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Råd för funktionshinderfrågor
vid trafiknämnden och Stockholms
Stads Parkerings AB

Tid
Plats
Justerat

PROTOKOLL 1/2021

Måndagen den 15 februari 2021
kl. 13.30 - 16.00
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

~

Lena Huss

Närvarande
Ledamöter:
Lena Huss (Funktionsrätt Stockholms stad/RSMH)
ordföranden
Gunilla Anegren (Funktionsrätt Stockholms stad /R)
vice ordföranden
Amir Amirriazi (OHR)
Örjan Jörlebo (Funktionsrätt Stockholms stad /RTP)
Gunnar Slätt (Funktionsrätt Stockholms stad /FHDBF)
Marie-Louise Wahlberg (SRF)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Ase Geschwind samt föredragande Amat
Jobe, Håkan Andersson, Sofia Lindh från trafikkontoret och
Fredrik Söderholm från Stockholms Parkerings AB.

§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Gunilla Anegren att tillsammans med
ordföranden Lena Huss justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns.
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§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll 6/2020 från sammanträdet den
7 december 2020 och lägger det till handlingarna.
Rådet godkänner minnesanteckningar från presidiemötet
med trafiknämndens ordförande och vice ordförande från
den 16 november 2020.
§4
Inkomna skrivelser och protokoll
a) Protokoll 2/2020 från fastighetsnämndens och
miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma råd
för funktionshinderfrågor den
21 september 2020.
b) Skrivelse från rådets ledamot Örjan Jörlebo.

Beslut
Rådet går igenom protokollet och lägger det till
handlingarna.

Rådet går igenom Skrivelsen från Örjan Jörlebo och ber
sekreteraren att kontakta handläggare för några
följdfrågor. Följdfrågor noterade i Bevakningslistan.
§5
In komna remisser
En lista över inkomna remisser är utsänd till rådet inför
dagens möte.
Beslut
Rådet går igenom listan och beslutar att be om en
föredragning inför kontorets svar på remissen om
tillgänglighet och trafiksäkerhet kring Järvafältet.
www.stockholm.se
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Rådet beslutar också att skriva ett inspel till kontoret
avseende remissen om Regional cykelplan för Stockholms
län.
Härefter lägger rådet listan till handlingarna.

