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Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2/2020

vid fastighetsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid
Plats
Justerat

Måndagen den 21 september 2020
kl 13.00 - 15.00
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

Stefan Mattsson
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Dolores Back
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Närvarande
Ledamöter:
Stefan Mattsson (SRF) ordföranden
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholm Stad/NHR) vice
ordföranden
Amir Amirriazi (Funktionsrätt Stockholm Stad /DHR) (skype)
Teresa Melin (Funktionsrätt Stockholm Stad /Astma &
Allergiföreningen i Stockholm med omnejd)
Jesper Kihlberg (HSO/ÅSS)

§ 8 (skype)

Eva Söderbärj (HSO/FUB)

(skype)

Tjänstemän:
Rådets sekreterare Åse Geschwind, fastighetskontorets
samordnare Gulcin lpek samt föredragande Tomas
Lennartsson från fastighetskontoret.

§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Dolores Back att tillsammans med
ordföranden Stefan Mattsson justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns.
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§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll nr 8/2019, från den
9 december 2019 och protokoll 1/2020, från den 10
februari 2020 och lägger dessa till handlingarna.

§4
Inkomna skrivelser och protokoll
a) Protokoll 9/2019 från rådet för
funktionshinderfrågor vid trafiknämnden och
Stockholms Stads Parkerings AB från den 2
december 2019.
b) Protokoll 1/2020 från rådet för
funktionshinderfrågor vid trafiknämnden och
Stockholms Stads Parkerings AB från den 10
februari 2020.
c) Protokoll 2/2020 från rådet för
funktionshinderfrågor vid trafiknämnden och
Stockholms Stads Parkerings AB från den 9 mars
2020.
d) Protokoll 1/2020 från rådet för
funktionshinderfrågor vid stadsbyggnadsnämnden
och exploateringsnämnden från den 4 februari
2020.
e) Protokoll 2/2020 från kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor.
Beslut

Rådet går igenom protokollet och lägger det till
handlingarna.
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§5
Inkomna remisser

Följande remiss med eventuellt intresse för rådet har
inkommit till fastighetskontoret:
a) Motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en
mobilitetsfond, KS 2020/772. Remiss från
kommunstyrelsen.
Rådet går igenom innehållet i remissen och är intresserade
av att ha en dialog med handläggaren inför att kontoret
svarar på remissen.
Beslut
Rådet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta
handläggaren på fastighetskontoret för en föredragning på
kommande sammanträdet, den 12 oktober 2020.
Tillägg i efterhand
Remissen har inkommit till miljöförvaltningen.
Fastighetskontoret är ej remissinstans och kan därför inte
genomföra en föredragning. Sekreteraren kontaktar
miljöförvaltningens handläggare för en föredragning på
sammanträdet den 9 november.
§6
Ärenden tagna på delegation

Inga ärenden är tagna på delegation inför dagens
sammanträde.
§7
Presentation av Kristinebergs IP

Föredragande: Tomas Lennartsson
Tomas Lennartsson är projektledare på fastighetskontoret
med ansvar för den pågående upprustningen av
Kristinebergs IP. Projektet är ännu så länge i ett tidigt
www.stockholm.se
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skede. Beräknad start för själva upprustningen är 2022,
arbetet beräknas vara klart 2023.
Tomas visar bilder på nuvarande Kristinebergs IP och på
området runtomkring. Målet med upprustningen är att
göra så likt den ursprungliga byggnaden som möjligt.
Byggnaden är kulturmärkt vilket skapar begränsningar när
det kommer till vissa delar av
tillgänglighetsanpassningen.
Rådet och Tomas diskuterar frångänglighet vid till
exempel brand och iden att installera en uppblåsbar
rutschkana för utrymning (så som på flygplan) lyfts.
Tomas tar med sig den iden.
Vidare visar Tomas hur det är tänkt med hissar och
utrymme för rullstolar m.m.
När den nya idrottsplatsen står färdig är avsikten att
fotbollsallsvenskan för damer ska spelas här.
Frågor ställs och besvaras.
Beslut

Rådet tackar för en mycket intressant föredragning.

§8
Bevakningslistan
Gulcin lpec går igenom bevakningslistan över
fastighetskontorets projekt och uppdaterar rådet på vad
som hänt samt tar med sig rådets frågor till projektledarna
på fastighetskontoret.

§9
Övriga frågor
Rådets möte med fastighetsnämnden
Rådets möte med fastighetsnämnden i höst ställs in på
grund av det rådande samhällsläget. Eventuellt kan
www.stockholm.se

R Stockholms
V stad

Råd för funktionshinderfrågor 2020-09-21

Sida 5 (6)

nämndens presidium komma till rådet/träffa rådet via
skype någon gång under hösten.
Rådets möte med miljö- och hälsoskyddsnämnden
Rådets möte med miljö- och hälsoskyddsnämnden i höst
ställs in på grund av det rådande samhällsläget.
Eventuellt kan nämndens presidium komma till
rådet/träffa rådet via skype någon gång under hösten.
Beslut
Rådet tycker att det är bra att ställa in mötena med
nämnderna och återkommer avseende att bjuda in de
respektive nämndernas presidium under hösten.

Gemensamt möte med idrottsnämndens råd för
funktionshinderfrågor
Ett gemensamt möte med rådet för
funktionshinderfrågor vid idrottsnämnden och
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB är planerat till
den 9 november 2020. Rådet har att ta ställning till om
de vill genomföra det eller skjuta det till våren med
anledning av det rådande samhällsläget.
Beslut
Rådet beslutar att skjuta på det mötet till våren 2021.

Rådet sammanträde den 12 oktober
Rådet diskuterar om sammanträdet den 12 oktober ska
hållas digitalt eller fysiskt.
Beslut
Rådet beslutar att prova att hålla sammanträdet den 12
oktober helt digitalt.

Vid protokollet
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