B Stockholms
V stad

Råd för funktionshinderfrågor
vid fastighetsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid
Plats
Justerat

PROTOKOLL 8/2021

Måndagen den 4 oktober 2021
kl 13.00-13.50
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

Närvarande
Ledamöter:
Stefan Mattsson (SRF), ordföranden
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholms
stad/Neuroförbundet), vice ordföranden
Amir Amirriazi (OHR)
Eva Söderbärj (Funktionsrätt Stockholms stad /FU B)
Britt-Inger Stjernström (Funktionsrätt Stockholms stad/R)
Jesper Kihlberg (Funktionsrätt Stockholms stad /ÅSS)
Teresa Melin (Funktionsrätt Stockholm Stad /Astma &
Allergiföreningen i Stockholm med omnejd)
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Timmie Aspelin, Ali Eroglu från
fastighetskontoret och föredragande Marlene Sever från
fastighetskontoret.

§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Dolores Back att tillsammans med
ordföranden Stefan Mattsson justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns.
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§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll nr 7/2021 som läggs till
handlingarna.
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§4
Inkomna skrivelser och protokoll
Protokoll 3/2021 från råd för funktionshinderfrågor
vid stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden
från den 1 juni 2021.
Protokoll 4/2021 från råd för funktionshinderfrågor
vid trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB
från den 24 maj 2021.
§5
Inkomna remisser
Inga inkomna remisser inför dagens sammanträde.
§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation inför dagens
sammanträde.
§7
Tillgänglighet i samband med ombyggnationen
av omklädningsbyggnaden vid Mälarhöjdens IP
Föredragande: Marlene Sever, fastighetskontoret
Det har skett omfattande renoveringar vid Mälarhöjdens
IP. Ett nytt bullerplank har satts upp mot E4:an för att
reducera buller. Tjugo belysningsstolpar har tillförts, ett
till viss del tillgänglighetsanpassat utegym har byggts och
tillsammans med stadsdelsnämnden har en gång- och
cykelbana med tillhörande belysning anlagts. En ny ishall
kommer också uppföras på fastigheten.
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Utöver det så har den gamla omklädningsbyggnaden rivits
och en ny har byggts.
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Byggnaden har försetts med en publik RWC/dusch som
kan nås utifrån. På så sätt är den tillgänglig för alla
oavsett kön och är även ett bra komplement till den
tillgängliga omklädningsavdelningen i byggnad 11.
Byggnad 11 ska förses med en publik tillgänglig HWC i
en omklädningsavdelning. Samtliga rum i denna
omklädningsavdelning ska utföras tillgängliga. Detta ger
möjlighet för flera personer med nedsatt rörelseförmåga
att nyttja omklädningsavdelningen samtidigt.
Möjlighet till angöring för bilar för rörelsehindrade finns
inom 25m från HWC/D i byggnad xx och entre till
ornklädningsavdelning med HWC i byggnad 11.
Parkeringsplats för bil för rörelsehindrad (HKP-plats)
finns anordnad i god närhet till HWC/D i byggnad xx
byggnad 11. - Parkeringsplats för bil för rörelsehindrad
(HKP-plats) är möjlig att anordna inom 25m från entre till
ornklädningsavdelning med HWC i byggnad 11.
Beslut
Rådet tackar för en intressant föredragning.
§8
Rådets frågeställningar inför möte med
fastighetsnämnden den 26 oktober 2021 samt
frågeställning inför möte med miljö- och
hälsoskyddsnämnden den 16 november 2021
Frågeställning till fastighetsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden:
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1. Frågeställningen gäller plast. Betänk var tar alla
dessa plaster vägen. Utvecklar vi allergier mot
detta? Läcker det ut i våra vattentäkter? Vad händer
när vi får i oss detta? Vad händer med mikroplaster
från konstgräsplanerna? Hur klarar barn av de
mjukgjorda ytorna på lekplatser? Hur ser det ut i
idrottshallarna? Plastgolv alternativt trägolv osv.
Vad och hur beställer idrottsförvaltningen från
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Fastighetsförvaltningen? Hur regleras detta? Hur
resonerar nämnderna nu när allt mer fokus läggs på
klimatet och miljön? Blir det avtryck på
förvaltningarnas inriktning av arbetet?
§9
Upplägget för sammanträden
Mötet den 8 november 2021 blir ett gemensamt möte med
idrottsnämndens råd.
Beslut
Rådet beslutar att alla återstående sammanträden under
2021 genomförs digitalt.
§ 10
Bevakningslistan
Inga ytterligare förändringar har skett i bevakningslistan
sedan föregående möte varpå rådet beslutar att istället se
över listan vid nästa sammanträde.
§ 11
Övrigt
Ordförande ställer fråga om det pågår ombyggnation ell~r
renoveringar av stadshuset. Representant för
fastighetskontoret Ali Eroglu ber att få återkomma i
frågan.
Amir Amirriazi ställer fråga om möjligheterna att få en
lägesrapport kring renoveringen av Tekniska nämndhuset.
Rådet bestämmer sig för att ta upp frågan på
sammanträdet i december.
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Vid protokollet
Timmie Aspelin
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