Råd för funktionshinderfrågor
vid trafik- och renhållningsnämnden
och Stockholms Stads Parkerings AB

PROTOKOLL 1/2014

Tid

Måndagen den 27 januari 2014
kl. 14.30 – 17.00

Plats

Jungska rummet, Tekniska Nämndhuset

Justerat

Ulrika Voghera

Gunnar Slätt

Närvarande

Ledamöter:
Ulrika Voghera, (HSO/HRF), vice ordföranden
Gunnar Slätt, (HSO/FHDBF)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Åse Geschwind samt föredragande
Johanna Salén, Catarina Nilsson och Erik Jondelius.
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§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Gunnar Slätt att tillsammans med vice
ordföranden Ulrika Voghera justera dagens protokoll.

§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns.
§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll 9/2013 från den 11 november
2013 och lägger det till handlingarna.

§4
Inkomna skrivelser och protokoll
Följande skrivelser och protokoll läggs till handlingarna:
a) Protokoll 9/2013 från kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor den 2 december 2013.
b) Protokoll 10/2013 från stadsbyggnads- och
exploateringsnämndens råd för
funktionshinderfrågor den 2 december 2013
§5
Inkomna remisser
Följande remisser har inkommit till trafik- och
renhållningsnämnden:

www.stockholm.se

a) Förlängd samverkansöverenskommelse mellan
kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS.
b) Införande av parkeringsavgifter vid stadens
idrottsanläggningar och simhallar.
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c) Ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning
för Förbifart Stockholm.
d) Klimatförändring och Stockholms stad.
e) Uppdragsbekräftelse - Fossilbränsleoberoende
organisation 2030.
f) Vägledning - Kulturmiljövårdens riksintressen.
g) Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2012:73) om vägvisningsplan för riksvägar.
h) Trafikverket, Region Stockholm ansökan om
tillstånd att anlägga och driva tillfällig hamn vid
Malmviken på Lovön, fastigheten Lovö Edeby.
i) Trafikverket, Region Stockholm ansökan om
tillstånd att anlägga och driva tillfällig hamn vid
Sätra, fastigheterna Sätra och Båtvaggan 1.
j) Trafikverket, Region Stockholm ansökan om
tillstånd att anlägga och driva tillfällig hamn vid
Norra Lovön, fastigheten Hogsta.
k) Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och
Hornsbergs Strand.
l) Stockholms stads kemikalieplan 2014 – 2019.
m) Remiss av Vägledning - Kulturmiljövårdens
riksintressen.
n) Remissen om Strategisk bullerkartläggning och
Åtgärdsprogram buller 2014 - 2018 enligt
förordningen omgivningsbuller.
Beslut

Rådet beslutar att be om tre föredragningar vid
sammanträdet den 3 mars 2014. En generell dragning om
Förbifarten Stockholm inklusive tillgänglighetsaspekter,
en generell föredragning om parkeringsavgifter och en
föredragning om remissen ”Strategisk bullerkartläggning
och Åtgärdsprogram buller 2014-2018 enligt förordningen
omgivningsbuller.”

§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation till dagens
sammanträde.
www.stockholm.se
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§7
Trafik- och renhållningsnämnden
Föredragningslistan till nämndens sammanträde den
6 februari 2014 är utsänd till rådet.
En föredragning om ”Cykelplan – utbyggnad av
pendlingsstråk. Inriktningsbeslut” hålls vid dagens
sammanträde – se § 9 nedan.
§8
Stockholms Stads Parkerings AB
Inga handlingar är utsända.

Genomgång av ärenden
§9
Cykelplan – utbyggnad av pendlingsstråk.
Inriktningsbeslut
Föredragande Johanna Salén
Trafikkontoret har tagit fram en cykelplan som beskriver
hur staden ska arbeta för att öka cyklingen. En viktig del
av planen är att bygga ut cykelinfrastrukturen. Detta
ärende omfattar flera cykelinfrastrukturåtgärder i både
innerstaden och ytterstaden.
Beslut

Rådet understryker vikten av att gång- och cykelfält helst
separeras och markeras så tydligt som möjligt samt att
vilplan planeras in när pendlingsstråket går på en bro.
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§ 10
Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och
Hornsbergs strand
Föredragande Erik Jondelius
Trafikkontoret ska svara på en remiss där staden ska
utreda förutsättningarna för att skapa ett bryggbad vid
Kristinebergs och Hornsbergs strand redan till sommaren
2014.
Beslut

Rådet vill anföra följande:
Det är viktigt att det finns tillgång till flera toaletter och
duschstationer längs stranden och att de är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning.
Det är även viktigt att utformningen av trappor och
badstegar är tillgänglighetsanpassade och att de går att
använda även för den som är rullstolsburen.
Vidare vill rådet poängtera vikten av att badplatsen är
tydligt skild från farleden eftersom det aktuella området är
klassat som hamnområde.

§ 11
Val av ny ordföranden i rådet
Elisabeth Bergvall har avsagt sig ordförandeskapet och
rådet behöver därför utse en ny ordförande för år 2014.
Beslut

Rådet beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den
3 mars 2014.
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§ 12
Bevakningslistan
Rådets sekreterare Åse Geschwind presenterar ett förslag
till bevakningslista.
Beslut

Rådet beslutar att börja använda bevakningslistan enligt
sekreterarens förslag.

§ 13
Övriga frågor
a) Information om uppdrag från nämnden gällande fri
högersväng för cyklister
Föredragande Catarina Nilsson
Trafikkontoret har fått i uppdrag att genomföra ett
pilotprojekt med säkerhetskorsningar efter nederländsk
modell, där cykelbanan går innanför korsningen, på
stadens fem mest trafikerade och problematiska platser.
Beslut

Rådet anser att det finns olycksrisker vid mötet mellan
cyklister som svänger till höger mot rött ljus och
fotgängare, barnvagnar och rullatorer med grönt ljus på
väg över korsningen.
b) Fråga angående prioriteringen av plogning på
trottoarer (Ulrika Voghera)
Beslut

Rådet beslutar att kalla en tjänsteman till sammanträdet
den 3 mars 2014 som kan svara på denna och liknande
vinterfrågor.
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c) Fråga rörande försöket med indragna
busshållplatser på stombusslinje 4 (Ulrika Voghera)
Beslut

Rådet överlämnar en skrivelse till trafik- och
renhållningsnämnden där rådet föreslår att utvärderingen
som görs av pilotprojektet även omfattar en studie av
effekterna på färdtjänstresandet.
Skrivelsen ligger som bilaga till protokollet.

Vid protokollet

Åse Geschwind
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