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Protokoll nr
4, 2003.

GATU- OCH
FASTIGHETSNÄMNDENS
HANDIKAPPRÅD
Tid:

Onsdagen 5 mars 2003 kl. 14.00-16.00.

Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, rum 5:128.
Justeras:

Lasse Gustafsson

Katarina Härdmark-Sandström

Närvarande: Lasse Gustafsson (ordf.), (NHR), Elisabet
Bergvall (R), Ken Gammelgård (DHR), Tommy Hagström
(DHR), Katarina Härdmark-Sandström (Hjärnkraft), Lennart
Jonsson (SRF) och Gunnar Slätt (FHDBF).
Förhindrade: Åsa Jansson (RBU), Dagny Mörk (SRF) och
Hjördis Stolt (ASTMA).
Tjänstemän: Thomas Levin (§ 4), Lennart Klaesson (§ 5),
Lennart Dannelind (§ 8) och Lennart Nilsson.
§ 1. Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§ 3. Justering av dagens protokoll.
Till att justera dagens protokoll utsågs ordföranden och
Katarina Härdmark-Sandström.
_____________________________________________
Gatu - och fastighetskontoret Box 8311, 104 20
Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4. Tel. 508 262
21. E-post lennart.nilsson@gfk.stockholm.se

§ 4. Snöröjning. Riktlinjer för plogning av
trottoarer, för genombrott och bortforsling av
snövallar, samarbete med fastighetsägarna,
gulmarkerade trottoarer mm.
Thomas Levin gav en rapport om läget. Bl a framfördes att
stadsdelsnämnderna upphandlar entreprenörer för
snöröjningen. Samma kontraktsvillkor (riktlinjer) gäller för
hela staden. Kontraktstiden är fem år.
Rådet framförde följande:
- Efter plogning är det omöjligt att passera snövallarna
mellan trottoaren och gatan till och från
färdtjänstbussar och taxi.
- Det är svårt att komma fram till den egna bilen.
- Det är besvärligt att komma till stolparna vid
övergångsställen och att nyttja den nedfasade delen
som ej snöröjts.
På följande sätt kan det bli förbättringar:
- I avtalen kan förtydliganden göras om ansvar för att
snöröjningen görs för att säkerställa framkomligheten
för rörelsehindrade och synskadade personer.
- Övervakningen kan skärpas. Arbetslösa personer, t ex
personer med funktionshinder, kan anlitas för
inspektion.
- Frågorna kan behandlas i GFK:s utvecklingsgrupp.
- Gulmarkerade trottoarkanter ska hållas snöfria genom
plogning eller handskottning.
- Den som skriver de för hela staden gällande
kontraktsvillkoren (riktlinjerna) ska informeras om
handikapprådets synpunkter.
§ 5. Information om åtgärder i Stadshuset.
Lennart Klaesson informerade om planer för
förbättringsåtgärder omkring Stadshuset. En deletapp är
nu aktuell. Exempelvis ska ledstråk tillkomma utanför
huset. Gång -och cykelvägar ska separeras och en ”fredad
gångyta” med markering för synskadade planeras.
Målsättningen är att den ramp som nu ligger på
borggården ska finnas kvar och förbättras. Tommy
Hagström och Lennart Jonsson ingår i den referensgrupp
som arbetar med Stadshusets tillgänglighet.
Rådet ställde sig bakom principlösningen för utemiljön.

6. Anmälan av protokolljustering.
Det anmäldes att protokollet för rådets sammanträde
2003-02-13 justerats.
§ 7. Inkomna skrivelser, protokoll mm.
Protokoll från sammanträden med SBN:s handikappråd
2003-02-04 och 2003-02-18 samt protokoll från
sammanträde med KS:s handikappråd 2003-02-04.
Anmäldes.
SBN:s handikappråd hade uppmärksammat GFN:s
handikappråd på Förslag till detaljplan för del av Norra
Länken, Norrtull-Roslagstull inom stadsdelen Vasastaden,
S-Dp 2000-12936-54. Bla a hade SBN:s råd framfört att
broar ska vara tillräckligt breda så att gång- och
cykelbanor kan separeras enligt stadens utemiljöprogram.
§ 8. Gemensam och stöldskyddad utformning av
handikappades parkeringskort - skrivelse av Kurt
Hultgren (sp) samt frågor om
handikapparkeringsplatsernas utformning,
skyltning och målning (vad händer när inte
målningen och skyltarna syns).
Det meddelades att ärendet om parkeringskort kommer att
behandlas i nämnden 2003-03-11.
Lennart Dannelind visade typritning för
handikapparkeringsplatsernas utformning. Frågor om
bristfällig målning och skyltar som är skymda av grenar
diskuterades. Det framhölls att fel kan anmälas till GFK:s
driftcentral. Det är bäst om påpekanden görs skriftligt.
Rådet avstod från att lämna synpunkter på ärendet om
parkeringskortens utformning.
§ 9. Förberedelse av frågor att ta upp med
regioncheferna.
Frågor formulerades. Regioncheferna ska inbjudas till
sammanträdet 2003-03-27.
Det föreslogs att sekreteraren tar fram en mall som kan
användas vid granskningarna av ärenden.

§ 10. SL:s utbudsplan för 2003.
Anmäldes.
Det meddelades att referensgruppen hos SL bevakar
ärendena.
§ 11. Kantsten vid busshållplatser.
Rådet ansåg att material som inte skadar bussarnas däck
bör prövas. Som det är nu händer det att bussarna inte
kör nära intill kantstenen på grund av risken för skador på
däcken. Det medför att personer med gångsvårigheter har
svårt att komma på bussen.
Rådet föreslog att GFK vidtar åtgärder så att bussarna kan
köra intill kantstenen vid hållplatserna.
§ 12. Bostäder för elöverkänsliga.
Det meddelades att flera ärenden om bostäder för
elöverkänsliga behandlats av nämnden. GFK lämnar
uppgifter till bostadsförmedlingen om lämpliga stugor i
ytterområden.
§ 13. Europeiska handikappåret bland annat fråga
om konferens under året.
Det meddelades att besked ej lämnats om det är staden
centralt eller GFK som ska ordna konferensen.
Det framfördes att rådet gärna lämnar synpunkter inför
planeringen av konferensen.
§ 14. Utbildning av ledamöter i handikappråden.
(Utvärdering av den förra och inbjudan till ny).
Det meddelades att Funktionshinderombudsmannens
inbjudan till utbildning har sänts till rådens ledamöter.
Katarina Härdmark- Sandström deltar.
§ 15. Ärenden i nämnden.
Inga ärenden aktualiserades.

§ 16. Uppdrag av nämnden.
Lista över ärenden som inte ännu behandlats av nämnden
hade sänts till rådet.
Inga ärenden aktualiserades.
§ 17. Så kallad basanpassning av bostäder.
Bordlades.
§ 18. Inbjudan till seminarium 2003-04-08 om
elöverkänslighet.
Det meddelades att de som önskar delta anmäler sig
genom sekreteraren och att rådet betalar
deltagaravgiften.
§ 19. Handikapplanen för GFN.
Det framhölls att rådet vill delta i arbetet med den nya
handikapplanen.
§ 20. Postkontorens tillgänglighet.
Rådet önskade att på nästa sammanträde behandla
frågan om postlokalernas tillgänglighet och vilken roll GFK
kan ha i detta sammanhang med anledning av
svarsskrivelse från Upplåtelsebyrån till Posten om begäran
om anpassning av trottoarer till entréer.

Vid protokollet
Lennart Nilsson
Sekreterare

