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Närvarande
Ledamöter:
Stefan Mattsson (SRF), ordföranden
Dolores Back (Funktionsrätt Stockholms
stad/Neuroförbundet), vice ordföranden
Amir Amirriazi (DHR)
Eva Söderbärj (Funktionsrätt Stockholms stad /FUB)
Britt-Inger Stjernström (Funktionsrätt Stockholms stad/R)
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium
Katarina Luhr (MP), ordförande i miljö- och
hälsoskyddsnämnden § 8
Emilia Bjuggren (S), vice ordförande i miljö- och
hälsoskyddsnämnden § 8
Tjänstemän:
Rådets sekreterare Kerstin Thörner, representant från
fastighetskontoret Ali Eroglu §§ 9-10, föredragande Maria
Sköld Wulf § 9 och Lina Lunell § 10, samt
borgarrådssekreteraren Yrsa Lindberg § 8.

www.stockholm.se

Råd för funktionshinderfrågor 2022-05-02

Sida 2 (5)

§1
Val av justerare
Beslut

Rådet utser Dolores Back att tillsammans med
ordföranden Stefan Mattsson justera dagens protokoll.
§2
Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns med ändringarna:
• § 7 Rådets möte med fastighetsnämndens presidium
utgår.
• § 11 Bevakningslistan utgår.
• § 12 Övriga frågor: fråga om bussresa gemensamt
med idrottens funktionshinderråd tillkommer.
§3
Föregående protokoll
Rådet godkänner protokoll nr 1/2022 som läggs till
handlingarna.
§4
Inkomna skrivelser och protokoll
Protokoll från trafiknämnden och Stockholms Stads
Parkering AB funktionshinderråd den 29 november 2021.
Protokoll från trafiknämnden och Stockholms Stads
Parkering AB funktionshinderråd den 14 februari 2022.
Protokoll från stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämndens funktionshinderråd den 7
december 2021.
Protokoll från stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämndens funktionshinderråd den 8 februari
2022.
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§5
Inkomna remisser
Inga remisser av intresse för rådet har inkommit inför
dagens sammanträde.
§6
Ärenden tagna på delegation
Inga ärenden är tagna på delegation inför dagens
sammanträde.
§7
Rådets möte med fastighetsnämndens presidium
Ärendet utgår.
§8
Rådets möte med miljö- och
hälsoskyddsnämndens presidium
Ordföranden Katarina Luhr (MP) och vice ordföranden
Emilia Bjuggren (S) kommer till rådet för det årliga
presidiemötet.
Se separata minnesanteckningar för detta möte.
§9
Projekt Högdalens simhall
Föredragande: Maria Sköld Wulf
Renoveringen av Högdalens simhall är klar. Byggnaden
är grönklassad och är kulturhistoriskt värdefull enligt
Stockholms stadsmuseums klassificering.
Bassängerna har rivits och nya har gjutits och kaklats, ny
vattenrening har installerats och varje bassäng har fått
separat vattenrening. Befintliga teakdörrar och
fönsterpartier har renoverats.
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Ny tillgänglig flexavdelning har byggt med 4 separata
omklädnings- och duschbås, ett duschrum med plats för
rullstol, samt en handikapptoalett.
Frångängligheten har förbättrats och en brandsäker
utrymningsplats har anordnats.
Stora bassängen har försetts med en ”bumptrappa” som är
anpassad för rullstolsburna. Receptionen har renoverats
och tillgängliggjorts.
Rådet ger föredragande i uppdrag att kontrollera att taktil
skyltning kommit upp samt återkomma med bilder på hur
duschrummen ser ut utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
§ 10
Presentation av det renoverade tekniska
Nämndhuset
Föredragande: Lina Lunell
Tekniska nämndhusets renovering pågår fortfarande.
Nyligen färdigställdes etapp tre av fyra.
Den sista etappen består av renovering av hus ett, som
ligger längs med Fleminggatan 4, beräknas vara klar
hösten 2023.
I den sista etappen ryms renoveringen av entrén in till
Tekniska nämndhuset. Den gamla entrén ska göras om,
vilket innebär att karuselldörren byts ut mot automatiska
dörrar.
Entrén kommer fortsatt vara ett halvplan upp och en hiss
ska installeras direkt till höger om dörröppningen.
Under renoveringen har en provisorisk entré öppnats på
gården mellan Fleminggatan 4 och 6.
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Rådet diskuterar den nya entrén och lyfter att det hade
varit bra att kunna gå in genom den gamla
tillgängliggjorda entrén. Föredragande berättar att det
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kommer finnas en ringklocka i entrén för besökare och att
personalen öppnar dörren, där det tidigare fanns en
tillgängliggjord entré. Ingången kommer dock inte kunna
användas på något annat sätt, då den är en utrymningsväg.
Hissen i entrén ska utrustas med en knapp som måste
hållas nere under hela färden, detta är standard i den typen
av öppna hissar. Rådet diskuterar hissens och dess
tillgänglighet.
Ordföranden påtalar att det är bra att ha en matta utanför
entrén vilket underlättar för synskadade att hitta in i
byggnaden.
§ 11
Bevakningslistan
Ärendet utgår.
§ 12
Övriga frågor
Studiebesök med idrottens råd för
funktionshinderfrågor
Dolores Back föreslår att rådet ska samordna ett
studiebesök med idrottens funktionshinderråd i form av en
bussresa. Rådets sekreterare får i uppdrag att undersöka
frågan.

Vid protokollet

Kerstin Thörner
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