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H A N D I K A P P R Å D E T F Ö R FASTIGHETS - OCH
SALUHALLSNÄMNDEN, GATU- OCH
FASTIGHETSNÄMNDEN OCH STOCKHOLMS
S TADS PARKERINGS AB

Protokoll nr
1, 2005.

Tid: Torsdagen den 10 februari 2005 kl. 14.30-17.00.
Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemingg. 4, rum 5:135, A.
Justeras:
Lasse Gustafsson

Elisabeth Bergvall

Närvarande:
Ledamöter. Handikapporganisationernas representanter.
Lasse Gustafsson (ordf §§ 11-16), (NHR), Elisabeth
Bergvall (R), Marie Ryberg §§ 13-16 (RTP) och Hjördis
Stolt (Astma och allergi).
Förhindrade: Ken Gammelgård (DHR), Åsa Jansson
(RBU) och Monicka Zachari (SRF).
Tjänstemän:
Fastighets- och saluhallsförvaltningen: Klas Nilsson.
Stockholms Stads Parkering: Per Aronson (ordf),
Christer Björklund och Björn Schwartz, §§ 1-10.
Gatu- och fastighetskontoret: Lennart Klaesson, Stina
Räftegård och Catarina Thuresson § 11.
Sara Malm och Lennart Nilsson.
§ 1. Fastställande av dagordning.
Fastställs på sätt som framgår av protokollet.
§ 2. Rådets ledamöter för 2005-2006.
Anmäls. Lista över ledamöterna biläggs protokollet.
§ 3. Val av ordförande och vice ordförande för rådet.

Ken Gammelgård väljs till ordförande och Lasse
Gustafsson väljs till vice ordförande.
§ 4. Justering av dagens protokoll.
Lasse Gustafsson och Elisabeth Bergvall utses.
§ 5. Handlingarnas och lokalens tillgänglighet.
Hjördis Stolt framför att toaletterna vid möteslokalerna
Lavals rum, Bolindersalen m fl inte kan nyttjas av tex
personer med astma. Ett rökrum i kapprummet utanför
toaletterna måste nämligen passeras.
Klas Nilsson åtog sig att följa upp saken.
§ 6. Protokolljustering. Rådets möte 2004-12-02.
Det anmäls att protokollet justerats och lämnats till GFN.

§ 7. Förslag till sammanträdestider för rådet.
Rådet beslutar att ändra lämnat förslag och istället hålla
möten torsdagar kl. 14.00-16.30 följande dagar: 10/2,
10/3, 31/3, 21/4 och 19/5. Förmöte hålls med
organisationernas representanter 13.30-14.00.
§ 8. Introduktionsutbildning för nya ledamöter samt
konferens om tillgänglighet i Västerås 2005-02-17.
Uppgifter om deltagandet i stadens utbildning kommer
att lämnas till sekreteraren av Funktionshinderombudsmannen för underlag till arvoden.
Elisabeth Bergvall, Marie Ryberg och Monicka Zachari
deltar i Boverkets konferens.
§ 9. Presentation av Stockholms stads Parkerings AB.
Per Aronson informerar.
Stockholms Stads Parkering AB (Stockholm Parkering)
startade 1977. Bolaget är ett instrument i Stockholms
stads samlade trafik- och parkeringspolitik. Parkab
Övervakning AB är ett helägt dotterbolag. Stockholm
Parkerings främsta uppgift är att avlasta gatunätet från
söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera
byggnation av nya garage och ha en hög beläggning i de
anläggningar bolaget förfogar över. Platser finns i ett 30tal parkeringshus och i ett stort antal ytparkeringar.

Missbruket med parkeringstillstånd för rörelsehindrade
diskuteras och det konstateras att det kan finnas
anledning att återkomma till samtal om denna fråga.
Rådet framhåller behovet av handikapparkeringsplatser.
Elisabeth Bergvall påpekar att två platser tagits bort vid
Åhlens i city och att de behöver återställas.
Rådet framför vidare att innehavare av
parkeringstillstånd inte kan vara säkra på att dessa
tillstånd gäller på tomtark. Olika fastighetsägare har
olika regler. I t ex Hammarby Sjöstad finns det också
gator som ligger på tomtmark där man inte heller kan
vara säker på att få stå med handikapparkeringstillstånd.
§ 10. Presentation av Stockholms Fastighets- och
Saluhallsnämnd.
Per Aronson informerar.
Gatu- och fastighetsnämnden uppdelas i tre nämnder.
Från och med 2005 är Fastighets- och saluhallsnämnden
en ny nämnd. Senare under året kommer Gatu- och
fastighetsnämnden att delas ytterligare genom att det
bildas en Trafiknämnd och en Marknämnd.

§ 11. Tillgänglighetsprojektet på GFK.
a) Remiss av typritningar för markerad och
omarkerad gångpassage samt parkeringsplats för
personer med rörelsehinder.
Stina Räftegård informerar. Typritningarna revideras till
följd av nya föreskrifter (BFS 2003:19 och 2004:15)
Rampen ska ha 0-kant på samtliga passager.
Rådet ställer sig bakom förslaget och framför att
kantstenens ramplutning kan göras brantare än 1:12 då
trottoaren är smalare än tre meter för att tvärlutningen på
trottoaren ska bli mindre. Hur brant den kan vara föreslås
bli föremål för empiriska studier med deltagande av

funktionshindrade med olika typer av rullstolar och
gånghjälpmedel samt synskadade.

