Råd för funktionshinderfrågor
vid trafiknämnden och Stockholms
Stads Parkerings AB

Tid
Plats

PROTOKOLL 4/2016

Måndagen den 9 maj 2016
kl. 14.00 – 15.00 och 15.30 - 17.00
Jungska rummet, Tekniska Nämndhuset

Justerat

Ulrika Voghera

Sven Hallberg

Närvarande
Ledamöter:
Ulrika Voghera, (HSO/HRF), ordföranden
Sven Hallberg (ÅSS), vice ordföranden
Gunilla Anegren (HSO)
Anders Carlsson (HSO/RTP-S)
Lena Huss (HSO/RSMH)
Gunnar Slätt (HSO/FHDBF)

adjungerad

Tjänstemän:
Rådets sekreterare Åse Geschwind samt föredragande
Catarina Nilsson och Stockholm stads
funktionshinderombudsman Riitta-Leena Karlsson.

§1
Val av justerare
Beslut
Rådet utser Sven Hallberg att tillsammans med
ordföranden Ulrika Voghera justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns.
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§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll 3/2016 från rådets
sammanträde den 4 april 2016 och lägger det till
handlingarna.
§4
Inkomna skrivelser och protokoll
a) Protokoll 2/2016 från möte med rådet för
stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden
den 8 mars 2016 anmäls.
b) Protokoll 2/2016 från möte med kommunstyrelsens
råd för funktionshinderfrågor den 11 april 2016
anmäls.

§5
Inkomna remisser
a) Remiss om betänkande Låt fler forma framtiden!
(SOU 2016:5) (behandlas under § 9).
b) Samrådsremiss om nästa regionala utvecklingsplan
för Stockholmsregionen, RUFS 2050.
Beslut
Rådet beslutar att be om en föredragning av RUFS 2050
vid sammanträdet den 13 juni 2016.

§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation till dagens
sammanträde.
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§7
Trafiknämnden
Preliminär dagordning till trafiknämndens sammanträde
den 19 maj 2016 är bifogad.
Rådet går igenom dagordningen.
Beslut
Rådet önskar få följande ärenden utsända till sig:
 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017.
Anmälan av svar på remiss.
 Utveckling av Brunkebergstorg, upprustning och
samfinansiering. Genomförandebeslut.
 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från
kommunfullmäktige. Lägesrapport.
Rådet önskar få en föredragning om följande ärende på
sammanträdet den 13 juni 2016:
 Publika toaletter och andra nyttigheter.
Genomförandebeslut
Allmänna toaletter. Svar på skrivelse från Cecilia
Brinck (M).

§8
Stockholms Stads Parkerings AB
Ingenting finns att gå igenom avseende Stockholms Stads
Parkerings AB vid detta sammanträde.

www.stockholm.se

Råd för funktionshinderfrågor 2016-05-09

Sida 4 (7)

Genomgång av ärenden
§9
Låt fler forma framtiden! Remiss av (SOU 2016:5)
Föredragande: Åse Geschwind
Demokratiutredningens betänkande Låt fler forma
framtiden! (SOU 2016:5) är remitterat till Stockholms
stad. Trafikkontoret har beslutat att avstå från att svara på
denna remiss då man gjort bedömningen att den berör
facknämnderna och trafiknämndens ansvarsområden
endast indirekt.
Beslut
Rådet tackar för informationen och beslutar att själva
anföra följande:
Trafiknämndens råd för funktionshinderfrågor ställer sig
bakom det yttrande som avgivits av social- äldre- och
överförmyndarnämndernas gemensamma råd, samt anför
därutöver följande:
Trafiknämndens råd för funktionshinderfrågor vill särskilt
lyfta fram avsnitt 15.6 i utredningens sammanfattning
"inflytande genom funktionshinderråd ".
Råden bör få en förstärkt ställning. Det skall vara
obligatoriskt enligt lag att inrätta särskilda råd för frågor
rörande tillgänglighet och funktionshinder.
Råden skall komma in i så tidigt skede av utrednings- och
beslutprocesser att råden har reell möjlighet att påverka,
samt alltid vara remissinstans i ärenden som berör
tillgänglighetsfrågor.
Rådens ledamöter skall, oavsett ålder, erbjudas praktiska
och ekonomiska förutsättningar för att kunna fullgöra sitt
uppdrag, även vad gäller nödvändiga arbetsinsatser utöver
protokollförda sammanträden.
www.stockholm.se
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§ 10
Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2013,
2014 och 2015. Slutredovisning
Föredragande: Catarina Nilsson
Stockholms stads trafiksäkerhetsarbete grundas på
Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad som antogs
av kommunfullmäktige 2010. Programmet beskriver hur
staden ska fokusera och inrikta trafiksäkerhetsarbetet för
att nå högsta möjliga effekt utifrån tillgängliga resurser.
Stadens trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen,
som innebär att ingen människa ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken.
Slutredovisningen är en sammanställning av de specifika
trafiksatsningar som kontoret genomfört genom de årliga
åtgärdsplanerna under åren 2013 – 2015.
Ärendet behandlas vid trafiknämndens sammanträde den
19 maj 2016.

Beslut
Rådet tackar för informationen.

§ 11
Presidiemöte med trafiknämndens presidium
Mötet hålls mellan kl.15.00 – 15.30.
Se separata minnesanteckningar för detta möte.
§ 12
Utvärdering av Stockholms stads program för
delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2011 - 2016
Stockholm - En stad för alla
www.stockholm.se
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Föredragande: Funktionshinderombudsmannen RiittaLeena Karlsson
Ramböll har fått i uppdrag av stadsledningskontorets
kansli för mänskliga rättigheter att utvärdera det
nuvarande programmet för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning i Stockholms stad.
Stockholms stads program för delaktighet för personer
med funktionsnedsättning 2011-2016 är ett styrande
dokument som berör samtliga av Stockholms stads
nämnder och bolagsstyrelser. Programmet bygger till stor
del på FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och har som mål att alla människor
ska kunna delta i samhället på lika villkor.
Rambölls utvärdering bygger på intervjuer och
dokumentstudier och ska utgöra kunskapsunderlag inför
revidering av programmet. Riitta-Leena informerar om de
resultat som utvärderingen påvisar.
Rambölls utvärdering i sin helhet är utsänd till rådet inför
dagens sammanträde.
Beslut
Rådet tackar för informationen.
Ordföranden Ulrika Voghera tackar också Riitta-Leena
Karlson å rådets vägnar för den tid hon varit
funktionshinderombudsman i staden. Hennes
föreläsningar och årsvisa granskningar av stadens
tillgänglighetsarbete har varit ett stöd och uppmuntran att
fortsätta uppmärksamma otillgängligheter och efterlysa
nödvändiga förbättringar.

§ 13
Bevakningslistan
Rådet går igenom och kompletterar bevakningslistan.
www.stockholm.se
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§ 14
Övriga frågor
Rådet lämnar två förslag till trafikkontoret vid dagens
sammanträde.
a) Rådet föreslår att man upprättar en
bilfärjeförbindelse mellan Värta hamnen eller annat
lämpligt ställe och t.ex. Nacka strand under den tid
som ombyggnationen av Slussen pågår.
b) Rådet föreslår att trafikkontoret inrättar en offentlig
toalett i Älvsjöskogens naturreservat.
Rådets sekreterare tar frågorna vidare till handläggare på
trafikkontoret för en skriftlig återkoppling till rådet.

Vid protokollet
Åse Geschwind
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