B Stockholms
V stad

Rad for funktlonshinderfraqor
vid fastighetsnamnden och
rnilio- och halsoskyddsnarnnden

Tid
Plats
Justerat

PROTOKOLL 6/2019

Mandagen den 16 september 2019
Kl 13.00 - 15.00
Gamla Biblioteket, Tekniska Narnndhuset

Stefan Mattsson

Dolores Back

Narvarande
Ledamoter:
Stefan Mattsson (SRF), ordforanden
Dolores Back (HSO/NHR), vice ordforanden
Amir Amirriazi (OHR)
Jesper Kihlberg (HSO/ASS)
Eva Soderbarj (HSO/FUB)
Britt-Inger Stjernstrom (HSO/R)
Tjansternan:
Radets sekreterare Julia Steen och Timmie Aspelin
Foredraqande Maria Azzopardi, kemikaliecentrum
miljoforvaltninqen
Foredraqande Reyne Julin, fastighetskontoret
Elin Martensson och Helene Baudou Fjelkman,
fastig hetskontoret

§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

www.stockholm.se

Rader godkanner protokoll nr 4/2019 fran den 13 maj
2019 och protokoll nr 5/2019 fran den 10 juni 2019 som
laggs till handlingarna.
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§4
lnkomna skrivelser och protokoll
a) Protokoll nr 4/2019 fran radet for
funktionshinderfragor vid stadsbyggnadsnamnden
och exploateringsnamnden fran den 7 maj 2019.
b) Protokoll nr 5/2019 fran radet for
funktionshinderfragor vid trafiknamnden och
Stockholms Stads Parkerings AB fran den 10 juni
2019.
c) Protokoll nr 4/2019 fran radet for
funktionshinderfragor vid idrottsnamnden och
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB fran den
12juni 2019.
Beslut
Radet gar igenom protokollen och Jagger dem till
handlingama.
§5

lnkomna remisser
Inga remisser av intresse for radet har inkommit infer
dagens sammantrade.
§6
Arenden tagna pa delegation
Inga arenden ar tagna pa delegation infer dagens
sammantrade.
§7

Nya Kemikalieplanen
Maria Azzopardi fran kemikaliecentrum,
miljoforvaltningen, berattar om den nya kemikalieplanen
2020-2023.
Kemikalier aterfinns i <let mesta runt omkring oss, sasom i
mat, mobler och bilar. Kemikalieanvandningen har okat
markant. Da en del kemikalier ar farliga behovs kunskap
och reglering om hur de ska hanteras.
www.stockholm.se
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Historik
I miljoprogrammet for Stockholm 2015-2015 fanns ett
kapitel om giftfria varor och byggnader. Utifran det
utmynnades dagens kemikalieplan 2014-2019. Ett
kemikaliecentrum inrattades aven pa miljoforvaltningen.
Kemikaliecentrum ar ett resurscentrum med
specialistkompetens som bistar bland annat stadens
forvaltningar. Det har genomforts en utvardering av den
aktuella kemikalieplanen som visar att den har gett gott
resultat samt att kemikaliecentrum ar en viktig funktion i
hur atgarder ska hanteras.

Kemikalieplanen 2020-2023
Maria Azzopardi gar igenom och lyfter de viktigaste
delarna fran samtliga atta kapitel i den nya
kemikalieplanen. Ett tydligare fokus pa barn och andra
kansliga grupper aterfinns i planen och kapitel 8 - Barn
och andra sarskilt kansliga grupper har tillkommit.
Kemikalieplanen ar en vagledning for att Stockholms stad
ska bli en giftfri stad.
Radet fragar varfor det inte star mer specifikt beskrivet
vilka atgarder som ska vidtas i olika situationer.
Maria Azzopardi forklarar att det ar svart att gora planen
sa pass detaljerad da olika kemikalier kraver olika
hantering. Man kan stalla krav i upphandlingar att
exempelvis kravmarkta eller allergivanliga stadprodukter
ska anvandas, i den utstrackning som gar. I den nya
kemikalieplanen finns dessutom ett tydligare fokus pa
uppfoljning av upphandlingar an tidigare.

