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Bakgrund
Patrik Silverudd (L) inkom med en skrivelse till trafiknämnden den
23 november 2017. Skrivelsen bifogas tjänsteutlåtandet.
Skrivelsen
I skrivelsen anför Patrik Silverudd att det tidigare år hänt att
evenemang och offentliga tillställningar, som exempelvis
julmarknaden på Sergels torg, haft en fysisk utformning som
exkluderat människor med funktionsnedsättningar. Med anledning
av det frågar Patrik Silverudd kontoret om de krav och rutiner som
finns för att säkra tillgängligheten till de evenemang och
torgaktiviteter som nu uppförs och planeras är tillräckliga.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Trafikkontorets synpunkter
I skrivelsen refereras till en tidigare skrivelse, Julmarknad för alla,
som behandlades av trafiknämnden den 14 april 2016. Nämnden
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beslutade då att anta kontorets tjänsteutlåtande, daterat 15 mars
2016, som svar på skrivelsen.
I trafikkontorets villkorsbilagor för evenemang eller tillfälliga
aktivitetsanläggningar på offentlig plats, som alla arrangörer är
skyldiga att följa, står det bl.a. ”Det upplåtna området ska utformas
på ett sätt som gör det tillgängligt för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga.” Vidare står det i villkorsbilagan att den
som tar stadens allmänna och offentliga mark i anspråk är skyldig
att ha kunskap om gällande lagar och bestämmelser.
Trafikkontoret genomför regelbundna inspektioner för alla typer av
upplåtelser på stadens mark, men har tyvärr inga möjligheter att
utdöma vite när villkoren inte uppfylls, eftersom trafikkontoret inte
är tillståndsgivande myndighet utan endast remissinstans. Trafikkontoret kan emellertid avstyrka en remiss om upplåtelse om
sökanden tidigare inte har hållit sig till villkoren. Trafikkontoret har
då veto, vilket innebär att tillstånd inte får utfärdas.
Kontoret anser att de krav som finns för att säkra tillgängligheten
till evenemang och torgaktiviteter är tillräckliga utifrån
trafikkontorets mandat och ansvarsområde.
Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att skrivelsen besvaras med detta
tjänsteutlåtande.
Slut
Bilaga
Jul för alla. Skrivelse från Patrik Silverudd (L)
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