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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
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna föreliggande uppföljning för år 2009 av Stockholms läns
landstings Handikapprogram 2007-2010 samt lägga redovisningen till
handlingarna
Förvaltningens synpunkter
Landstingsstyrelsens förvaltning har gjort en uppföljning av
Handikapprogrammets tillämpning i förvaltningar och bolag med
utgångspunkt främst från den information som lämnats i årsredovisningarna. 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 2009.
En generell slutsats, som kan dras av den genomförda uppföljningen är att
landstingets förvaltningar och bolag arbetar med de delar av handikappprogrammet, som är relevanta för deras verksamheter.
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Nedan presenteras resultat av årets arbete och möjliga
utvecklingspotentialer:
•

Nytt program är utarbetat vid namn ”Inte bara trösklar”,
Stockholms läns landstings program 2011-2015 för delaktighet
för personer med funktionsnedsättning.

•

Inventeringar av den fysiska tillgängligheten har genomförts på
alla 587 befintliga mottagningar inom primärvården. De
mottagningar som hade allvarliga brister ska inkomma med en
handlingsplan hur bristerna ska åtgärdas.

•

Inventeringar behöver genomföras i alla övriga vårdmottagningar som landstinget har avtal med. Eventuella brister måste
därefter åtgärdas.

•

Inventeringar behöver genomföras av den kommunikativa/
kognitiva tillgängligheten på t ex kallelser, hemsidor, skyltning
och färdbeskrivningar i eller till alla vårdinrättningar/
mottagningar, som landstinget har avtal med. Bristerna måste
åtgärdas.

•

Arbetet med tillgänglighetsanpassning av den allmänna
kollektivtrafiken har givit resultat på så sätt att andelen personer
med rörelsehinder som har beviljats tillstånd för färdtjänst har
minskat.

•

SL har genomfört flera åtgärder för den fysiska tillgänglighetsanpassningen i form av fler lågbusslinjer, taktila stråk vid
spårbunden trafik, fler hissar samt anpassning av golvnivåer. SL
har givit en särskild bemötandeutbildning till sin personal.

•

Akutsjukhusens arbete för personer med funktionsnedsättning
kan utvecklas.

•

Det är viktigt att Nya Karolinska Solna redan från början
utformas på bästa sätt för personer med funktionsnedsättning.
Handikapporganisationernas kunskap och kompetens måste tas
tillvara och organisationerna behöver fortsätta delta i
planeringsarbetet.

Handikappolitiska frågor ska enligt handikapprogrammet planläggas,
budgeteras, genomföras och redovisas årligen. I vissa årsredovisningar är
detta knapphändigt.
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Vid utgången av år 2010 ska, enligt ett riksdagsbeslut, samhället vara
tillgängligt för alla. Alla landstingets förvaltningar och bolag måste därför
fortsätta göra det som krävs avseende sin respektive verksamhet.
I uppföljningsrapporten finns förslag på vad förvaltningar och bolag kan
utveckla.

Miljökonsekvenser av beslutet
Uppföljningen av det Handikappolitiska programmet ger i sig inga
miljökonsekvenser.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Anders Nyström
Administrativ direktör
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