Råd för funktionshinderfrågor
vid trafiknämnden och Stockholms
Stads Parkerings AB

Tid
Plats
Justerat

PROTOKOLL 9/2014

Måndagen den 1 december 2014
kl 14.30 – 17.00
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

Ulrika Voghera

Gunnar Slätt,

Närvarande
Ledamöter:
Ulrika Voghera, (HSO/HRF), ordföranden
Gunnar Slätt, (HSO/FHDBF)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Petra Berglund och tjänstemannen
Catarina Nilsson, samt Micael Nilsson och Peter Ringkrans
från JCDecaux.

§1
Val av justerare
Beslut

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

§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns med tillägg under punkten 13.

§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll 7/2014 och lägger det till
handlingarna.

www.stockholm.se

Råd för funktionshinderfrågor 2014-12-01

Sida 2 (6)

§4
Inkomna skrivelser och protokoll
Protokoll 7/2014 från fastighetsnämndens och miljö- och
hälsoskyddsnämndens gemensamma råd för
funktionshinderfrågor anmäls.
Protokoll 8/2014 från stadsbyggnadsnämndens och
exploateringsnämndens gemensamma råd för
funktionshinderfrågor anmäls.
§5
Inkomna remisser
Beslut

Rådet beslutar att de inför nästa sammanträde vill ha
trafiknämndens svar på remissen ”Rätt funktion på rätt
plats (trafikledning)” tillsänt sig för kännedom.

§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation till dagens
sammanträde

§7
Trafiknämnden
Preliminär dagordning inför trafikens sammanträde den
11 december är utsänd till rådet.
Beslut

Rådet beslutar att de inför nästa sammanträde vill ha
trafiknämndens svar på remissen ”Samråd om ny
tunnelbana mellan Akalla och Barkarby station” tillsänt
sig för kännedom.
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§8
Stockholms Stads Parkerings AB
Skriftligt svar på frågor som rådet ställt till Alin Ulug på
Stockholms Parkering är utsänd till rådet.
Beslut

Rådet beslutar att bjuda in en representant från
Stockholms Stads Parkerings AB till sitt sammanträde i
februari för att kunna diskutera vidare. Inför det
sammanträdet vill rådet ha skrivelsen och bolagets svar
utsänt till sig igen.

§9
Sammanträdestider 2015 för rådet för
funktionshinderfrågor vid trafiknämnden och
Stockholms stads Parkerings AB
Beslut

Rådet beslutar att godkänna de föreslagna
sammanträdestiderna för år 2015.
Detta innebär att rådet kommer att sammanträda 9
februari, 9 mars, 30 mars, 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14
september, 5 oktober, 2 november och 30 november 2015.
Rådet kommer även att träffa trafiknämndens presidium
under våren, och hela trafiknämnden under hösten.

§ 10
Reklamfinansierade toaletter
Föredragande: Micael Nilsson och Peter Ringkrans från
JCDecaux.
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JCDecaux är ett familjeföretag från 1964, som nu finns i
57 länder. Företaget har funnits i Sverige sedan 1989 och
har idag samarbetsavtal med 24 kommuner. Företagets
affärsidé går ut på att erbjuda kommuner väl underhållna
gatumöbler i hög kvalitet, såsom väderskydd,
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helautomatiska toaletter, papperskorgar, hyrcykelsystem
m.m. utan kostnad för kommunerna. Finansieringen sker
genom reklam.
JCDecaux har tidigare levererat 20st toaletter till
Stockholms Stad, sedan 1992. Nu är ett nytt avtal på gång
från och med 1 april 2015, där JCDecaux ska leverera
50st toaletter, modell Stockholm. JCDecauxs egen
personal tillhandahåller regelbunden service på toaletten
så som städning, reparationer och klottersanering. Just nu
pågår en process med staden om utveckling av den nya
toaletten, som ska innebära en uppgradering vad gäller
tillgänglighet, säkerhet och automatik. Det finns ett krav
om måttanpassning mot stadens befintliga stadstoalett.
Övergripande funktioner för de nya toaletterna
• Helautomatisk – rengöring sker automatiskt
invändigt, av golv, handfat och toalettstol, efter varje
användartillfälle. Rengöringen tar ca 1 minut.
• Tillgänglighet – inredningen kommer i moduler och
är helt anpassningsbar efter önskemål.
- baseras på riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren
- Tillgängliga toaletter – Handisam
- Boverket BBR 3:145
• Säkerhet och hygien - gatutoaletten har sensorer,
larm och övervakningssystem för säkerhet och hygien.
• Gratis – gatutoaletten föreslås vara gratis för
användarna.
JCDecaux har under arbetet med Humlegårdstoaletten
tagit hjälp av en konsult inom tillgänglighet under ett års
tid. Nu vill företaget ha rådet synpunkter. Om rådet
önskar kan man anordna ett studiebesök i
Humlegårdstoaletten.
Beslut

Rådet tackar för informationen. Rådet beslutar att
www.stockholm.se
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delegera till ordföranden Ulrika Voghera, Anders
Carlsson och Monicka Zachari, att efter studiebesök i
Humlegårdstoaletten lämna rådets synpunkter.
§ 11
Budget 2015
Följande dokument är utsända till rådet för kännedom:
a) Finansborgarrådets inledning.
b) Specifika budgettexterna för trafiknämnden och
Stockholms Stads Parkerings AB.
c) Rådets beslut om aktiviteter för 2015
§ 12
Bevakningslistan
Rådet går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

§ 13
Övriga frågor
a) Förändringar i diskrimineringslagstiftningen.
Rådet har för kännedom fått en artikel från
tidningen Språkröret, där förändringarna i
diskrimineringslagstiftningen behandlades.
b) Pilotplats Cykel
Ulrika Voghera och Monicka Zachari deltog i ett
första seminarium hösten 2014.
En föredragning av detta ärende planeras till rådets
första möte 2015.
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c) Broschyr med karta över toaletter i staden delas ut
vid mötet. Det finns även en APP som heter
”Hittatoalätt”.
d) Sara Malm är tillfrågad om hon kan föredra
remissen om Gångplanen för rådet i början av nästa
år. Rådet kommer även att få inbjudan till en
konferens i januari 2015
e) Reseersättning
Information om vad som gäller för reseersättning
för förtroendevalda inom staden har delats ut till
rådet. Informationen ska även mejlas ut till rådet i
början av 2015.
f) Trafikkontorets strategi för enkelt avhjälpta hinder.
Catarina Nilsson delar ut ett utkast till
trafikkontorets strategi för enkelt avhjälpta hinder.
Catarina kommer tillbaka i början av 2015 för att
föredra ärendet.

Vid protokollet

Petra Berglund
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