§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation inför dagens
sammanträde.
§7
Trafiknämnden
Rådet går igenom dagordning till trafiknämndens
sammanträde den 18 februari 2021
Beslut
Rådet lägger dagordningen till handlingarna.
§8
Stockholms Stads Parkerings AB
Handlingar till styrelsens sammanträde den 11 februari
finns på bordet i sammanträdeslokalen.
Fredrik Söderholm håller en föredragning om bygget av
Klockelunds parkeringshus vid punkt 10 på dagens
sammanträde.
§9
Trafikkontorets tillgänglighetsarbete
Föredragande: Amat Jobe, Håkan Andersson och Sofia
Lindh
www.stockholm.se
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Tjänsteutlåtandet om Tillgänglighetsåtgärder 2021 som
behandlades av trafiknämnden den 10 december 2020 är
utsänt till rådet.
Amat, Håkan och Sofia presenterar sig för rådet och håller
en övergripande föredragning om trafikkontorets
tillgänglighetsarbete samt om utförda och kommande
arbeten.
Utgångspunkten är att alla projekt ska inkludera och
budgetera för tillgänglighetsåtgärder. Trafikkontoret
arbetar också övergripande med kunskapsspridning
genom insiktsutbildningar och studiebesök. Under 2020
har trafikkontoret varit drivande i att ta fram ett nytt
ramavtal för insiktsutbildningar. Detta är idag driftsatt och
är ett förvaltningsövergripande avtal. Det betyder att flera
förvaltningar i Stockholms stad kan avropa
insiktsutbildningar från avtalet.
Varje år identifierar och åtgärdar trafikkontoret brister i
tillgänglighet nom sitt ansvarsområde utifrån lagen om
enkelt avhjälpta hinder.
Genomförda åtgärder 2020:
o 10 stycken kantstenssänkningar
o 20 stycken tillgänglighetsanpassade
övergångställen
o 10 stycken tillgänglighetsanpassade busshållplatser
o 5 stycken genomgående gångbanor
o 20 stycken byte av ränndalar.
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Planerade åtgärder 2021:
o 8 stycken kantstenssänkningar,
o 15 stycken tillgänglighetsanpassade
övergångställen,
o 10 stycken komplettering av ballastplattor vid
övergångsställen,
o 10 stycken komplettering av kupolplattor vid
genomgående gångbanor,
o 1 stycken genomgående gångbana
o 4 stycken ledstråk
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o Utreda tillgänglighet i anslutning till vallokaler
inför valet 2022
Rådets ledamot Marie-Louise Wahlberg säger att det är
roligt att höra att kontoret utreder ny dragning av
ledstråket på Odenplan. Marie-Louise frågar också om
busshållplatsen vid Sätra IP kommer att återställas? Gatan
är uppriven, troligen för något ledningsarbete. Sofia
svarar att om det är ett ledningsarbete så ska
entreprenören alltid återställa platsen så som den var
innan när de är klara.
Rådets ledamot Örjan Jörlebo har information att lämna
om bland annat ett övergångsställe vid Sofia skola. Amat
Jobe tackar för informationen och ber Örjan att även lägga
in synpunkterna i Tyck-till appen, som är det bästa sättet
att säkerställa att informationen kommer till rätt
mottagare.
Beslut
Rådet tackar för en mycket givande föredragning.
§ 10
Klockelund - bygget av ett nytt P-hus
Föredragande: Fredrik Söderholm
Fredrik Söderholm visar bilder och berättar om det nya
parkeringshuset, Klockelund, som Stockholms Parkering
ska bygga i anslutning till nybyggnationer i Larsboda - en
stadsdel i Farsta.
P-huset ska ha en träfasad, något som är ovanligt för
parkeringshus men som är överenskommet med
stadsbyggnadskontoret och senare även fastställt i
detaljplanen.

www.stockholm.se

Det nya P-huset ska serva 480 bostäder som ska byggas i
området. Huset byggs för 290 parkeringsplatser varav sju
stycken initialt är RH-platser (p-platser för
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rörelsehindrade). Ytterligare fem RH-platser kan enkelt
tillskapas vid behov (RH-platser kommer även att finnas i
det nybyggda området). I P-huset ska 50 % av
parkeringsplatserna förses med laddningsmöjligheter och
det ska finnas plats för två cykelboxar. Fredrik berättar
vidare om hur huset ska rustas med passagesystem,
sprinklers, övervakningskameror, ventilation med mera.
P-huset samfinansieras med de byggaktörer som kommer
att bygga de nya bostäderna i Larsboda. Bygget av
parkeringshuset påbörjas och färdigställs före det att de
nya bostäderna börjar byggas. Stockholms Parkering
beräknar byggstart vid halvårsskiftet 2021, då bör alla
tillstånd vara klara. Byggtid är ca två år efter byggstart.
Frågor ställs och besvaras.
Beslut
Rådet tackar för en intressant föredragning och ser fram
emot att få besöka det nya P-huset så småningom.
§ 11
Bevakningslistan
Rådet går igenom och uppdaterar bevakningslistan.
§ 12
Övriga frågor
a) Vill rådet skriva till Djurgårdsförvaltningen?
Vid dagens sammanträde lämnar Örjan ett förslag
på skrivelse till Djurgårdsförvaltningen.
Sekreteraren renskriver texten och skickar den till
Djurgårdsförvaltningen.
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b) Förslag på studiebussresa för att titta på olika
projekt i staden. Önskemål från Örjan Jörlebo.
Rådet tror att det med största sannolikhet blir först
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till hösten eller kanske till och med inte förrän nästa
vår.
c) Marie-Louise Wahlberg ställer en fråga kopplat till
att förvaltningschefen på trafikkontoret varit på DN
debatt och talat om sopsaltning och borttagning av
is på trottoarer. Marie-Louise vill veta vilka gator
det gäller.
Rådets ordförande Lena Huss läser ett mejl som
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
fått från trafikroteln i en liknande fråga. På stadens
hemsida kan man läsa vilka gator som är aktuella.

Vid protokollet
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