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Närvarande
Ledamöter:
Stefan Mattsson (SRF), ordföranden
Dolores Back (HSO/NHR), vice ordföranden
Britt-Marie Karlsson (HSO-FEB)
Britt-Inger Stjernström (HSO/R)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Joel Sand
Stefan Ams och Robert Tjulin (FSK) §§ 7, 9-10
Katarina Luhr, Jonas Naddebo, Gunnar Söderholm och Ida
Molander § 7
Christer Perneheim, Carin Björses och Helena Rosander § 8
Göran Gustafson (SRF) §§ 7-8

§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Dolores Back att tillsammans med
ordföranden Stefan Mattsson justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Rådet fastställer dagordningen.
§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll nr 5/2015 som läggs till
handlingarna.
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§4
Inkomna skrivelser och protokoll
Protokoll 4/2015 från stadsbyggnadsnämndens och
exploateringsnämndens gemensamma råd för
funktionshinderfrågor den 21 april 2015.
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§5
Inkomna remisser
- Förbättrat genomförande av
industriutsläppsdirektivet
- Samråd om riskhanteringsplan för Mälaren,
Oxundaån och Tyresån
§6
Ärenden tagna på delegation
Inga beslut fattade på delegation finns att anmäla.
§7
Möte med miljö- och hälsoskyddsnämndens
presidium
Se minnesanteckningar för möte mellan
fastighetsnämndens presidium och rådet för
funktionshinderfrågor vid miljö- och
hälsoskyddsnämnden och fastighetsnämnden den 30 mars
2015.
§8
Tillgänglighet och skyltning i Tekniska
nämndhuset
Helena Rosander, kundförvaltare på fastighetskontoret,
presenterar Christer Perneheim och Carin Björses från
Perneheim AB, tillgänglighetsgranskare. Helena
informerar också kort om det rökförbud som inom kort
kommer införas vid Tekniska Nämndhusets entré, innan
hon lämnar mötet.
Vid mötet med tillgänglighetsgranskarna sitter också
Göran Gustafson med, representant för
funktionshinderrådet för stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden.
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Perneheim AB har gjort en tillgänglighetsgranskning av
Tekniska Nämndhuset. Rapporten har skickats ut till rådet
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inför mötet. I granskningsarbetet har de utgått från ett
antal principer som varit vägledande:
 Tillgänglighet är samma sak som bemötande. Dålig
tillgänglighet betyder att alla inte är lika välkomna.
 Information är en av de viktigaste faktorerna för att
en lokal ska vara tillgänglig. Hur ska man veta vart
man får gå, vart det finns hiss o.s.v.?
 Skyltning är viktig såväl in som ut.
Förutom detta tillkommer också den rent fysiska miljön,
med hinder, belysning, nivåskillnader, dörröppning m.m.
Bemötandet i den bemannade receptionen är också en del
av tillgängligheten.
Generellt är Tekniska Nämndhuset svårt att hitta i, det
gäller oavsett bristerna i tillgänglighet och skyltning som
lyfts i rapporten. Det finns också eventuella planer på att
flytta kommunens verksamhet från huset. Rapporten har
dock utgått ifrån det befintliga läget och inte tagit hänsyn
till eventuella händelser i framtiden.
Christer och Carin berättar om de brister som de funnit
vid granskningen och går igenom dem tillsammans med
rådet. I rapporten framkommer brister med bland annat
utrymningsvägar vid brand, skyltning i och kring hissar,
taktila ledstråk m.m. Rådet har inget att tillägga till
rapporten och tackar Christer och Carin för det gedigna
arbete de gjort med tillgänglighetsgranskningen.
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Rådet får se och känna på de förslag till skyltar som
Perneheim AB tagit fram för att förbättra tillgängligheten.
Skyltarna har kontrasterande färger, piktogram och
braille. De är också taktila för att visa t.ex.
rumsutformning och utrymningsvägar. Skyltarna
tillverkas av Perneheim själva. Perneheim har också lyft
idén om att ha svällkartor för utlåning i entrén. En del i
arbetet är också att förbättra informationen om
tillgängligheten i lokalerna på kommunens hemsida, så att
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det går att få reda på i förväg vilka begränsningar och
möjligheter som finns i huset.
Rådet lyfter att skyltningen behöver vara samma i alla
Stockholms stads lokaler. Christer öppnar dialog med
tjänstemän på trafikkontoret för att se om det går att driva
frågan hos stadsledningskontoret.
När åtgärderna för att förbättra tillgängligheten är
genomförda återkommer Perneheim för att göra en
uppföljning tillsammans med rådet.
Robert Tjulin på fastighetskontoret har lämnat följande
synpunkt:
Rapportformatet som tillgänglighetsgranskningen är gjord
i är svår att göra något praktiskt med utan att kontoret
först gjort en del efterarbete. Rapporten hade tjänat på att
ha en sammanställning med exempelvis enkelt avhjälpa
hinder, som går att åtgärda utan större insatser. Det är
dock en brist i beställningen från kontorets sida, inte
konsulternas arbete i sig.
Carin Björses överlämnar en lista på rapporter och
litteratur till sekreteraren, som kan vara relevant för rådet
gällande regler och rekommendationer för tillgänglighet.
Rådet anser att de behöver få den av Carin Björses
föreslagna litteraturen sig till livs för att kunna förkovra
sig och ha som uppslagsverk i de olika frågorna som
ledamöterna ställs inför i arbetet i rådet.
Beslut
Rådet godkänner den presenterade
tillgänglighetsgranskningen och de åtgärder som föreslås i
den utan några tillägg eller medskick.
§9
Bevakningslistan
Rådet går igenom bevakningslistan. Bevakningslistan
uppdateras.
www.stockholm.se
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§ 10
Övriga frågor
Rådet frågar:
 Finns det plan på ledstång till trappan till
Stadshuskällaren? Entrén till Stadshuskällaren har
varit aktuell tidigare gällande bland annat
kontrastmarkering av trappan. Robert och Stefan tar
med sig frågan.
Fastighetskontoret meddelar:
 Robert meddelar att det för renovering av
fastigheter för att göra dem mer tillgängliga finns
avsatt ca 9 miljoner kr som dock inte kommer att
utnyttjas i år p.g.a. förseningar. Utöver de pengarna
är prognostiserade kostnader för
tillgänglighetsanpassningar m.m. ca 4,8 miljoner
kr. Det är i allmänhet svårt att säga exakt hur
mycket som går till tillgänglighetsåtgärder,
eftersom de oftast görs tillsammans med övriga
renoveringar.
 Det finns ett skyltprogram hos idrottsförvaltningen
som fastighetskontoret avser göra generellt, med
några mindre justeringar. Ärendet tas upp i rådet
när det finns något att rapportera.

Vid protokollet

Joel Sand
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