g Stockholms

V stad

Råd för funktionshinderfrågor
vid trafiknämnden och Stockholms
Stads Parkerings AB

Tid
Plats
Justerat

PROTOKOLL 6/2020

Måndagen den 7 december 2020
kl. 13.30-16.00
Jungska rummet, Tekniska Nämndhuset

Lena Huss
Närvarande
Ledamöter:
Lena Huss (Funktionsrätt Stockholms stad/RSMH)
ordföranden
Gunilla Anegren (Funktionsrätt Stockholms stad /R)
vice ordföranden
Örjan Jörlebo (Funktionsrätt Stockholms stad /RTP)
Gunnar Slätt (Funktionsrätt Stockholms stad /FHDBF)
Marie-Louise Wahlberg (SRF)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Ase Geschwind samt föredragande Sonia
Siropian och Fariba Daryani.

§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Örjan Jörlebo att tillsammans med
ordföranden Lena Huss justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns.
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§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll 5/2020 från sammanträdet den
26 oktober och lägger det till handlingarna.
§4
Inkomna skrivelser och protokoll
a) Protokoll 4/2020 från kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor.
b) Protokoll 5/2020 från kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor.
c) Protokoll 1/2020 från miljö- och
hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens
gemensamma råd för funktionshinderfrågor.
d) Brev till övriga råd från miljö- och
hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens
gemensamma råd för funktionshinderfrågor.

Beslut
Rådet går igenom protokollen och lägger dessa till
handlingarna.

Rådet beslutar att besvara skrivelsen från miljö- och
hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens
gemensamma råd för funktionshinderfrågor i egen
ordning.
§5
Inkomna remisser
En lista över inkomna remisser är utsänd till rådet inför
dagens möte.
Beslut
Rådet går igenom listan och lägger den till handlingarna.
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§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation inför dagens
sammanträde.
§7
Trafiknämnden
Rådet går igenom dagordning till trafiknämndens
sammanträde den 10 december 2020.
Beslut
Rådet loggar in på insyn och tittar närmare på de ärenden
som de är intresserade av.
Sekreteraren ska undersöka närmare när ärendet om
Förbättringar för gång- och cykeltrafik vid Nybroplan ska
tas upp och meddela det till rådets ledamot Marie-Louise
Wahlberg. Härefter lägger rådet listan till handlingarna.
§8
Stockholms Stads Parkerings AB
Ingenting tas upp här vid dagens sammanträde.
§9
Trafiknämndens VP 2021
Föredraganden: Sonia Siropian
Sonia Siropian som är trafikkontorets
verksamhetscontroller kommer till rådet för att presentera
stadens budget och trafikkontorets verksamhet 2021.
Sonia inleder med en översiktlig beskrivning av stadens
mål och några av de satsningar som kontoret gör under
nästa år. Trafikkontorets verksamhet är väldigt bred och
satsningar görs avseende trygghet och säkerhet,
framkomlighet, grönfrågor och städning med mera.
www.stockholm.se
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När det kommer till aktiviteter för tillgänglighet så är ett
av trafiknämndens mål:
"Stockholms offentliga rum är tillgängliga för alla"

Detta mål handlar om att stadens offentliga rum ska vara
tillgängliga och inkluderande för alla, oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. En
stadsmilj ö som är tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning är dessutom exempel på god
planering som gynnar alla.
Kopplat till detta mål genomförs flera aktiviteter enligt
nedan:
•

