HSO Stockholms stad

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad
28 föreningar i samverkan

Till Boverket
Att. Roland Thörnquist
Box 53
371 23 Karlskrona

Svar på Förfrågan om handikappomorganisationernas möjlighet att ta del i och lämna synpunkter på
den fysiska planeringen i kommunerna

Bakgrundsinformation
Nedanstående uppgifter avser Stockholms stad.
Svarande organisation är HSO Stockholms stad HSO har f.n. 28 handikappföreningar som
medlemmar.
I Stockholm finns 29 handikappråd, ett av dem är knutet till kommunstyrelsen, övriga är råd till
stadsdelsnämnder, facknämnder och kommunala bolag. Alla nämnder, bolag och styrelsen är
anknutna till ett handikappråd.
I samtliga råd utom kommunstyrelsens ingår endast representanter för handikappföreningarna i
staden, sammanlagt 7 personer i varje råd, alla är ordinarie
I kommunstyrelsens handikappråd ingår såväl politiker som representanter för
handikappföreningarna. 8 är politiker, alla ordinarie, och 8 är ordinarie representanter från
handikappföreningarna och 4 är ersättare.
Samtliga ledamöter från handikapprörelsen nomineras av handikapprörelsen och utses av de (de)
organ till vilka de är knutna.
I stadsbyggnadsnämndens handikappråd sitter personer som är medlemmar i Hörselskadades
förening, Reumatikerföreningen, Hjärt- och lungsjukas förening, Elöverkänsligas förening,
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (samtliga dessa föreningar är
anslutna till HSO) samt De handikappades riksförbund, stockholmsavdelningen och SRF
Stockholms stad.

Svar på de sju frågorna
1. HSO är inte remissinstans i planprocesserna för översiktsplaner och detaljplaner. Däremot
behandlas alla detaljplaner i stadsbyggnadsnämndens handikappråd. Vissa
stadsdelsnämnders råd ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplaner som berör den egna
stadsdelen.
Stadsbyggnadsnämndens handikappråd har också emellanåt lämnat synpunkter under
processen med att utarbeta översiktsplaner. Inför senaste beslutet i kommunfullmäktige om
översiktsplanen gavs dock inte tillfälle till det. Under våren kommer översiktsplanearbetet
att presenteras för kommunstyrelsens handikappråd och sannolikt också i
stadsbyggnadsnämndens.
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2. ÖP: att handikappaspekter ska arbetas in i den.
Den samlade handikapprörelsen i Stockholm lämnade för ett par år sedan på eget initiativ ett
remissyttrande över en långtidsutredning med rubriken Vision Stockholm 2030. I det
redovisades handikappaspekter på flertalet av de områden som Visionen behandlade.
Frågor som stadsbyggnadsnämndens handikappråd behandlar när förslag till detaljplaner
granskas:
Angörings- och parkeringsförhållanden
Sophanteringen
Förekomst av elektromagnetiska fält
Bullernivåer
Förekomst av luftföroreningar
Terrängförhållanden, vägars lutning, förekomst av trappor
Entréförhållanden
Förekomst av terrasser och tillgängligheten till dem
Förekomst av lägenheter i mer än ett plan och vikten av att de planeras så att det är
möjligt att vid behov senare installera en vertikal hiss
Orienterbarheten
Lekplatser, tillgängliga för såväl barn som medföljande
Utrymningssäkerheten i underjordiska utrymmen, t.ex. tunnlar och garage
Växtplantering
Vissa av dessa och ibland också andra synpunkter på sådant som behandlas senare i
byggprocessen lämnas i yttrandet, eftersom handikapprådet inte har möjlighet att delta i den
på grund av stor arbetsbelastning.
De förs vidare till dem som är involverade i denna del av processen.
3. Stadsbyggnadsnämndens handikappråds synpunkter redovisas alltid i
samrådsredogörelserna.
4. Tyvärr saknas systematiskt insamlad kunskap om hur rådets synpunkter beaktas. På grund
av den stora mängden detaljplaneärenden har rådet inte möjlighet att själv göra ett sådant
arbete. Den information rådet får från handläggare är att man i dialog med byggherrarna
använder rådets synpunkter får att förmå dem att i största möjliga utsträckning beakta dem.
5. - Att vara aktiv i sin tillsyn både under byggprocessens gång och när byggandet är avslutat
och avsätta resurser för den.
- Att utnyttja kontrollplansinstrumentet aktivt så att man försäkrar sig om att byggherren
har den erforderliga kompetensen vad gäller tillgängligheten och användbarheten för
personer med olika funktionsnedsättningar.
- Att genom avtal med byggherrar tydliggöra kommunens ambitioner när det gäller
områden där det saknas föreskrifter i BBR eller när kommunen önskar en högre
ambitionsnivå och ställa krav på att ambitionerna ska infrias.
- Att viktiga erfarenheter av brister i nybyggda bostäder finns att hämta inom verksamheten
med bostadsanpassningsbidrag.
- Att politikerna inte tar sig större friheter att medge avsteg från gällande regler än
lagstiftningen medger.
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6. Många handikappråd har anledning att kräva det. HSO saknar säker information om så sker
eller inte.
7. På grund av den omfattande handikapprådsorganisationen i staden är det inte möjligt för
HSO att för samtliga råds räkning besvara alla frågor. Uppgifterna för
stadsbyggnadsnämndens råd är dock kompletta.

Stockholm den 27 februari 2008

Ingrid Dalén
Vice ordförande

Enligt uppdrag

Mia Källström
Kanslisamordnare
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