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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 1998:33 av Hans Westling (fp) om handikappanpassning av Landstingshuset
Föredragande landstingsråd: Dag Larsson

Ärendet
Motionären föreslår att Landstingshusets sammanträdesrum görs tillgängliga
för rörelsehindrade personer, exempelvis genom en hiss i östra flygeln.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Folkpartiet har med motionen samt tidigare motioner och andra initiativ
visat ett förtjänstfullt engagemang för att komma till botten med den
problematik som landstingshusets höga ålder och konstruktion innebär för
de funktionshindrades möjligheter att delta i politiskt eller annat samhällsarbete. Folkpartiets allmänna engagemang i handikappsfrågorna är sedan
länge känt och det kan bara beklagas att motionen inte fått den behandling
den förtjänat av landstingets förra majoritet. Uppenbarligen har inte föredragande landstingsråd i den dåvarande majoriteten ansett att problemet var
av någon större vikt. Detta har inneburit att motionen hanteras först nu.
Ett tjänsteutlåtande daterat 25 mars 1999, föreslår att motionen skall anses
vara besvarad. Trots att det fanns ett underlag för beslut fem månader efter
att motionen inlämnats, så behandlades motionen alltså inte under föregående mandatperiod. Det tyder på att det i den dåvarande landstingsledningen
funnits en nonchalans och brist på respekt inför enskilda ledamöters engagemang för handikappfrågorna.

Bilaga
Motion
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Motionären föreslår bland anat att en ny hiss installeras i östra flygeln av
Landstingshuset. Detta är förenat med flera problem, vilket Stadsmuseet
påpekar i sitt brev daterat den 19 maj 1994. Bland annat framförs att detta
skulle innebära kraftiga ingrepp i byggnaden som inte är förenligt med dess
stora kulturhistoriska värde.
Det finns numera utarbetade rutiner i landstingshuset för att hantera lokalfrågan när sammanträdeslokalerna skall vara tillgängliga för personer med
funktionshinder. Både Mälarsalen och Skärgårdssalen är tillgängliga för
personer med funktionshinder.
Sedan motionen inlämnades så har en inventering av behovet av åtgärder för
handikappanpassning av landstingshuset genomförts. Som ett resultat av
inventeringen har följande åtgärder vidtagits:
-

Handikapptoalett utanför Mälarsalen (2000)
Två nya parkeringsplatser för handikappade intill F-huset (2001)
Nya hisskorgar i landstingshuset (2002)
Ommålning för att skapa bättre kontrast mellan väggar och
hissdörrar (för synskadade) på plan -1 (2002)
Ombyggnad av handikappentrén på landstingshusets framsida i syfte
att förbättra framkomligheten (2003)
Dörröppnare i F-husets entré (2003)
Hörselslinga i Stockholmssalen (2003)
Översyn av landstingssalens hörselslinga och anskaffning av ny
teknik (2003)
Handikappanpassad parkeringsplats utanför landstingshusets stora
trappa utökad från en till två platser (2003)
Handikappanpassad parkeringsplats vid ingång C till landstingssalen
(2004)

Det finns all anledning att instämma i motionärens strävan om att alla
människor måste ges förutsättningar att praktiskt kunna delta i politiskt
arbete i landstingshuset. Behovet av handikappåtgärder granskas i fortsättningen kontinuerligt och ytterligare förbättringsåtgärder vid landstingshuset
vidtas successivt.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behand lade ärendet den 16 juni 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 24 augusti 2004.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m- ledamöternas förslag, dels till fp- ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad.
Majoriteten ägnar större kraft åt att misskreditera det tidigare styret än att söka
underlätta de funktionshindrades tillträde till Landstingshuset. Vi nöjer oss med
att konstatera att lejonparten av de förbättringar i Landstingshuset som
majoriteten återger beslutades under det förra styret. Av dessa slutfördes många
förbättringar innan maktskiftet ägde rum.
Avslutningsvis utgår vi från att fastighetsägaren vidtar nödvändiga förändringar
för att förbättra tillgängligheten i fastigheten för funktionshindrade utan att
denna politiska process skall vara nödvändig i varje enskilt ärende.”

Fp-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt
Locum att utreda om det finns förutsättningar att bygga en hiss i östra
flygeln på landstingshuset, att i övrigt anse motionen besvarad.
Det är angeläget att alla människor kan delta i det politiska arbetet.
Offentliga organisationers lokaler måste utformas så att de inte förhindrar
funktionshindrade att delta i det viktiga samhällsarbetet. Landstinget måste
vara en föregångare inom detta arbete. Därför bör Landstingshuset utformas
så att det uppfyller högt ställda krav på handikapptillgänglighet. Fortfarande
är inte vissa lokaler t ex sammanträdeslokaler tillgängliga för rullstolsburna.
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Detta trots att flera positiva åtgärder vidtagits i Landstingshuset under senare
år.
Den tekniska utvecklingen har gått snabbt när det gäller hisskonstruktioner.
Stadsmuseets yttrande är tio år gammalt. Därför ges Locum i uppdrag att
utreda om den tekniska utvecklingen när det hisskonstruktioner möjliggör att
en hiss kan installeras i östra flygeln på Landstingshuset.”

