R Stockholms
V stad

Råd för funktionshinderfrågor
vid fastighetsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid
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PROTOKOLL 7/2021

Måndagen den 13 september 2021
kl 13.00 - 14.30
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset
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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)
Jesper Kihlberg (Funktionsrätt Stockholms stad /ÅSS)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Timmie Aspelin, Gulcin lpek från
fastighetsförvaltningen och föredragande Sofia Lindow från
kommunikation och omvärld samt Ylva Berglund 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 5/2021 och 6/2021 som
läggs till handlingarna.
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§4
Inkomna skrivelser och protokoll
Protokoll 1/2021 från råd för funktionshinderfrågor
vid stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden
från den 23 februari 2021.
Protokoll 2/2021 från kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor från den 29 mars 2021.
Protokoll 1/2021 från råd för funktionshinderfrågor
vid trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB
från den 15 februari 2021.
Protokoll 2/2021 från råd för funktionshinderfrågor
vid trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB
från den 15 mars 2021.
Protokollsutdrag och svar på skrivelse från råd för
funktionshinderfrågor vid trafiknämnden och Stockholms
Stads parkerings AB från den 15 mars 2021.
§5
Inkomna remisser
Inga inkomna remisser inför dagens sammanträde.
§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation inför dagens
sammanträde.
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§7
Stadens arbete med hemsidan ur ett
funktionshindersperspektiv
Föredragande: Sofia Lindow, kommunikation och
omvärld
Den 23 september 2018 trädde
Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla
EU-länder. Direktivet implementeras i Sverige genom
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som
kallas för DOS-lagen. Lagen omfattar hela offentlig
sektor och statliga och kommunala bolag och gäller
webbplatser, extranät, intranät, e-tjänster och appar.
Staden kravställer utifrån den internationella standarden
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) i
beställningen hos leverantören. Funka har granskat och
testat sajten under projektet.
Tillsynsmyndighet granskar webbplatser - till exempel
vår. Påpekande om rättelse med efterföljande krav på
åtgärder, åtgärdsplan och motivering varför det inte är
rättat etc. Efter den 4 oktober kommer en ny granskning.
Rådet vill påpeka att Captcha är problematiskt för
synskadade och skickar med att helst bör detta system
undvikas i samband med inloggningar.
Beslut
Rådet tackar för en intressant föredragning.
§8
Information om Kungsholmens brandstation och
Farsta brandstation
Föredragande: Ylva Berglund, fastighetskontoret
Farsta brandstation ligger vid Hökarängen på fastigheten
Mjölsäcken 1. Den 21 april 2018 tog fastighetsnämnden
ett utredningsbeslut gällande ombyggnation av
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brandstationen. Ombyggnationen beräknas starta i slutet
av januari 2023.
Kungsholmens brandstation ligger vid Kronobergsparken
på Kartagos backe. Den 21 november 201 7 tog
fastighetsnämnden ett utredningsbeslut gällande
ombyggnation, och den beräknas starta 1 september 2022.
Båda brandstationer behöver byggas om och anpassas för
att brandförsvaret ska kunna bedriva en effektiv
verksamhet.
Lokalerna behöver anpassas med ändamålsenliga
omklädningsrum och duschrum så att det är möjligt att
även anställa kvinnliga brandmän. Verksamheten
utrymmen omlokaliseras för att korta utryckningstiden
och uppfylla tillgänglighetskrav.
Ombyggnation av lokaler i anslutning till vagnhallen så
att kontaminerade kläder och utrustning kan omhändertas
på ett bättre sätt, vilket ger en förbättrad arbetsmiijö.
Brandstationerna behöver också en teknisk upprustning
och anpassning för att uppfylla myndighetskrav.
Beslut
Rådet tackar för en intressant föredragning.
§9
Bevakningslistan
Inga ytterligare förändringar har skett i bevakningslistan
sedan föregående möte varpå rådet beslutar att istället se
över listan vid nästa sammanträde.
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§ 10
Övrigt
Resterande sammanträdesdatum för 2021 är:
• 2021-10-04 - Ordinarie sammanträde (via Skype)
• 2021-10-26 -Rådet träffar fastighetsnämnden
• 2021-11-08 - Ordinarie sammanträde (fysiskt)
• 2021-11-16 -Rådet träffar miljö- och
hälsoskyddsnämnden
• 2021-12-15 - Ordinarie sammanträde (fysiskt)

Vid protokollet
Timmie Aspelin
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