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Stockholms
V stad

Råd för funktionshinderfrågor
vid trafiknämnden och Stockholms
Stads Parkerings AB

PROTOKOLL 6/2021

c~

Tid

Måndagen den 20 september 2021
kl. 13.30 - 15.30

Plats
Justerat

Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

Örjan Jörlebo

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 från
Kungliga Djurgårdsförvaltningen Magnus Andersson, Helena
Dahl, Gunnar Björkman och Helena Bladh

§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Örjan Jörlebo att tillsammans med
ordföranden Lena Huss justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns med ett tillägg under punkten
övrigt.
www.stockholm.se
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§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll 5/2021 från sammanträdet den
23 augusti 2021 och lägger det till handlingarna.
§4
Inkomna skrivelser och protokoll
a) Protokoll 3/2021 från stadsbyggnadsnämndens och
exploateringsnämndens gemensamma råd för
funktionshinderfrågor den
1 juni 2021.
b) Protokoll 4/2021 från fastighetsnämndens och
miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma råd
för funktionshinderfrågor den
9 juni 2021.
c) Protokoll 5/2021 från fastighetsnämndens och
miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma råd
för funktionshinderfrågor den
15 juni 2021 (extrainsatt):
Beslut

Rådet går igenom protokollen och lägger dem till
handlingarna.
§5
Inkomna remisser
En lista över inkomna remisser är utsänd till rådet.
Beslut

Rådet tackar för informationen.

Inför trafiknämndens sammanträde den 25 november
aviseras i listan en remiss av motion om att förbättra
stadens kontroll av bygg- och rivningsavfall. Rådet önskar
se kontorets svar.
www .stockholm.se
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I listan finns även en remiss av motion om att
tillgängliggör stadens parkplaner. Rådet ber sekreteraren
kontrollera vad den remissen handlar om.
§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation inför dagens
sammanträde.
§7
Trafiknämnden
Rådet går igenom dagordning till trafiknämndens
sammanträde den 30 september 2021.
Beslut

Rådet går igenom dagordningen och lägger den till
handlingarna.
§8
Stockholms Stads Parkerings AB
Ingenting finns att rapportera här vid dagens
sammanträde.
§9
Djurgårdsförvaltningen om parkeringsavgifter
för rörelsehindrade med mera
Föredragande: Magnus Andersson, Helena Dahl, Gunnar
Björkman och Helena Bladh
Magnus Andersson, Helena Dahl, Gunnar Björkman och
Helena Bladh från Djurgårdsförvaltningen besöker rådet
som ett svar på en skrivelse från rådet. I skrivelsen ställer
rådet frågor om parkering för rörelsehindrade på
Djurgården bland annat menar rådet att avgifterna är
mycket höga.
www.stockholm.se
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Magnus, Helena, Helena och Gunnar redogör för hur
parkeringen fungerar på Djurgården. Det verkar föreligga
ett missförstånd om kostnaden, det är inte dyrare att
parkera på Djurgårdsförvaltningens parkeringar än i
övriga staden. Taxan varierar mellan 20 kronor-60 kronor
beroende på hur attraktivt området för P-platsen är.
Djurgårdsförvaltningen har inte så många RH-platser
(parkeringsplats för rörelsehindrad), endast 1 % av
förvaltningens 1500 P-platser är RH-platser. För
rörelsehindrade med ett giltigt tillstånd är det dock möjligt
att parkera gratis med P-skiva på alla förvaltningens
parkeringsplatser i 3 timmar.
De flesta men inte alla parkeringar på Djurgården är
Djurgårdsförvaltningens. Därför är det viktigt att vara
noga med att läsa skyltarna vid parkeringsplatserna och
hålla utkik efter Djurgårdsförvaltningens logga.
Olika möjligheter att betala sin parkering diskuteras.
Frågor ställs och besvaras.
Beslut

Rådet tackar före en mycket klargörande och tydlig
föredragning.
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§ 10

Rådets svar på remissen av Cykelstaden cykelplan för Stockholm 2021

Vid rådets sammanträde den 23 augusti 2021 höll
Catarina Nilsson en föredragning om
trafiksäkerhetsplanen. Rådet beslutade då att tillsammans
arbeta fram ett formellt svar på remissen.
Vid dagens sammanträde för rådet en diskussion om vad
man vill ta upp i sitt svar.
Beslut

Rådet beslutar att ha kontakt över mejlen inför nästa
sammanträde och sedan sammanställa det slutliga svaret
på remissen vid sammanträdet den 18 oktober 2021.

§ 11

Rådets svar på remissen av Trafiksäkerhetsplan
för Stockholms stad

Vid rådets sammanträde den 23 augusti 2021 höll Joakim
Boberg en föredragning om Cykelstaden - Cykelplan för
Stockholm 2021. Rådet beslutade då att tillsammans
arbeta fram ett formellt svar på remissen.
Vid dagens sammanträde för rådet en diskussion om vad
man vill ta upp i sitt svar.
Beslut

Rådet beslutar att ha kontakt över mejlen inför nästa
sammanträde och sedan sammanställa det slutliga svaret
på remissen vid sammanträdet den 18 oktober 2021.

§ 12

Bevakningslistan

Rådet går igenom och uppdaterar bevakningslistan.
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§ 13

Övriga frågor

Sekreteraren meddelar att den centrala krisledningen i
Stockholms stad har beslutat att den tidigare
rekommendationen om att hålla digitala
nämndsammanträden tas bort från och med den 1 oktober
2021. För rådets del innebär detta att rådets sammanträden
kommer att hållas fysiskt i Tekniska nämndhuset från och
med rådets sammanträde den 18 oktober 2021.
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