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Regionplane- och trafikkontoret
Tuija Meisaari-Polsa

Regionplane- och trafiknämnden

Yttrande över motion 2003:31 av Birgitta Rydberg m fl (fp)
om förbättringar för funktionshindrade inom Stockholms
läns landsting
SAMMANFATTNING
Enligt motionärerna ställer det europeiska handikappåret 2003 särskilda
krav på landstinget som huvudman för olika verksamheter där tillgänglighet
för funktionshindrade är centrala. Motionärerna yrkar därför att
landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att
genomföra fjorton olika insatser inom flera olika områden: vård,
hjälpmedel, kollektivtrafik, kostnader, utbildning och information,
samverkan, regler och administrativa hinder samt avtal, förhandlingar och
upphandlingar. Dit hör bl.a. individuella vårdplaner och vårdkedjor, ett
gemensamt högkostnadsskydd, en hjälpmedelsguide, fritidshjälpmedel för
barn och eliminering av administrativa hinder.
Förutom en generell kommentar begränsas Regionplane- och trafikkontorets
synpunkter till dess ansvarsområde. Kontoret är överens med motionärerna
om vikten av att arbeta för god tillgänglighet samt tillstyrker utbildning om
funktionshindrades situation för verksamma i landstingsfinansierad verksamhet och fördjupad samverkan med patientföreningar. Initialt föreslår
kontoret också samverkan på Internet mellan landstinget och funktionshindrade på centralnivå i landstinget med aktivt deltagande av representanter från olika delar av landstingets organisation. Slutligen betonar
kontoret vikten av att inte basera livsviktiga verksamheter på kortsiktiga
projekt utom när det gäller att testa nya former av verksamheter.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kontoret föreslår att Regionplane- och trafiknämnden beslutar
att som yttrande över motion 2003:31 av Birgitta Rydberg m fl om
förbättringar för funktions hindrade inom Stockholms läns landsting
avlåta skrivelse i enlighet med kontorets förslagsskrivelse (bilaga 1).
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ÄRENDET
Ärendet har remitterats till Regionplane- och trafiknämnden av
Finansroteln. Tidigare har nämnden lämnat synpunkter på landstingets
handikapprogram och revidering av detsamma samt svarat på frågor i
samband med LHR:s uppföljningar av handikapprogram.
Enligt motionärerna ställer det europeiska handikappåret 2003 särskilda
krav på landstinget som huvudman för olika verksamheter där tillgänglighet
för funktionshindrade är centrala. Därför måste FN:s regler och landstingets
handikappolicy styra mot god tillgänglighet och målet för landstingets
insatser för funktionshindrade vara att skapa ett värdigt liv för personer med
omfattande funktionshinder. Motionärerna föreslår sedan att
landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen att
genomföra fjorton olika insatser inom flera olika områden: vård,
hjälpmedel, kollektivtrafik, kostnader, utbildning och information,
samverkan, regler och administrativa hinder samt avtal, förhandlingar och
upphandlingar.
Mot den bakgrunden yrkar motionärerna att landstingsfullmäktige beslutar
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 för 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 kunskapsmedling,
att införa en hjälpmedelsguide snarast,
att uppta förhandlingar med KSL om fritidshjälpmedel för barn,
att följa upp att vårdavtal/överenskommelse uppfyller kraven på
handikapptillgänglighet,
att påskynda arbetet med 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 tandvårdersättning.
KONTORET
Regionplane- och trafikkontoret ansvarar inte bara för regionplaneringen
och den översiktliga trafikplaneringen utan också för de regionala
utvecklingsfrågorna. Förutom en generell kommentar om landstingets arbete
med frågor som rör funktionshindrade begränsas kontorets synpunkter till
dess ansvarsområde.
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Handikapprogrammet spänner över landstingets samtliga
verksamhetsområden och omfattar såväl generella som individuella åtgärder
inom flera områden. Bland de föreslagna åtgärden finns det särskilt fem
förslag som rör RTK:s ansvarsområde, dvs. följande:
att initiera utbildning om funktionshindrades situation för de som är
verksamma i landstingsfinansierad verksamhet,
att utveckla former för samverkan på Internet mellan landstinget och
funktionshindrade,
att fördjupa samverkan med patientföreningar om kunskapsförmedling,
att påskynda arbetet med handikappanpassa kollektivtrafiken,
att fördjupa projektet ”Taxi för alla” inom färdtjänsten,
I samband med tidigare remissomgångar lämnade kontoret/nämnden
synpunkter och kommentarer om landstingets handikapprogram samt dess
uppföljning och revidering. Som grund för revideringsarbetet låg bl.a. FN:s
standardregler och barnkonvention samt den nationella handlingsplanen. I
sitt yttrande över förslag till reviderat handikapprogram för Stockholms läns
landsting ansåg nämnden att hänsyn måste tas till människor med
funktionshinder varje gång beslut fattas i de frågor som ingår i nämndens
ansvarsområde. Nämnden framhöll också vikten att ha jämställdhet mellan
länets funktionshindrade som är födda inom och utom landet som
landstingets fjärde övergripande mål.
Ett av den antagna regionala utvecklingsplanens (RUFS 2001) grundläggande mål som lagts fast för regionens utveckling är goda och jämlika
levnadsvillkor. RTK instämmer därför i motionärernas uppfattning att det är
angeläget att styra mot god tillgänglighet och att målet för landstingets
insatser för funktionshindrade bör vara att skapa ett värdigt liv för personer
med funktionshinder.
RTK håller också med motionärerna om vikten att initiera utbildning om
funktions hindrades situation för de som är verksamma i
landstingsfinansierad verksamhet och att fördjupa samverkan med
patientföreningar. RTK har mycket goda erfarenheter av informationsutbyte
med olika organisationer för funktionshindrade, bl.a. genom RTK:s
referensgrupp för sociala frågor och i samband med kontorets arbete med
Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen.
Samverkan mellan landstinget och funktionshindrade är även möjligt på
Internet, men kontoret förordar först utveckling av former för samverkan på
central nivå i landstinget med aktivt deltagande av representanter från olika
delar av landstingets organisation.
Kontoret välkomnar alla förbättringar av kollektivtrafiken som ger
funktionshindrade möjlighet till ett rikt och rörligt liv. Kontoret vill därvid
betona vikten av att inte basera livsviktiga verksamheter som
kollektivtrafiken i regionen på kortsiktiga projekt, utom när det gäller att
testa nya former av verksamheter.
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Kontoret avser att fortsätta arbetet med frågor som rör funktionshindrade i
den mån de har bäring på den långsiktiga utvecklingsplaneringen och att
därvid fortsätta att samverka med de funktionshindrades organisationer.
Slutligen vill kontoret hänvisa till Förslag till åtgärder för prioriterade
grupper, RTK, PM 1999, där kontoret sammanfattar ett antal generella
åtgärdsförslag avseende människor med funktionshinder.

Bilagor
1. Förslagsskrivelse

