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Uppföljning år 2008 av Stockholms läns landstings handikapprogram 20072010
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna uppföljningen av Stockholms läns landstings handikapprogram
2007-2010, för år 2008
att uppdra till förvaltningar och bolag att fortsätta tillgänglighetsanpassningen av
vårdcentraler och övriga mottagningar för alla slag av funktionsnedsättningar
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att via Vårdguiden, broschyrer,
telefonupplysningar m.m. informera om hur tillgängligheten inom vården ser ut
att uppdra till produktionsutskottet att ställa krav på akutsjukhusen att ge mer
fullständig information om hur de arbetar i enlighet med det handikappolitiska
programmet i sina årsredovisningar
att i övrigt ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra de åtgärder som
föreslås i rapporten avseende såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken.

Uppföljningen visar att landstingets bolag och förvaltningar arbetar för att uppnå
det som stadgas i Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 – 2010, men
att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att hälso- och sjukvården och
kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig.
För att landstingets förvaltningar och bolag ska lyckas åstadkomma en tillgänglig
verksamhet till utgången av 2010 är det viktigt att de har en tydlig planering för
detta i enlighet med vad som föreskrivs i handikapprogrammet. Här visar
rapporten på behovet av förbättringar både när det gäller budgetering,
genomförande och den årliga redovisningen. Förvaltningar och bolag behöver nu
kraftsamla kring detta område och även göra tydliga prioriteringar av vilka
åtgärder som är mest angelägna att genomföra för att resultatet år 2010 ska bli så
bra som det är praktiskt möjligt. Dessa prioriteringar ska redovisas för
landstingsstyrelsen senast under sista kvartalet 2009.
Det är mycket viktigt att samarbetet mellan Locum och LSF Kommunikation
fortsätter så att en bra och enhetlig skyltning kan utvecklas. Målet ska vara ett
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skyltnings- och informationssystem som kan uppfattas även av dem med
kognitiva funktionshinder, synnedsättning eller annan nedsättning av
funktionsförmågan.
I rapporten påpekas att introduktionsprogrammen för nyanställd personal behöver
kompletteras med avsnitt om hur man bemöter personer med olika
funktionsnedsättningar. Förslaget om att landstinget, som offentlig
arbetsmarknadspart, ska anställa fler personer med funktionsnedsättningar är
intressant och behöver preciseras i samverkan med handikapporganisationerna.
Rapporten föreslår att samverkansråd ska etableras på regionplaner och
trafikkontoret och inom sjukvården. I den mån samverkansråd ännu inte finns i
enlighet med den antagna samverkansmodellen måste dessa skyndsamt inrättas
Avslutningsvis är det viktigt att påminna om de tillgänglighetsuppdrag som
landstingsfullmäktige beslutade om i juni 2005 med anledning av två motioner
om funktionshindret elöverkänslighet, nämligen
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik och färdtjänstnämnden att
undersöka samt vidta lämpliga åtgärder som förbättrar elöverkänsligas
möjligheter att använda kollektiva transportmedel och färdtjänst samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsutskottet att erbjuda vård i anpassade
lokaler och vid behov hembesök samt samverka med kommunerna vid
behov av evakueringsboende vid utredning och rehabilitering

