llf Stockholms
V stad

PROTOKOLL 7/2019

Rad for funktlonshinderfraqor
vid trafiknarnnden och Stockholms
Stads Parkerings AB

Tid
Plats
Justerat

Mandagen den 14 oktober 2019
kl. 13.30- 15.50
Jungska rummet, Tekniska Namndhuset
. .--·

Lena Huss

Narvarande
Ledarnoter:
Lena Huss (HSO/RSMH), ordforanden
Gunilla Anegren (HSO/R), vice ordforanden
Amir Amirriazi (OHR)
Orjan Jorlebo (HSO/RTP)
Gunnar Slatt (HSO/FHDBF)
Tjansternan:
Radets sekreterare Ase Geschwind samt foredragande
Johan Sundman och Carina Pierd

§ 1
Val av justerare
Beslut

Radet utser Gunilla Anegren att tillsammans med
ordforanden Lena Huss justera dagens protokoll.

§2
Dagordningen faststalls
Arendet om Handbok Gata Stockholm utgar och tas upp
vid ett senare tillfalle. Radet flyttar ocksa om lite i
arendeordningen. Harefter godkanns dagordningen.
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§3
Foreqaende protokoll
Rader godkanner protokoll 7/2019 fran den 28 augusti
2019 och lagger det till handlingarna.

§4
lnkomna skrivelser och protokoll
a) Protokoll 5/2019 fran radet for
funktionshinderfragor vid stadsbyggnadsnamnden
och exploateringsnamnden.
b) Protokoll 4/2019 fran radet for
funktionshinderfragor vid fastighetsnamnden och
miljo- och halsoskyddsnamnden,
c) Protokoll 5/2019 fran radet for
funktionshinderfragor vid fastighetsnamnden och
miljo- och halsoskyddsnamnden.

Beslut
Radet gar igenom protokollen och Jagger dem till
handlingama.

§5
lnkomna remisser
Inga remisser av intresse for radet har inkommit.

§6
Arenden tagna pa delegation
Inga arenden ar tagna pa delegation infor dagens
sammantrade.
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§7
Trafiknarnnden
F oredragningslistatill trafiknamnden den 24 oktober 2019
ar utsand till radet,

Beslut
Radet gar igenom foredragningslistan och anfor foljande
kopplat till nedanstaende arenden:
§ 9 Ar dispens for boende parkering forenligt med ett
vaxande Stockholm? Svar pa uppdrag fran
kommunfullmaktige
Radet anser att systemet med boendeparkering kan vara
en bra losning i en storstad som Stockholm.
Om <let ar ett mal att minska antalet bilar sarskilt i stadens
inre delar, bor boende som av nagot skal ar beroende av
bil i sitt dagliga liv ga fore ovriga trafikanter. Exempel ar
personer som ar aldre eller som har mattliga
funktionsnedsattningar, vilka integer ratt till fardtjanst
eller sarskilt p-tillstand men anda utgor betydande hinder
att nyttja allmanna kommunikationer.
Nar man bygger nya stadsdelar eller fortatar i befintliga,
maste man halla i minnet att <let alltid kommer att finnas
personer som har betydande svarigheter att anvanda
allmanna kommunikationsmedel eller exempelvis cykel.
Det finns aven delar av staden dar kollektivtrafiken (annu)
inte ar utbyggd sa att <let motsvarar behovet for boende
med begransad rorelseformaga,

§ 10 Mojligheternas Stockholm - Vision 2040. Svar pa
remiss fran kommunfullmaktige
Radet har tagit del av arendet, som ar ett viktigt
styrdokument for stadens framtida planering med mera.
Radet efterfragar ett tydligt funktionshinderperspektiv.
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Vision 2040 syftar bland annat till att sakra delaktighet
samt goda och jamlika levnadsvillkor. Dar ar det sarskilt
angelaget att betona vikten av insatser som gynnar
personer med funktionsnedsattningar, synliga som
osynliga. Vi vet att denna grupp idag har samre ekonomi,
halsa och livskvalitet an ovriga. Vi vet aven att det brister
i tillganglighet av olika orsaker; fysiska,
ekonomiska, sociala etc.
Det kravs kraftfulla atgarder for att garantera samtliga
medborgare jamlika levnadsvillkor och full delaktighet,
bade i nartid och pa sikt.

