B Stockholms
V stad

Gemensamt råd för
funktionshindersfrågor
vid fastighetsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden samt
idrottsnämnden och Stockholm Globe
Arena AB

Tid
Plats
Justerat

Måndagen den 31 maj 2021
kl 13.00 - 14.30
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset
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Närvarande
Ledamöter från fastighetsnämndens funktionshinderråd
Stefan Mattsson (SRF), ordföranden
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholms
stad/Neuroförbundet), vice ordföranden
Amir Amirriazi (OHR)
Eva Söderbärj (Funktionsrätt Stockholms stad /FU B)
Britt-Inger Stjernström (Funktionsrätt Stockholms stad/R)
Jesper Kihlberg (Funktionsrätt Stockholms stad /ÅSS)
Teresa Melin (Funktionsrätt Stockholm Stad /Astma &
Allergiföreningen i Stockholm med omnejd)
Ledamöter från ldrottsnämndens funktionshinderråd
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholms
stad/Neuroförbundet)
Eva Söderbärj (Funktionsrätt Stockholms stad /FUB)
Boris Samuelsson
Jan Delvert
Teresa Melin (Funktionsrätt Stockholm Stad /Astma &
Allergiföreningen i Stockholm med omnejd)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Timmie Aspelin, idrottsnämndens
funktionshinderråds sekreterare Marie Norrberg, Ari Eroglu
från fastighetsförvaltningen samt föredragande Helene
Pettersson från miljöförvaltningen §§ 1-4.
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§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 från respektive
funktionshinderråd
Rådens föregående protokoll läggs till handlingarna.
§4
Tillgängliggörande av naturreservat
Föredragande: Helene Pettersson
Stadsdelsförvaltningarna, trafikkontoret,
fastighetskontoret och idrottsförvaltningen förvaltar
reservaten. Miljöförvaltningen utövar tillsyn för
kommunala natur- och kulturreservat.
Stadsbyggnadskontoret ansvarar för bildandet av
naturreservat.
Uppdraget att tillgängliggöra stadens naturreservat lyder:
"stadsdelsnämnderna ska i samarbete med berörda
facknämnder tillgängliggöra natur- och kulturreservat".
Utgångspunkten är att personer med funktionsnedsättning
ska kunna delta fullt ut i samhällslivets alla delar på
jämlika villkor som alla andra.
www.stockholm.se
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Enligt stadens friluftsstrategi ska alla invånare i
Stockholm erbjudas möjlighet att utöva friluftsliv utifrån
sina villkor och förutsättningar.
Åtgärdsinriktning:
-

Fler ska hitta och ta sig lätt till och inom stadens
reservat.
- Fler målpunkter för en mångfald av besökare.
- Bättre basutbud av service så att fler kan nyttja
reservaten året om
- Arbeta för att stärka naturmiljöer för större
naturupplevelser
- Kommunikationsinsatser för att fler ska känna till
stadens reservat och vad man kan uppleva där
Information om stadens reservat presenteras kontinuerligt
på stadens hemsida. I dagsläget finns informationsfoldrar
för samtliga reservat. Det finns även en facebook sida
som heter "Natur i Stockholms stad".
Planeras framöver:
- Tillgänglig spång över Magelungsdiket i Rågsveds
NR
- Ny tillgänglig slinga Ekudden Flaten NR
- Till Älvsjöskogen NR två toaletter, varav en
handikapptoalett.
- Åtgärdsplan tillgänglighet Judarskogen NR
- Kontinuerlig översyn och upprustning av parkvägar
samt parkbänkar för att hålla tillgängligt skick.
Utplacering bänkar: bl a Nacka och Flaten
§5
Förändring av funktionshinderrådens
organisation
Rådet diskuterar stadens planer att förändra
organisationen för stadens funktionshinderråd.
www.stockholm.se
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Jan Delvert sammanfattar diskussioner kring rådens
organisation.
Tidslinjen för den nya organisationen är följande:

Maj 2021: Utkast översyn av organisationen
Juni 2021: Översyn färdig
Okt/nov 2021: Budget 2022 med aktivitet om att
genomföra förändring
Jan 2022: Ärende med beslut om förändring på remiss
Jan 2023: Ikraftträdande
De gemensamma råden anser att det skulle behövas en
bevakningslista där man kan följa upp att rådens förslag
verkligen genomförs.
De gemensamma råden kommer lämna en skrivelse till
utredning med sina synpunkter.
§6
Rådsgemensam bevakningslista
Inga ändringar har skett på bevakningslistan.
§7
Övrigt
Inga övriga frågor diskuteras vid mötet.
Vid protokollet
Timmie Aspelin
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