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Genomför Stockholms läns landstings handikapprogram i
den politiska församlingen
Stockholms läns landsting är Sveriges näst största politiska församling efter
Sveriges riksdag. År 2010 ska all offentlig verksamhet i Sverige vara
handikappanpassad. Det ska naturligtvis även gälla den politiska
verksamheten vid Stockholms läns landsting. Förutsättningarna för
medborgare med någon form av funktionsnedsättning att aktivt kunna delta i
landstingspolitiken måste därför ses över. Förutsättningarna för allmänheten
att bevista fullmäktige bör vara excellent. Så är det inte i dag.
Exempel på problem som måste åtgärdas:
I landstingssalen finns hörslinga. Den fungerar med särskilt tillbehör som
man måste fråga efter i receptionen. Det finns för åhörarna ingen skyltning
om var sådan apparat finns att hämta. Det finns inte heller alltid uppdaterad
kunskap hos personalen i receptionen om hörslingorna.
I Gjörwellsalen finns mikrofoner som fungerar dåligt. Det är den enda sal
där det finns installerade mikrofoner, men det finns ingen hörslinga kopplad
till dem. Dessutom är akustiken bedrövlig.
Det finns portabel hörslinga som man vid behov kan beställa till någon av
de andra möteslokalerna. Det innebär tyvärr att personer med hörapparat
med så kallat teknikläge men som inte har en grav hörselnedsättning
troligen aldrig efterfrågar denna utrustning, eftersom det inte är tydligt vart
man vänder sig.
Idag är standard för t-slinga i möteslokaler att den finns permanent
installerad och kopplad till mikrofoner som likaledes finns permanent
installerade. Om alla i möteslokalen använder mikrofon kommer alla som
har en mindre eller måttlig hörselnedsättning att få bättre möjligheter att
tillgodogöra sig vad som sägs – de med t-slinga kan enkelt koppla om den
egna hörapparaten till teknikläge, de med liten hörselnedsättning men utan
hörapparat får även de en bättre tillgänglighet. I Stadshuset har man precis
installerat mikrofoner och hörslingor i möteslokalerna, vilket förbättrat
kvaliteten för alla.
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I många av landstingets sammanträdesrum är akustiken undermålig. Det
drabbar även personer med liten till måttlig hörselnedsättning. När det gäller
landstingshusets tillgänglighet så hänvisas ofta till att huset inte får byggas
om hur som helst. Men idag finns många bra metoder för att förbättra
akustiken som inte behöver innebära ingrepp i inredning och arkitektur.
Nyligen genomfördes till exempel en akustikförbättring på restaurang
Freden i Gamla Stan. Hörselskadades förening i Stockholm har god kunskap
i dessa frågor och det finns många erfarenheter att hämta.
Hörselskadades förening i Stockholm gav i maj månad ut en rapport med
namnet Stockholm – en stad för alla – utom för hörselskadade, en rapport
om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad. Där konstateras att
kommunerna enligt kommunallagen har ett särskilt ansvar för att
förtroendevalda med hörselskador kan delta i besluten på samma villkor
som övriga förtroendevalda. Efter att ha undersökt stadsdelsnämndernas
öppna sammanträden runt om i staden blev deras slutsats att majoriteten
stadsdelsnämnder inte har en tillfredsställande tillgänglighet för
hörselskadade medborgare och förtroendevalda i staden. Slutsatsen skulle
bli densamma i landstinget. Vi har dock idag ett utomordentligt
handikapprogram och borde enkelt kunna implementera det på vår egen
politiska verksamhet.
Detta är bara några exempel med fokus på hörselnedsättning– listan på såväl
brister som möjliga åtgärder kan göras lång. För att bara ge några ytterligare
exempel så saknar de svängdörrar som måste passeras på väg till Mälarsalen
och Skärgårdssalen automatisk dörröppnare, klädhängarna är anpassade till
stående, blindskrift vid informationstavlor och kontrastmarkeringar i
trapporna saknas.
Jag föreslår därför med bakgrund av ovanstående:
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
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