•
•

•
•
•

www.stockholm.se

Utveckla vinterväghållningen på stadens trottoarer,
bl.a. genom sopsaltning och förbättrad
avtalsuppföljning.
Utreda hur fler parkeringsplatser för
rörelsehindrade kan skapas och tillgängliggöras vid
trottoarkanten.
Ta bort enkelt avhjälpta hinder och
tillgänglighetsanpassa stadsmiljön, t.ex. genom nya
sittplatser, tillgängligare och bredare
övergångsställen och kantstenshöjningar vid
busshållplatser. Arbetet beskrivs i kontorets årliga
program för tillgänglighetsarbeten.
Integrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten
och i samtliga relevanta beslut redogöra för hur
målen i stadens Program för tillgänglighet och
delaktighet har beaktats.
Löpande följa upp att villkoren för givna
upplåtelser, t.ex. för uteserveringar, följs och
genomföra gemensamma inspektioner tillsammans
med socialförvaltningen.
Verka för att de entreprenörer som utför arbeten i
gaturummet systematiskt ska arbeta med egenkontroll
för att säkerställa efterlevnaden av givna tillstånd och
därigenom en god tillgänglighet i samband med
ombyggnationer i stadsmiljön.
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• Löpande ta bort övergivna cyklar och elsparkcyklar
som hindrar framkomligheten.
• Genomföra insiktsutbildningar för medarbetare och
entreprenörer för att höja kunskapsnivån och
förståelsen för situationen i stadens utemiljö för
personer med funktionsnedsättning.
• Löpande göra stadens rutiner för hur personer med
funktionsnedsättning ska kunna ta del av information
kända för kontorets medarbetare.
• Samordna tillgänglighetsarbetet med det systematiska
arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att alla
medarbetare ges förutsättningar att göra ett bra arbete,
t.ex. genom individanpassade arbetsplatser vid behov.
Detta perspektiv tas också tillvara i samband med
Tekniska nämndhusets ombyggnation och i tillfälliga
evakueringslokaler.
• Tillämpa kompetensbaserad rekrytering för att
säkerställa att inga rekryteringar utestänger eller
missgynnar personer med funktionsnedsättning.
Sist men inte minst är samverkan med nämndens råd för
funktionshinderfrågor viktigt. Vid dessa sammanträden
ges värdefulla synpunkter och konstruktiva förslag till
förbättringar av Stockholms utemiljö.
Beslut
Rådet tackar för en väl genomförd föredragning och
lämnar följande synpunkter:
• Det händer ofta att busshållplatser blir felplacerade,
det skulle behöva uppmärksammas.
• Parkeringsvakter har nyligen sagt att det inte är deras
jobb att flytta elsparkcyklar.
• TA-planer - samverkan mellan entreprenörer kan
förbättras.
• Mellan Karlaplan och Valhallavägen är cykelbanan
alldeles för smal.
• En inventering av befintliga parkeringsplatser för
rörelsehindrade skulle ha genomförts för en tid sedan.
Det vore bra om det kunde genomföras under 2021.
www .stockholm.se

JJJ

R Stockholms
V stad

Råd för funktionshinderfrågor 2020-12-07

Sida 6 (8)

I övrigt är rådet glada för att tillgänglighetsfrågor i stort
och de frågor rådet lyft till kontoret hörsammas så väl i
trafiknämndens verksamhetsplan. Rådet hälsar och tackar
för detta.
§ 10
Pilotprojekt Stockholms Framtidsgator.
Lägesrapport
Föredragande: Fariba Daryani
Fariba kommer till rådet för att berätta om Projekt
Framtidsgator, ett pilotprojekt som trafikkontoret med
stöd av KTH och Vinnova genomfört under 2020. Detta
pilotprojekt är en del i ett större forskningsprojekt Smarta Gator. Pilotprojektet har varit en del i kontorets
arbete med att forma och utveckla stadens offentliga rum.
Syftet är bland annat att bidra till ökat stadsliv, vistelse,
spontant umgänge och lek, grönytor, trafiksäkerhet och
bättre folkhälsa.
Utanför tre skolor i Stockholms innerstad, på
Hälsingegatan, Tjärhovsgatan och Parmmätargatan har
man bland annat med hjälp av ideer från eleverna skapat
lekfullt utformade gång- eller gångfartsgator. Projektet
har fallit mycket väl ut. Här är några röster från elever:
"Det var kul att ni gjorde det här vi hade massa ideer och
det blev så"
"Vi fick vara med och bestämma och tänk nu det här är på
riktigt"
"Vi trodde inte att det skulle bli sant men det blev det"
"Vi är här varje dag och har jättekul"
"Det är roligare att gå till skolan"
Fariba visar en fin film från projektet.
Beslut
Rådet tackar för en mycket intressant föredragning.

www.stockholm.se

g Stockholms

V stad

Råd för funktionshinderfrågor 2020-12-07

Sida 7 (8)

§ 11

Sammanträdestider 2021
Ett förslag på sammanträdestider 2021 är utsänt till rådet.

Sammanträdena hålls kl. 13.30 - 16.00 via skype eller
på plats i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Rådet kommer även att träffa trafiknämndens presidium
på våren och hela trafiknämnden på hösten.

Trafiknämnden har fastställt datum för höstens möte med
rådet till den 18 november 2021.
Beslut
1
Rådet fastställer datum för sammanträden 2021
på måndagar enligt följande:
15 februari
15 mars
12 april
24maj
23 augusti
20 september
18 oktober
29 november

Gamla Biblioteket (i stället för 8 feb)
Gamla Biblioteket
Gamla Biblioteket
Gamla Biblioteket
Gamla Biblioteket
Gamla Biblioteket
Gamla Biblioteket
Gamla Biblioteket (i stället för 6 dee)

§ 12

Bevakningslistan
Rådet går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp vid dagens sammanträde.

www.stockholm.se

B Stockholms
V stad

www.stockholm.se

Råd för funktionshinderfrågor 2020-12-07

Sida 8 (8)