Radets fragor och kommentarer
Radet fragar hur man ser pa idrottsplatser och lekplatser
dar underlag och material innehaller gummigranulat,
exempelvis konstgrasplaner. Hur farligt iir materialet och
vad gor man at anvandningen av sadant material?
Maria Azzopardi svarar att i Stockholms stad anvands inte
gamla bildack. Rekommendation for konstgras,
gummigranulat och platsgjutet gummi hanterar dessa
fragor. Rekommendationen beskriver att materialet bor
www.stockholm.se
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undvikas men det finns aven andra intressen att ta hansyn
till. Andra material haller pa att testas.
Rader lyfter att de tycker att det ar ett viktigt arbete som
genomfors med att minska farliga kemikalier i samhallet
samt att det ar positivt att ett specifikt kapitel som handlar
om barn och andra utsatta grupper finns i den nya
kemikalieplanen.
Rader tackar for dragningen.

§8
Varbergs IP:s multihall
Rayne Julin fran fastighetskontoret berattar overgripande
om projektet samt vilka tillganglighetsatgarder som
planeras.
Projektet avser bade att skapa en idrottsanlaggning saval
som en motesplats. Flickor med utlandsk bakgrund ar
sarskilt prioriterade.
En multianlaggning planeras som ska besta av en fullstor
idrottshall (for kommande skolverksamhet), en inomhus
hall (bollplan) samt en inomhus bouleplan. Saval som
ornkladnings- och forradsutrymmen for bade
anlaggningens besokare samt personal. Det kommer att
finnas tillganglighetsanpassade toaletter. Till den publika
entren pa plan 2 kommer det finnas en ramp.
Till moteslokalerna kommer det att finnas en egen entre.
Moteslokalerna kommer att tillhora
stadsdelsforvaltningen.
Pa idrottsplatsen ska tva stycken nya konstgrasplaner
anlaggas, en 7-spelplan samt en 11-spelplan. Befintlig
konstgrasplan, 11-spelplan, ska laggas om. Det kommer
att vara hardgjorda ytor kring anlaggningen for att oka
framkomligheten.
Projektet planeras att vara klart ar 2023. Inriktningsbeslut
ar taget i fastighetsnamnden och detaljprojektering
www.stockholm.se
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planeras till hosten. Ett nytt mote med radet for
funktionshinderfragor kan vara lampligt att boka in under
varen.

Radets fragor och kommentarer
Radet fragar vad som hander med hockeyrinken som finns
dar idag. Royne Julin svarar att hockeyrinken inte
kommer att vara kvar.
Rader fragar kring brandutrymning. Royne Julin svarar att
<let finns utrymningsvag till markplan samt brandceller.
Radet lyfter att man bor se over eventuella horslingor i
motesrummen. Vidare lyfter radet att de tycker att
kontoret har fatt med manga tillganglighetsatgarder i
planeringen.
Radet tackar for dragningen.

§9
Radets fragor lnfor mote med
fastighetsnamnden den 26 november 2019.
F oregaende ars fragor fran radet till namnden ar utsanda
till radet infor dagens mote.
Rader diskuterar vilka fragestallningar som de onskar
diskutera med fastighetsnamnden. N edanstaende
fragestallningar diskuteras:
• Hur ser fastighetsnamnden pa att avsatta medel for
att fastighetskontoret ska kunna anstalla en
tillganglighetssakkunnig pa heltid. Detta for att inte
behova upphandla tillganglighetskonsulter till varj e
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 miljon,
www.stockholm.se
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§ 10

Bevakningslistan
Radet tillsammans med Elin Martensson fran
fastighetskontoret gar igenom bevakningslistan.

§ 11
Radsqemensam bevakningslista
Radsgemensam bevakningslista bifogas kallelsen.
Radet diskuterar vilka arenden som ska behandlas pa
nasta radsgemensamma mote.

§ 12

Ovriga fragor
Datum for radsgemensarnma sammantraden:
• Tisdagen den 15 oktober 2019.
• Tisdagen den 10 december 2019.
Beslut
Radet beslutar att foresla ovanstaende datum for
radsgemensamma och stryker radets mote mandagen den
14 oktober 2019.

Vid protokollet

Julia Steen
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