R Stockholms
V stad

Råd för funktionshinderfrågor
vid fastighetsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid

(

Plats

PROTOKOLL 5/2021

Måndagen den 9 juni 2021
kl 13.00-13.30
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

I

Närvarande
Ledamöter från funktionshinderrådet
Stefan Mattsson (SRF), ordföranden
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholms
stad/Neuroförbundet), vice ordföranden
Eva Söderbärj (Funktionsrätt Stockholms stad /FU B)
Britt-Inger Stjernström (Funktionsrätt Stockholms stad/R)
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium
Katarina Luhr (MP), ordförande i miljö- od,------~-hälsoskyddsnämnden
Emilia Bjuggren (S), vice ordförande i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Timmie Aspelin samt
borgarrådssekreterarna Cindy Falquet och Gabriel Dorrian
Wernet.

§ 1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Dolores Back att tillsammans med
ordföranden Stefan Mattsson justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns.
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§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll nr 4/2021 som läggs till
handlingarna.
§4
Rådets möte med miljö- och
hälsoskyddsnämndens presidium
Rådet vill på detta möte lyfta frågan om möjligheterna till
att få IT-stöd i form av dator eller läsplatta för att fullgöra
sitt uppdrag.
En del råd i staden får låna läsplattor till sitt uppdrag och i
samband med pandemin skickas det ut färre papper. Rådet
tycker att det vore lämpligt att titta på möjligheterna att ge
rådet stöd i form av IT-utrustning.
Svar från presidiet:

Presidiet tycker absolut att rådet ska få den utrustning som
krävs för att fullfölja uppdraget. Nämnden har redan stöd i
form av läsplattor och det finns givetvis en del problem
med dem men överlag har det fungerat bra. Det bästa vore
om kommunstyrelsen kan se till att det blir en central
lösning i frågan. Men först behöver man se över hur
behovet ser ut för rådet.
§5
Övriga frågor
Rådet stället fråga om det har hänt något nytt när det
gäller granulat på konstgräsplaner. Det har funnits
diskussioner om att förbjuda det helt. Vad är status just
nu?
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Staden försöker undvika att använda den typen av
material i konstgräsplaner och liknande. Det placeras även
ut granulatfällor i anslutning till dessa ytor. Det finns ett
budgetdirektiv som säger att när ny konstgräsyta ska
anläggas så ska man använda kork istället för
gummigranulat. Man tittar även på möjligheten till att
använda hybridgräs där det växer gräs mellan plasten.
Problemet är att det behöver vara ett slitstarkt material
och efter försök med flera olika material har inget solklart
alternativ till granulatet hittats.

Vid protokollet
Timmie Aspelin

www.stockholm.se

