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Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

~-L/i:_~~·

Stefa~•~

Närvarande
Ledamöter:
Stefan Mattsson (SRF), ordföranden
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholms
stad/Neuroförbundet), vice ordföranden
Amir Amirriazi (OHR)
Eva Söderbärj (Funktionsrätt Stockholms stad /FUB)
Britt-Inger Stjernström (Funktionsrätt Stockholms stad/R)
Teresa Melin (Funktionsrätt Stockholm Stad /Astma &
Allergiföreningen i Stockholm med omnejd)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Timmie Aspelin, Gulcin lpek från
fastighetsförvaltningen samt föredragande Malin Lagerhalm
från fastighetskontoret.

§ 1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Dolores Back att tillsammans med
ordföranden Stefan Mattsson justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns.
§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll nr 2/2021 som läggs till
handlingarna.
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§4
Inkomna skrivelser och protokoll
Protokoll 3/2020 från rådet för funktionshinderfrågor
vid stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.
Protokoll 4/2020 från rådet för funktionshinderfrågor
vid stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden
§5
Inkomna remisser
a) Promemorian - Fortsatt giltighet av covid-19-lagen
och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation inför dagens
sammanträde.
§7
Fastighetskontorets arbete med och remissvar
avseende Stockholms stads trygghetsprogram
2021-2023
Föredragande: Malin Lagerholm, fastighetskontoret
Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram upphör
och har delats upp i två nära kopplade styrdokument.
Stadens trygghetsprogram är också stadens
brottsförebyggande program. Kontoret ska utifrån sitt
ansvarsområde utforma, vidta och följa upp åtgärder för
att minska antalet brott och öka tryggheten.
Stadsdelsnämnder ansvarar för samordning, kontoret ska
bidra med kunskap när detta påkallas
www.stockholm.se
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Samverkan bl.a.
► Stadsdelsförvaltningar
► Idrottsförvaltningen
► Hyresgäster
► Andra fastighetsägare
► Näringsliv
► Trafikkontoret

•

Felanmälan och Tyck till-appen

•

Rekrytering - stärka kontoret med resurs och
kompetens

Sida 3 (4)

• Verksamhetsplan 2021
► Nämndmål och aktiviteter
► Bilaga 32 - 43 ansökningar trygghetsåtgärder
Beslut
Rådet tackar för en intressant föredragning.
§8
Rådets frågeställningar inför möte med
fastighetsnämndens presidium
Föregående års frågor från rådet till nämnden är utsända
till rådet inför dagens möte.
Rådet diskuterar vilka frågeställningar som de önskar
diskutera med fastighetsnämndens presidium.
Nedanstående frågeställningar diskuteras:
-

www.stockholm.se

Rådet vill diskutera möjligheterna till att få IT-stöd
i form av dator eller läsplatta.
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§9
Rådets frågeställningar inför möte med miljö
och hälsoskyddsnämndens presidium
Föregående års frågor från rådet till nämnden är utsända
till rådet inför dagens möte.
Rådet diskuterar vilka frågeställningar som de önskar
diskutera med miljö- och hälsoskyddsnämndens
presidium. Nedanstående frågeställningar diskuteras:
-

Sedan årsskiftet är det krav på rent skrov för båtar,
inga giftiga bottenfärger får förekomma. Hur följer
man upp/bevakar man hanteringen av detta?

