Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2008-09-24

1 (2)
LS 0802-0193

Landstingsstyrelsen

Uppföljning av Stockholms läns landstings handikapprogram
Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

ÄRENDET
Stockholms läns landstings handikapprogram 2007-2010 antogs av landstingsfullmäktige i maj 2006. I programmet fastslås att ansvaret för att det förverkligas ligger
på nämnder och styrelser samt att det åvilar landstingsstyrelsen att följa upp hur det
handikappolitiska programmet genomförs.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 –
2010, för år 2007
att lägga redovisningen till handlingarna.
Det är positivt att landstingets förvaltningar och bolag generellt sett arbetar med handikappolitisk inriktning och att många framsteg har uppnåtts. Under 2007 har handikappanpassningen i trafiken förbättrats avsevärt och det finns flera goda exempel
inom sjukvården. Samtidigt kan det konstateras att det finns mycket som måste åtgärdas under de kommande åren. Det är därför av stor vikt att nästa handikappolitiska program innehåller mätbara mål.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 27 maj 2008 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna föreliggande uppföljning för år 2007 av Stockholms
läns landstings Handikapprogram 2007- 2010, samt lägga redovisningen till handlingarna.
Landstingsstyrelsens förvaltning har genomfört en uppföljning, den andra i ordningen, av Handikapprogrammet i enlighet med landstingsstyrelsens uppdrag. Eftersom
programmet inte har mätbara mål kan uppföljningen enbart göras i en deskriptiv
form. Föreliggande rapport ger en bild av hur långt landstingets förvaltningar och
bolag har kommit i att införliva Handikapprogrammets intentioner i Stockholms läns
landstings verksamhet i december 2007.
De slutsatser som kan dras av den genomförda uppföljningen är att landstingets förvaltningar och bolag arbetar med de delar av handikapprogrammet, som är relevanta
för deras verksamheter. Färdtjänstens insatser görs främst inom programområdet
”Tillgänglighet/säkerhet – Resande”. SL arbetar vidare enligt det handlingsprogram
för ökad tillgänglighet, som SL:s styrelse fastställde i februari 2006. Waxholmsbolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten i fartygen. Locums arbete
med till exempel tillgänglighetsinventeringen och skyltprojektet har gått vidare under
året. Sjukvården arbetar med Handikapprogrammet via sin sjukvårdsprofession.
Enligt propositionen 1999/2000:79, som riksdagen antog i maj 2000, ska samhället
år 2010 vara tillgängligt för alla, både fysiskt och kognitivt. Åtgärder måste därför
framöver inriktas på att få alla landstingets verksamheter fysiskt och kognitivt tillgängliga för alla.
Miljökonsekvenser av beslutet
Det är inte möjligt att bedöma vilka miljökonsekvenser Handikapprogrammet för
närvarande ger upphov till.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 september 2008.

