PROTOKOLL 7/2014

Råd för funktionshinderfrågor
vid fastighetsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid
Plats
Justerat

Måndagen den 13 oktober 2014
kl. 10:00 – 12:00
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

Stefan Mattsson

Britt-Marie Karlsson

Närvarande
Ledamöter:
Stefan Mattsson (SRF), ordföranden
Britt-Marie Karlsson (HSO-FEB), vice ordföranden
Seppo Mälkki (HSO/RSMH)
Eva Söderbärj (HSO/FUB)
Britt-Inger Stjernström (HSO/R)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Maria Stigle, förvaltningschef vid
miljöförvaltningen Gunnar Söderholm samt enhetscheferna
Johan Nilsson och Robert Tjulin från fastighetskontoret.

§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Britt-Marie Karlsson att tillsammans med
ordföranden Stefan Mattsson justera dagens protokoll.
§2
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll nr 6/2014 från den
15 september 2014 och lägger det till handlingarna.
§3
Inkomna skrivelser och protokoll
Följande skrivelser och protokoll anmäls:
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Protokoll 5/2014 från trafik- och renhållningsnämndens
och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma råd
för funktionshinderfrågor.
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Protokoll 7/2014 från stadsbyggnadsnämndens och
exploateringsnämndens gemensamma råd för
funktionshinderfrågor.

§4
Inkomna remisser
Rådet går igenom de remisser som anmälts som inkomna
till fastighetsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Beslut

Rådet lägger anmälan till handlingarna.

§5
Ärenden tagna på delegation
Inga beslut fattade på delegation finns att anmäla.

§6
Anmälan av minnesanteckningar från rådets
studiebesök i fastighetskontorets publika
byggnader i söderort, den 18 augusti 2014
Beslut

Rådet lägger anmälan till handlingarna.

§7
Tertialrapport 2/2014 för miljö- och
hälsoskyddsnämnden
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Gunnar Söderholm, förvaltningschef på
miljöförvaltningen, presenterar miljö- och
hälsoskyddsnämndens tertialrapport nr 2 för 2014.
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Beslut

Rådet tackar för föredragningen.
§8
Tertialrapport 2/2014 för fastighetsnämnden
Johan Nilsson, enhetschef för ekonomi- och
verksamhetsplanering på fastighetskontoret presenterar
fastighetsnämndens tertialrapport nr 2 för 2014.
Beslut

Rådet tackar för föredragningen.
§9
Bevakningslistan
Rådet går igenom delar av bevakningslistan tillsammans
med Robert Tjulin, enhetschef för teknikförvaltningsenheten på fastighetskontoret. Fråga om ny
bastu vid Stora Sköndals handikappbad förs upp på
bevakningslistan.

§ 10
Övriga frågor
a. Rådet tar upp frågan om att byta tid på nästa
sammanträde, den 10 november 2014, från kl. 13:3016:30 till kl.10:00 -12:00.
Beslut

Rådet beslutar att nästa sammanträde, den
10 november 2014, ska hållas kl. 10:00-12:00.
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Vid protokollet

Maria Stigle
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