§ 10
Bevakningslistan
Inga ytterligare förändringar har skett i bevakningslistan
sedan föregående möte varpå rådet beslutar att istället se
över listan vid nästa sammanträde.
§ 11
Övrigt
Information om begränsad tillgänglighet på
Tunnelgatan/Malmskillnadsgatan
Trafikkontoret har skickat ut information till rådet om
utförd åtgärd mot vandalism och droghantering på
Tunnelgatan/Malmskillnadsgatan. Åtgärden innebär att
man under natten stänger utrymmet där hiss och rulltrappa
finns. Detta påverkar tillgängligheten mellan
kl. 22.00 - 06.00 alla dagar i veckan.
Vid protokollet
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Närvaran
Ledamöter:
Stefan Mattsson ( HF), ordföranden
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholms
stad/Neuroförbundet), vice ordföranden
Amir Amirriazi (OHR)
Eva Söderbärj (Funktionsrätt Stockholms stad /FUB)
Britt-Inger Stjernström (Funktionsrätt Stockholms stad/R)
Teresa Melin (Funktionsrätt Stockholm Stad /Astma &
Allergiföreningen i Stockholm med omnejd)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Timmie Aspelin, Gulcin !pek från
fastighetsförvaltningen samt föredragande Malin Lagerholm
från fastighetskontoret.

§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Dolores Back att tillsammans med
ordföranden Stefan Mattsson justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns.
§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll nr 2/2021 som läggs till
handlingarna.
www.stockholm.se
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§4
Inkomna skrivelser och protokoll
Protokoll 3/2020 från rådet för funktionshinderfrågor
vid stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.
Protokoll 4/2020 från rådet för funktionshinderfrågor
vid stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden
§5
Inkomna remisser
a) Promemorian - Fortsatt giltighet av covid-19-lagen
och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation inför dagens
sammanträde.
§7
Fastighetskontorets arbete med och remissvar
avseende Stockholms stads trygghetsprogram
2021-2023
Föredragande: Malin Lagerholm, fastighetskontoret
Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram upphör
och har delats upp i två nära kopplade styrdokument.
Stadens trygghetsprogram är också stadens
brottsförebyggande program. Kontoret ska utifrån sitt
ansvarsområde utforma, vidta och följa upp åtgärder för
att minska antalet brott och öka tryggheten.
Stadsdelsnämnder ansvarar för samordning, kontoret ska
bidra med kunskap när detta påkallas
www.stockholm.se
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Samverkan bl.a.
► Stadsdelsförvaltningar
► Idrottsförvaltningen
► Hyresgäster
► Andra fastighetsägare
► Näringsliv
► Trafikkontoret

•

Felanmälan och Tyck till-appen

•

Rekrytering - stärka kontoret med resurs och
kompetens
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Verksamhetsplan 2021
► Nämndmål och aktiviteter
► Bilaga 32 - 43 ansökningar trygghetsåtgärder

Beslut
Rådet tackar för en intressant föredragning.
§8
Rådets frågeställningar inför möte med
fastighetsnämndens presidium
Föregående års frågor från rådet till nämnden är utsända
till rådet inför dagens möte.
Rådet diskuterar vilka frågeställningar som de önskar
diskutera med fastighetsnämndens presidium.
Nedanstående frågeställningar diskuteras:
-
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Rådet vill diskutera möj lighetema till att få IT-stöd
i form av dator eller läsplatta.
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§9
Rådets frågeställningar inför möte med miljö
och hälsoskyddsnämndens presidium
Föregående års frågor från rådet till nämnden är utsända
till rådet inför dagens möte.
Rådet diskuterar vilka frågeställningar som de önskar
diskutera med miljö- och hälsoskyddsnämndens
presidium. Nedanstående frågeställningar diskuteras:
-

Sedan årsskiftet är det krav på rent skrov för båtar,
inga giftiga bottenfärger får förekomma. Hur följer
man upp/bevakar man hanteringen av detta?

§ 10
Bevakningslistan
Inga ytterligare förändringar har skett i bevakningslistan
sedan föregående möte varpå rådet beslutar att istället se
över listan vid nästa sammanträde.
§ 11
Övrigt
Information om begränsad tillgänglighet på
Tunnelgatan/Malmskillnads gatan
Trafikkontoret har skickat ut information till rådet om
utförd åtgärd mot vandalism och droghantering på
Tunnelgatan/Malmskillnadsgatan. Åtgärden innebär att
man under natten stänger utrymmet där hiss och rulltrappa
finns. Detta påverkar tillgängligheten mellan
kl. 22.00 - 06.00 alla dagar i veckan.
Vid protokollet
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