Kd-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande:
”Landstingsrådsberedningen utmanar sig själva beträffande motionshantering som det kan bli intressant att följa under den senare halvan av
mandatperioden. Påståendet att det i den dåvarande landstingsledningen
skulle ha funnits en nonchalans och brist på respekt inför enskilda
ledamöters engagemang för handikappfrågorna är naturligtvis ogrundat,
möjligen ägnat att dölja egna brister i motionshanteringen.
Sakligt sett, dvs. initiativ och insatser för att handikappanpassa Landstingshuset, kan varje läsare av ärendet lätt inse att den förra majoriteten vidtog
flera synnerligen angelägna åtgärder. Om åtgärderna vidtagits med anledning av politiska beslut, så leder de borgerliga partierna åtgärdsligan. Det
borde vara svårt att finna några grundläggande politiska skiljelinjer i den
strävan som motionen ger uttryck för.”

Ärendet och dess beredning
Hans Westling (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 13 oktober 1998,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
uppdra åt Locum AB att i samverkan med handikapporganisationerna göra
Landstingshusets sammanträdesrum tillgängliga för rörelsehindrade
människor.

Yttranden har inhämtats från landstingskontoret och Locum AB.

Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 mars 1999 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Landstingskontoret delar motionärens uppfattning att alla människor skall
kunna delta i politiskt eller annat samhällsarbete i landstingshuset.
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I landstingshusets västra flygel finns Mälarsalen och Skärgårdssalen som är
tillgängliga för personer med funktionshinder. Den person som planerar
mötet och bokar lokal måste därför vara införstådd med att boka rätt lokal.
Om sammanträdeslokalerna i västra flygeln är upptagna kan omdisponeringar av redan inbokade möten ske av receptionen, om information lämnas av
beställaren att person med rörelsehinder kommer att delta på mötet. Landstingskontoret kommer under året att tillsammans med fastighetsförvaltaren
inventera de svårigheter som finns för personer med olika funktionshinder
att ta sig in, förflytta sig eller delta i möten i landstingshuset.
Åtgärder kommer att vidtas dels utifrån inventeringen och dels från de uppgifter om problem som kontoret redan känner till. Det är t ex översyn av
antalet parkeringsplatser för handikappade, fler automatiska dörröppnare i
landstingshuset samt åtgärder för hörsel- och synskadade.

Locums koncernledning har den 31 mars 1999 anfört att tidigare motioner i
ämnet har lämnats in dels av Hans Westling och dels av Andres Käärik,
Folkpartiet liberalerna.
Under åren 1993-1994 gjordes i samband med en arkitektfirma ett antal
förslag till lösningar och alternativa placeringar av hiss upp till plan 2. Med
hänsyn till att byggnaden bedöms vara av byggnadsminnesklass kontaktades
Stockholms stadsmuseum innan bygglov för hissinstallation söktes.
Stockholms stadsmuseum yttrade brevledes den 19 maj 1994:
”En hissinstallation i byggnadens östra flygel skulle innebära kraftiga
ingrepp i byggnadens stomme och kryssvalv, vilket inte är förenligt med
byggnadens stora kulturhistoriska värde.”
Som alternativ lösning monterades trapphissar in för att öka tillgängligheten
från befintliga hissar till sammanträdesrum. I övrigt hänvisar Locum till
landstingsrådsberedningens skrivelse daterad den 19 april 1995.
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Bilaga
Motionen
Landstinget har ansvar för sjukvård, rehabilitering och kollektivtrafik i
Stockholms län. Landstinget styrs av folkets valda representanter till
landstingsfull- mäktige. Denna politiska församling har sin huvudsakliga
verksamhet i Landstingshuset.
Det är viktigt att alla människor, även de som är sjuka eller har något
funktionshinder, kan delta i politiskt eller annat samhällsarbete. Människor
med funktionsnedsättning är en grupp som ofta anlitar service och tjänster.
Landstinget har därför en viktig roll och skall dessutom vara föregångare när
det gäller att tillförsäkra denna grupps delaktighet i samhället, t ex genom
att öka den fysiska tillgängligheten. Tyvärr är det fortfarande så att flera
sammanträdesrum i Landstingshuset inte är tillgängliga för rullstolsburna,
utan särskilda arrangemang.
Landstinge t bör snarast vidta åtgärder för att göra dessa sammanträdesrum
tillgängliga för funktionshindrade, exempelvis genom en hiss i östra flygeln.
Även andra brister för funktionshindrade bör också åtgärdas.

Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås land stingsfullmäktige besluta
att uppdra åt Locum AB att i samverkan med handikapporganisationerna
göra Landstingshusets sammanträdesrum tillgängliga för rörelsehindrade
människor.
Stockholm den 15 september 1998

Hans Westling

