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1

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturnämnden föreslås besluta
att som svar på finansrotelns remiss över motion 2003:31 av
Birgitta Rydberg m fl (fp) om förbättringar för
funktionshindrade inom Stockholms läns landsting, avge
yttrande enligt förslagsskrivelse
2

BAKGRUND

Finansroteln har genom remiss anmodat kulturnämnden att yttra sig över
motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förbättringar för funktionshindrade
inom Stockholms lans landsting
Remissen skall besvaras den 30 september 2003.
3

REMISSEN I SAMMANFATTNING

År 2003 är europeiska handikappåret, vilket lyfts fram som skäl att kunna
ställa särskilda krav på landstinget som huvudman för olika verksamheter
där tillgänglighet för funktionshindrade är centrala i olika bemärkelser.
Sjukvård, kultur, regionplanering, kollektivtrafik och färdtjänst anser
motionärerna vara områden där medvetenheten om funktionshindrades
problem rörande delaktighet och gemenskap är viktiga. FN:s regler och
landstingets handikapprogram måste styra mot god tillgänglighet i alla
bemärkelser enligt motionären. Den politiska styrningen inriktas mot
uppföljning av fastställda mål.

Bilagor
1. Förslagsskrivelse
2. Remiss 03 04 14 Motion 2003:31 om förbättringar för
funktionshindrade inom SLL
Stockholms läns landsting
Postadress
Besök
Telefon
Box 38 204
Wollmar Yxkullsgatan 19 08-690 51 00
100 64 STOCKHOLM

Telefax
08-690 51 39

e-post
registrator@kun.sll.se
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Motionärerna föreslår landstingsfullmäktige att besluta att uppdra åt
landstingsstyrelsen
-

att utveckla vårdgarantin för patienter med kroniska sjukdomar.
att utveckla individuella vårdplaner och vårdkedjor för kroniskt sjuka.
att initiera utbildning om funktionshindrades situation frö de som är
verksamma i landstingsfinansierad verksamhet.
att uppvakta regeringen om införandet av ett gemensamt
högkostnadsskydd.
att utveckla former för samverkan på internet mellan landstinget och
funktionshindrade.
att fördjupa samverkan med patientföreningar om kunskapsförmedling.
att införa en hjälpmedelsguide snarast.
att uppta förhandlingar med KSL om fritidshjälpmedel för barn.
att följa upp om vårdavtal/överenskommelser uppfyller kraven på
handikapptillgänglighet.
att påskynda arbetet med att handikappanpassa kollektivtrafiken.
att fördjupa projektet ”Taxi för alla” inom färdtjänsten.
att göra en översyn för att ta bort onödiga administrativa hinder för
funktionshindrade.
att uppvakta försäkringskassan för att införa enkla och snabba regler
för ansökan om tandvårdsersättning.
att utreda om krav kan införas vid upphandlingar och i
avtal/överenskommelser om att motparten inte får diskriminera
funktionshindrade.

I bilagda motionen redovisar motionärerna mer ingående bakgrund och
motiv för ovan framförda förslag.
4. FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER
Förvaltningen finner att kulturnämndens handikapprogram samt
planerade och vidtagna åtgärder under 2002 och 2003 överensstämmer
med flera punkter i motionärernas förslag.
Kulturnämnden har beslutat att
- i arbetet med funktionshinder följa landstingets handikapprogram
- identifiera och undanröja hinder för full delaktighet inom nämndens
verksamheter för människor med funktionshinder
- förebygga och bekämpa diskriminering av människor med
funktionshinder
- sträva efter att förbättra bemötandet av människor med
funktionshinder
- identifiera behov och ställa krav på handikappanpassning på
mottagare av ekonomiskt stöd från kulturnämnden
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Motionens förslag överensstämmer i stora delar med det åtgärdsprogram
som antagits av nämnden och som är utgångspunkt för förvaltningens
arbete. Som exempel från motionen kan nä mnas
-

att personal som är verksam inom landstingets serviceverksamheter
måste ha kunskaper och förmåga att sätta sig in i den
funktionshindrades situation och vikten av att en fortlöpande
utbildning ges till berörda i dessa frågor.

Under mål 1 om ökad me dvetenhet-inflytande i kulturnämndens
handikapprogram upptas dessa frågor

-att införa en hjälpmedelsguide och fritidshjälpmedel för barn.
Under mål 2 om stöd och service i kulturnämndens handikapprogram
upptas dessa frågor
-

att lokaler som funktionshindrade besöker inom vård,
kulturevenemang o dyl skall vara anpassade till nyttjarnas behov.

Under mål 3 om tillgänglighet i den fysiska miljön i kulturnämndens
handikapprogram anges,
att vid förhyrning av lokaler ska tillgänglighet vara ett krav, oavsett
verksamhet. Vidare skall vid upphandling av extern verksamhet samt
vid utgivande av stöd till extern verksamhet krav ställas på tillgängliga
lokaler. Under 2002 arrangerade kulturförvaltningen en konferens med
syftet att inventera tillgängligheten i lokaler som används för
kulturaktiviteter, till vilka landstinget lämnar verksamhetsstöd. Till
konferensen inbjöds mottagare av landstingets verksamhetsstöd och
handikapporganisationer.
Förvaltningen ser också vikten av förbättringar genom tidig och smidig
hantering av frågor som rör funktionshindrade och att onödig
administration och byråkrati elimineras samtidigt som delaktighet i
anpassningsprocessen är viktig.
Ett reviderat handikapprogram kommer att föreläggas nämnden under
hösten 2003.
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