§ 14 Mobilitet som tjanst. Forhallningssatt
Alla trafikanter har inte mojlighet att anvanda digitala
losningar. Rader menar att det ar viktigt att beakta detta da
man tar fram digitala plattformar.

§ 13 Trafikolyckor 2019. En arlig redovisning av
trafikolycksutvecklingen
Statistiken visar tydligt att fotgangare ar mest utsatta i
trafiken, sarskilt kopplat till fallolyckor. Radet anser att
detta ar viktig information att beakta avseende alla i
allmanhet och avseende de grupper som har nagon form
av funktionsnedsattning i synnerhet.

§8

Stockholms Stads Parkerings AB
Foredragningslista till Stockholms Parkerings
sammantrade den 3 oktober 2019 ar utsand till radet for
kannedom. Handlingar finns tillgangliga vid
samrnantradet.
Ingenting ovrigt finns att behandla vid denna punkt i dag.
www.stockholm.se
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§9
Fragor till trafiknamnden

Rader traffar trafiknamnden den 14 november 2019 och
diskuterar vilka fragor som ar lampliga att ta upp. De
teman som radet funderar over handlar om
• samordning av byggen pa stan
• trafikkaos i Hammarby Sjostad kopplat till
busshallplats i korsning med mera
• planering av busshallplatser avseende "Nartrafik",
som ar stadens ansvar enligt SL
• byggsackar.
Beslut
Rader beslutar att fundera fram till nasta mote och
formulerar de slutgiltiga fragorna da.
§ 10
Handbok Gata Stockholm

Foredragande: Kristofer Tengliden
Arendet utgar och tas upp vid ett senare tillfiille.
§ 11
Elsparkcyklar och flyttning av overgivna och
felparkerade cyklar

Foredraganden: Johan Sundman och Carina Pierd
Johan Sundman berattar om hur trafikkontoret arbetar for
att skapa forutsattningar for att ha en god ordning i staden
kopplat till elsparkcyklar.
Elsparkcyklamas historia ar relativt kort, de borjade dyka
upp i Stockholms gaturum hosten 2018. Sedan september
2018 och fram till september 2019 har antalet
elsparkcyklar vaxt fran 300 till nastan 8000 stycken.
For att hitta samarbetsformer med de bolag som
tillhandahaller elsparcyklar har Staden tecknat en
Avsiktsforklaring med, annu sa lange, 11 bolag.
www.stockholm.se
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I avtalet regleras bland annat att <let ar bolagen som ar
ansvariga for att flytta illa parkerade sparkcyklar. Inom
tva timmar efter att de blivit medvetandegjorda om
behovet ska elsparkcykeln flyttas.
Johan redogor for fordelar och nackdelar med
elsparkcyklar. En av fordelarna ar att de bidrar till att gora
kollektivtrafiken effektivare och en av nackdelarna ar att
de parkeras illa och belamrar gaturummet.
Trafikkontoret har kontinuerliga moten med bolagen och
arbete pagar med att hitta satt att parkera och i ovrigt
reglera elsparkcyklarna i gaturummet.
Carina Pierd redogor for kontorets arbete med att flytta
cyklar och elsparkcyklar i staden och vilka lagrum som
galler for detta arbete.
Beslut
Radet tackar for en mycket intressant foredragning.

§12

Bevakningslistan
Radet gar igenom och uppdaterar bevakningslistan.

§ 13

6vriga tragor
Inga ovriga fragor tas upp vid dagens sammantrade,
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