Rådet önskar ta del av den forskning som internationellt
pågår på området.
Eftersom någon representant för synskadade personer
inte är närvarande på dagens möte anser rådet att kontakt
även ska tas med ledamoten för SRF i ärendet.
b) Utemiljöprogrammet. Utvärdering och
revidering.
Lennart Klaesson, Pernilla Johnni och Catarina
Thuresson informerar.
Programmet ses över bl a med hänsyn till nya
föreskrifter från Boverket. Bildmaterialet ska göras
tydligare, vilket rådet anser vara bra. En juridiskt
bindande variant av programmet kommer att tas fram för
att passa som bilaga till markanvisningsavtal mm. I
programmet redovisas den lagstiftning mm som gäller
men även några fall där staden har en högre ambition.
Programmet kommer nu även att omfatta delar av den
inre miljön.
c) Avfallshantering i Stockholm.
Lennart Klaesson informerar om att berörda
förvaltningar fått i uppdrag att se över stadens policy om
avfallshantering. Tjänsteutlåtande utarbetas.
Rådet hänvisar till det svar som lämnas av SBN:s
handikappråd (se SBN:s protokoll nr 21, 2004, § 6).
”Rådet konstaterar att Arbetsmiljöverkets nya regler
riskerar att försämra tillgängligheten och användbarheten
för funktionshindrade och är inte berett att ha åsikter nu
om hur frågan ska lösas. Det behöver utredas; bl a måste
alla möjligheter att utveckla tekniska lösningar som
förbättrar renhållningsarbetarnas arbetsvillkor utan att

försämra tillgängligheten tas tillvara. Rådet anser att
frågan om hushållssopor ska prioriteras främst av allt.
Man måste kunna bli kvitt dem inne i bostadshuset. På
väg till avfallsbehållaren ska inga trappor, nivåskillnader
eller hinder i form av tunga dörrar finnas”.
Rådet framhåller också att avståndet från golvet till
lägsta luckans underkant på avfallsbehållaren inte bör
vara högre än 80 cm enligt rekommendationerna i Bygg
ikapp handikapp.
§ 12. Förslag till skrivelse om viten vid
avskärmningar vid gatuarbeten. Uppföljning av
föregående möte. Se protokoll nr 13, 2004, § 6.
Rådet ställer sig bakom framlagt förslag till skrivelse till
Gatu- och fastighetskontoret. Skrivelsen biläggs
protokollet.
§ 13. Ärenden i GFN .
a) 2005-02-15.
Rådets sekreterare har sett på hur tillgänglighetsaspekterna beaktats i tio ärenden om markanvisningar och
detaljplaner som ligger ute på internet. I ett fall har en
mera noggrann redovisning skett när det gäller lutningar,
entréförhållanden, angöring med bil mm. I sex fall hade
någorlunda bra analyser gjorts bl a beskrivning av
avstånd mellan parkering och entré, att hissförbindelse
finns från garage upp i husen och att samråd skett med
Tillgänglighetsprojektet. I tre fall var beskrivningarna
knapphändiga. Det konstaterades allmänt utan närmare
analys att tillgängligheten i området var bra, att lek ska
göras tillgänglig och att stadens ambitioner kommer att
beaktas.
I ärendet Redovisning av trafikolyckor på Hägerstensvägen framgår (med anledning av en olycka mellan
gående och cyklist) att det kan vara svårt för gående att
uppmärksamma skillnaden mellan gång- och cykelbana.
Rådet nöjer sig med att nämnden på detta sätt
uppmärksammas.

I ärendet om Parkeringsstragi har inte behovet för
personer med funktionshinder med egen bil medtagits.
Elisabeth Bergvall åtar sig att framföra till rådets

kontaktpersonen i nämnden Karin Hanqvist att behovet
av parkeringsplatser och lägen för dessa etc. bör ingå i
strategin. (Se även § 9).
b) 2005-01-25. (Flerfamiljshus i två våningar).
På motsvarande sätt hade Lasse Gustafsson gjorts
uppmärksam på att två ärenden på nämndens
sammanträde innehållit förslag till byggande av
flerfamiljshus i två våningar utan hiss. Det betyder att
husen inte blir tillgängliga om detta genomförs.
Nämnden har informerats om detta via rådets
kontaktperson Karin Hanqvist. Om detta påverkat
nämndens beslut framgår inte av nämndens protokoll.
§ 14. Inkomna protokoll.
a) SBN:s handikappråd nr 19, 20 och 21, 2004.
b) Kommunstyrelsen. Organisation och ansvarsområden
för stadens handikappråd.
b) Kommunstyrelsens handikappråd nr 9 och 10, 2004.
Hjördis Stolt uppger att SBN:s råd vill att rådet ser på:
a) Förslag till detaljplan för kv Trymån m fl Hässelby
Gård om angöring och parkering samt

b) Program för södra Rågsved om fysisk planering
(allmänt), lekplatser, gruppbostäder mm.
Rådet önskar information om dessa ärenden.
§ 15. Lista över kontaktpersoner för avskärmningar
samt kort med bl a telefonnummer för felanmälan.
Utdelas på sammanträdet. Sekreteraren meddelar att
informationen om felanmälan även sänts till
handikapporganisationerna enligt rådets önskan.
§ 16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor tas upp.

Vid protokollet
Lennart Nilsson
Sekreterare

