa natet, Det finns brister i tillganglig
information om Nackareservatet. Informationen aterfinns
pa olika hemsidor och pa kartor visas inte hela reservatet
da en del av ornradet ligger utanfor Stockholm stad. En
samlad plattform for all information ar onskvard.
Pa grund av tidsbrist onskar radet fa en fortsatt
foredragning och diskussion vid nasta gemensamma
radsmote den 10 december.
§6

Radsgemensam bevakningslista
Raden gar tillsammans med Elin Martensson fran
fastighetskontoret igenom den gemensamma
bevakningslistan.
Maria Lundell fran idrottsforvaltningen informerar om
hur de "oronmarka" 5 miljonerna planeras att
resursfordelas under ar 2020. Planen ar att i huvudsak
tillgangliggora receptioner till olika simhallar da en del ar
idag otillgangliga.
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§7

Ovrigt
Nasta gemensamma sammantrade ar den 10 december
2019.
Radet for funktionshinderfragor vid fastighetsnamnden
och miljo- och halsoskyddsnamnden traffar miljo- och
halsoskyddsnamnden den 19 november 2019.
Rader for funktionshinderfragor vid fastighetsnamnden

och miljo- och halsoskyddsnamndens traffar
fastighetsnamnden den 26 november 2019.

Vid protokollet

Timmie Aspelin
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