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Landstingsstyrelsen

Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om att genomföra Stockholms läns
landstings handikapprogram i den politiska församlingen

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

ÄRENDET
Birgitta Sevefjord föreslår att en översyn av behovet av handikappanpassning av
landstingets lokaler genomförs.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att – i samråd med Handikapporganisationernas
samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR) och Synskadades riksförbund (SRF) - genomföra en översyn av behovet av handikappanpassning av landstingshuset.
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra de åtgärder som redovisas i direktörens tjänsteutlåtande.
Tillgänglighet är ett honnörsord för Stockholms läns landsting. Detta gäller inte minst
handikappanpassning, en fråga som har hamnat i fokus de senaste åren. Inom SL och
Wåab har ett föredömligt arbete genomförts, vilket har möjliggjort resor i vår region
för många av våra medborgare, med olika typer av funktionshinder. Även inom vården
ställs tydliga krav på handikappanpassning, även om det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra. Det är en självklarhet att även landstingshuset ska vara handikappanpassat och tillgängligt för alla oavsett handikapp eller inte.

Catharina Elmsäter-Svärd

Stig Nyman

Per-Inge Buskas

Bilaga
Birgitta Sevefjords skrivelse
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Birgitta Sevefjord (V) har i skrivelse den 17 februari 2009 (bilaga) föreslagit att
landstingsdirektören ges i uppdrag genomföra en översyn av behovet av handikappanpassningen av landstingets lokaler i samverkan med HSO, att utifrån översynen presentera konkreta förslag till förbättringar av tillgängligheten för funktionshindrade
samt att återkoppling sker till landstingsstyrelsen

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 23 mars 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att landstingsdirektören ges i uppdrag att – i samråd med HSO, DHR
och SRF - genomföra en översyn av behovet av handikappanpassning av landstingshuset, att landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra de åtgärder som redovisas i
tjänsteutlåtandet.
Skrivelsen tar upp exempel på problem avseende tillgängligheten i landstingshuset
gällande:
Hörselhjälpmedel
Avsaknad av information om de hörslingor med kompletterande hörsnäckor som finns
samt att hörslingor inte finns i flertalet konferensrum.
Övrig tillgänglighet
Avsaknad av automatiska dörröppnare, klädhängare i fel nivåer, punktskrift på informationstavlor och kontrastmarkeringar i trappor.
Landstingsstyrelsens förvaltning vidtar följande åtgärder under 2009:
- Informationsskyltar sätts upp som upplyser om att hörslinga finns i landstingssalen
och att nödvändiga tillbehör kan hämtas i receptionen.
- Kunskapen ökas hos samtliga medarbetare inom servicefunktionen om hjälpmedlen.
- Mötesbokningen kompletteras med information om att portabla hörslingor finns att
beställa.
- Gjörwellsalen kompletteras med information om hur mikrofonerna skall användas.
Det krävs en omfattande ombyggnation för att förbättra akustiken i Gjörwellsalen.
LSF gör tillsammans med Locum den bedömningen att en sådan ombyggnation ej
kommer att godkännas av Stadsmuseum.
- Möjligheten att installera hörslingor i resterande konferensrum utreds.
- Åtgärder genomförs avseende dörrproblematik, klädeshängare i olika höjd, punktskrift på informationstavlor samt kontrastmarkering i trappor.
- Landstingshusets tillgänglighet undersöks i samråd med handikapporganisationerna
HSO, SRF och DHR.

Miljökonsekvenser av beslutet
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Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 1 april 2009.
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