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Råd för funktionshinderfrågor 2013-04-08
§1
Val av justerare
Beslut
Rådet utser vice ordföranden Britt-Marie Karlsson att tillsammans med
ordföranden Stefan Mattsson justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Rådet fastställer dagordningen.
§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll nr 4/2013 som läggs till handlingarna.
§4
Inkomna skrivelser och protokoll
Följande inkomna skrivelser och protokoll anmäls och läggs till
handlingarna:
 Protokoll 4/2013 från kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor
 Protokoll 3/2013 från trafik- och renhållningsnämnden och
Stockholms stads Parkerings AB:s råd för funktionshinderfrågor
 Protokoll 3/2013 från stadsbyggnadsnämndens och
exploateringsnämndens råd för funktionshinderfrågor
§5
Inkomna remisser
Förteckning över inkomna remisser till rådets ansvarsnämnder anmäls och
läggs till handlingarna:
 Remiss av Europeiska kommissionens formella underrättelse
angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av
den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa
 Remiss av förslaget – Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och
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resurseffektivt samhälle – Sveriges program för att förebygga avfall
2014-2017
 Remiss om motion (2013:37) om 50 procent av Stockholms stads
elkonsumtion från vindkraft år 2020
 Remiss om ändring av gränsen för Hansta naturreservat för
Förbifart Stockholm, vidare till kommunfullmäktige
 Remiss om motion (2013:38) om återvinningsparker i anslutning
till återvinningscentraler
 Remiss av betänkandet En enklare plan- och bygglovsprocess,
Plangenomförandeutredningen (SOU 2013:34)
 Remiss om motion (2013:32) om torrkonservering av hushållsavfall
 Remiss om motion (2013:33) om sanering av Vinterviken,
Hägersten
§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden att anmäla
§7
Bevakningslistan
Rådets sekreterare återger den återkoppling som Isabella Andersson
lämnat mejlledes sedan förra sammanträdet.
Parkeringsplatser för funktionshindrade vid Hötorgshallsgaragets
entré
Det finns 2 parkeringsplatser för funktionshindrade på Slöjdgatan 5 och 7.
Hötorgsgaraget under Hötorget saknar enligt uppgift från Stockholms
Stads Parkerings AB parkeringsplatser för funktionshindrade eftersom det
saknas hiss i garaget.
Q-park har parkeringsplatser i garaget för funktionshindrade men inte i
den garagedel som ligger direkt under Hötorgshallen. Fastighetskontorets
förvaltare har pratat med dem och de har meddelat att de nu tänker
markera upp en parkeringsplats i den delen så att funktionshindrade kan ta
hissen upp i Hötorgshallen. Dörren från garaget in i hisshallen saknar
idag besamöppnare vilket fastighetskontoret måste förse denna dörr med.
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Karuselldörren i Stadsbibliotekets huvudentré
En utredning har gjorts av entrén till Stadsbiblioteket. Någon åtgärd är
inte utförd då fastighetskontoret avvaktar utredning gällande en större
ombyggnation där fastighetskontoret även tittar på andra lösningar. Till
hösten kommer det att tas ett inriktningsbeslut gällande projektutförande.
Skärholmens sim- och idrottshall
Fastighetskontoret genomförde en försäkringsbesiktning, och har därefter
åtgärdat flera nödutgångar där som rådet har varit och tittat på. Under
besöket noterade fastighetskontoret några fler nödutgångar som
fastighetskontoret skulle se över. Detta ligger i planering att åtgärdas
tillsammans med idrottsförvaltningen innan/under sommaren och
fastighetskontoret har tagit ett helhetsgrepp för detta.
Östermalms IP
FSK har haft ett projekt där läktaren byggdes om efter ett läckage 2011.
Projektet omfattade inte någon tillgänglighetsfråga.
En uppdaterad bevakningslista bifogas detta protokoll.
§8
Övriga frågor
Inga övriga frågor

Vid protokollet

Ellinor Fiebranz Andersson
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