2008-11-20

PROTOKOLL
HANDIKAPPRÅDET VID TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN
OCH STOCKHOLMS STADS
PARKERING AB

Sammanträdesdag
Torsdagen den 13 november
kl 14.30-17.30

Justerat den

Justerat den

Lasse Gustafsson

Elisabeth Bergvall

Närvarande:
Vice ordföranden
Ledamöter

10 /2008

Lasse Gustafsson

HSO/NHR/
ordföranden
Ewa Ström
HSO/HRF
Elisabeth Bergvall HSO/R
Bratislav Stankovic HSO/RBU

Förhindrade: Ordförande Ken Gammelgård, Dagny Mörk,
Yvonne Holmberg
Dessutom närvarade föredragande tjänstemän i aktuella ärenden
samt sekreteraren i handikapprådet Anita Westergren.
§1

Fastställande av dagordning
Efter tillägg under punkten Övriga frågor kunde dagordningen godkännas.

Trafikkontoret, Stab. Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 272 00. Fax 08-508 268 20. E-post trafikkontoret@tk.stockholm.se
Besöksadress Fleminggatan 4. Org nr 212000-0142
www.stockholm.se/trafikkontoret
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§2

Föregående protokoll
Rådet godkände protokoll nr 9/2008 som lades till
handlingarna.

§3

Justering av dagens protokoll
Rådet utsåg Elisabeth Bergvall att tillsammans med
vice ordföranden justera dagens protokoll.

§4

Inför Verksamhetsplanen-2009
Föredragande: Ekonomichef Barbro Edlund.
Barbro Edlund redogjorde för KF:s inriktningsmål
samt Trafik- och Renhållningsnämndens mål. Barbro
redogjorde för det ekonomiska läget på kontoret med
ökade intäktskrav och minskad investeringsbudget.
Nästa år kommer varje enhet att ha en egen verksamhetsplan med indikatorer och åtaganden.
Rådet ombads komma in med synpunkter på VP-2009
senast den 24 november.

§5

Handlingarnas och lokalernas tillgänglighet
Gamla biblioteket fungerar inte optimalt för dem som
har nedsatt hörsel. Den hörselutrustning som finns att
låna är inte tillfredställande.

§6

Inkomna protokoll
Anmäldes protokoll nr 11/2008 från handikapprådet
vid Stadsbyggnads- och Exploateringsnämnden
som lades till handlingarna.
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§7

Trafik- och renhållningsnämnden
Vice ordföranden har gått igenom dagordning och
tjänsteutlåtanden till kommande sammanträde samt föregående protokoll.
Rådet bad sekreteraren bjuda in Mats Mattson från
upphandlingsavdelningen för att berätta om trafikkontorets upphandlingsstrategier.
Rådet önskar också få en föredragning av drift- och
underhållsplanen (lägesrapport) för trafikkontoret.

§8

Stockholm Parkering AB
Vice ordföranden har gått igenom dagordning och
tjänsteutlåtanden till kommande sammanträde samt föregående protokoll. Vice ordföranden ansåg inte att
något av principiellt intresse fanns att redovisa.

§9

Louise Bill, avdelningschef för Tillstånd.
Louise Bill presenterade sin avdelning som består av 4
enheter, totalt 80 personer. Det finns en parkeringsenhet, trafikstyrningsenhet, upplåtelseenhet samt en
juridikenhet. Mycket av avdelningens arbete är myndighetsutövning.
Kontoret planerar att tillsammans med de övriga tekniska kontoren bilda ”Kontakt center”. Tanken är att
denna kundmottagning ska förbättra servicen för medborgarna och näringslivet genom att detta sköts från
ett ställe.
Rådet tackade för informationen.
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§ 10

Lars Cedergrund, Tillgänglighetsprojektet
Lars Cedergrund redogjorde för åtgärdsplanen för
2009. Liksom kontoret i övrigt har tillgänglighetsprojektet fått en minskad budget för 2009.
Åtgärdsprogram 2009 delades ut.
Rådet tackade för informationen.

§ 11

Tvärbanan City – Stadsspårväg Stockholm.
Föredragande: Christina Glitterstam från Thyréns
Christina Glitterstam redogjorde för Tvärbanan City
där Stockholms stad och SL vill bygga en spårväg
mellan Hornsberg och Ropsten.
Rådet påpekade att alla perronger och hållplatser måste vara tillgängliga och att insteget i vagnarna skulle
vara utan nivåskillnad eller för långt avstånd mellam
vagn och plattform. Så ska det bli, sa Glitterstam.
Staden måste ställa krav i anbudet så att tillgänglighetskraven uppfylls. Detta ska även gälla under ombyggnadstiden.
Handikapprådet önskar få lämna synpunkter på vagnarna vid kravspecifikationens upprättande.
Rådet tackade för informationen.
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§ 12

Rådets interna frågor
Rådet beslöt att bordlägga den diskussion som pågår
om rådets roll tills ordföranden är åter.

§ 13

Rapporter/Remisser
Inga rapporter eller remisser har kommit till Trafikkontorets handikappråd under perioden.

§ 14

Övriga frågor
Elisabeth Bergvall meddelade att hon tänker avgå till
nyår.
Nästa möte är den 4 december. Vi träffas 12.30 utanför Amaranten hotell och äter jullunch innan mötet.

Vid protokollet
Anita Westergren
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