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Tid: Torsdagen den 14 augusti 2003 kl. 14.00 – 16.10.
Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, rum 5:128.

Justeras:
Lasse Gustafsson

Dagny Mörk

Närvarande: Lasse Gustafsson (ordf), (NHR), Elisabet Bergvall
(R), Dagny Mörk (SRF), Ken Gammelgård (DHR), Tommy
Hagström (DHR), Gunnar Slätt (FHDBF) och Hjördis Stolt
(Astma/allergi), (§§ 1-5).
Förhindrade: Katarina Härdmark-Sandström (Hjärnkraft), Åsa
Jansson (RBU) och Lennart Jonsson (SRF).
Tjänstemän: Erica Carlsson, Paulina Eriksson, John Godberg (§§
1-4) och Lennart Nilsson.
§ 1. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställs.
§ 2. Justering av dagens protokoll.
Till att justera dagens protokoll utses ordföranden och Dagny
Mörk.
§ 3. Anmälan av protokolljustering.
Det anmäls att protokollet för mötet 5 juni 2003 justerats.
§ 4. Montering av tidningsställ på höljen till biljettautomater.
Rådet hade granskat uppsatt modell på Fleminggatan 43 och
foton hade utsänts innan sammanträdet. John Godberg
informerar. Rådet framför synpunkter. Det föreslås att kontoret
ger förslag till monteringsanvisningar och återkommer till rådet
med detta förslag.
________________________________________________
Adress: Box 8311, 104 20 Stockholm. Telefon: 508 26 000.
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§ 5. Rapport och frågor om tillgänglighetsarbetet i
innerstaden.
Paulina Eriksson ger en lägesrapport. Arbetet med
tillgänglighetsplaner pågår och beräknas vara slutfört 2006.
Brister i stråk mellan olika punkter inventeras. Prioriteringar av
åtgärder görs.
Rådet framför synpunkter. Bland annat framförs betydelsen av
att inventeringarna omfattar ”hela resan” både förflyttning och
användbarhet. Det är även angeläget att samordning sker med t
ex SL när åtgärder ska göras.
Paulina Eriksson framför även att SRF har accepterat förslag till
typritning för busshållplats tills vidare. Dagny Mörk framför att
de taktila plattorna ej är bra men att en förbättring har skett
genom att de svarta plattorna utbytts mot vita. SRF önskar testa
plattorna ytterligare och anser att utvecklingsarbete behövs.
§ 6. Inkomna protokoll som anmäls:
a) Från kollektivtrafikutskottet nr 4 och 5, 2003.
Rådet ser positivt på att kontoret/nämnden tagits fasta på rådets
synpunkter på remiss från SL om förslag till utbudsplan 2004
nämligen att därutöver anföra följande:
Gatu- och fastighetsnämnden ansluter sig till de synpunkter som
framförts av gatu- och fastighetsnämndens handikappråd. Det är
angeläget att en tidplan tas fram beträffande hur hela
kollektivtrafiken skall göras fullt tillgänglig för
funktionshindrade.
b) Från SBN:s handikappråd nr 10 och 11, 2003.
Ordföranden anser att SBN:s handikappråds yttrande över
revisionsrapport Stadens arbete för ökad tillgänglighet, och som
lagts som bilaga till protokoll nr 11/2003, var mycket bra.
c) Från KS:s handikappråd nr 4 och 5, 2003.
Ordföranden meddelar att han ingår i en arbetsgrupp som KS:s
handikappråd utsett för att behandla remiss av motion av nr
13/2003 av Jan Björklund m fl (fp) om bättre villkor för
människor med funktionshinder.
§ 7. Basanpassning av bostäder i nyproduktion.
Inget nytt finns att rapportera för närvarande. Rådet anser att det
förslag till innemiljöprogram som SBN:s handikappråd tagit
fram bör läggas till grund för arbetet. Rådet anser också att
begreppet ”basanpassning” är ologiskt och bör ändras till
”innemiljöprogram”. Det finns nämligen nämligen redan en
”bas” i lagstiftningen.
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§ 8. Europeiska handikappåret.
Seminarier kommer att anordnas av staden och handikapporganisationerna 10 och 11 november. Rådet betalar deltagaravgiften
för ledamöter och ersättare som anmäler sig genom sekreteraren.
§ 9. Angående hotell Clarion i kv Åkern, Skanstull.
Rådet ställer sig bakom den skrivelse som sänts till berörda
politiker av Tillgänglighetsprojektet. I skrivelsen redogörs vilka
problem som skapats i samband med nybyggnationen bl a har en
otillfredsställande ramplutning tillkommit.
Rådet beslöt att ta upp frågan vid mötet med Gatu- och
fastighetsborgarrådet 29/8, att kontakta SBN:s handikappråd i
saken, att Ken Gammelgård informerar Handikappombudsmannen och att även Plan- och bygglagsutredningen ska informeras
om de konsekvenser som den nuvarande lagstiftningen kan få.
§ 10. Samtal om hur information ska spridas om åtgärder (t
ex om att taktila plattor läggs ut på vissa ställen).
Rådet föreslår att information ges i stadsdelarnas tidningar och
genom handikapporganisationernas skrifter t ex taltidningen.
§ 11. Förberedelse för möte med Gatu- och fastighetsborgarrådet fredagen 29 augusti kl. 15.00 i Stadshuset.
Frågor genomgås och en lista ska färdigställas inför mötet.
§ 12. Skrift, Stockholm –Demokratin i ord och bild.
Anmäls.
§ 13. Genomgång av ärenden som ska behandlas i nämnden
2003-08-19.
Rådet önskar göra en uppföljning beträffande ärende nr 7 om
uppdrag från nämnden. Lägesrapport. (Tjänsteutlåtandet sändes
ut till nästa sammanträde).
Rådet vill att ärende nr 13, Norrtull - Åtgärder som underlättar
för fotgängare, återremitteras så att synpunkter kan inhämtas hos
rådet.
§ 14. Marsch för tillgänglighet.
Tommy Hagström informerar om den marsch för tillgänglighet
som sker i Stockholms innerstad lördagen den 16 augusti 2003.
Vid protokollet
Lennart Nilsson
Sekreterare

