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Program för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2018-2023.
Remissvar
Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar fastighetskontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till reviderat
program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Arbetet har genomförts i samarbete med
funktionshindersorganisationer samt stadens egna förvaltningar och
bolag. Det framtagna förslaget bygger på FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, barn- och
Europakonventionen samt på svensk funktionshinderspolitik och
lagstiftning. Utvärderingen av tidigare framtaget program har också
beaktats. Programmet knyter an till den inriktning som
Myndigheten för delaktighet har utarbetat i ny svensk funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle.
För fastighetskontorets del är det främst vid frågor om upphandling,
vid projektering av ny- och ombyggnationer och vid inköp av LSSboende (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som
programmet är tillämpligt. Kontoret önskar avslutningsvis se ett
förtydligande av punkten 3.7, då denna skrivning kan tolkas på
olika sätt.
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Ärendet
I maj 2017 presenterade regeringen sitt förslag till nytt nationellt
mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (proposition
2016/17:188). Målet innebär att Sverige, i enlighet med FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
som utgångspunkt, ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället för personer med olika funktionsvariationer.
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Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att
barnrättsperspektivet beaktas.
Utifrån detta har stadsledningskontorets kansli för mänskliga
rättigheter utarbetat ett förslag till program för delaktighet för
personer med olika funktionsvariationer. Programmet är ett
styrdokument som stadens nämnder och bolagsstyrelser ska utgå
ifrån när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå stadens mål
om ett Stockholm som är tillgängligt för alla. Principen är att alla
människor har lika värde och samma rättigheter. Programmet är
rättighetsbaserat och har som övergripande mål att alla människor,
oavsett funktionsförmåga, ska ges möjlighet att åtnjuta sina
mänskliga rättigheter. Alla ska ha lika rätt till stadens skydd, stöd
och service samt ges möjlighet att delta i alla delar av samhällslivet.
Staden ska aktivt förhindra att personer med funktionsvariationer
diskrimineras i den egna verksamheten och säkerställa
tillgänglighet. Funktionshinder i omgivningen ska identifieras,
förebyggas och undanröjas. Full delaktighet förutsätter också att
personer med olika funktionsvariation inkluderas i stadens
planering och beslutsprocesser på jämlika villkor.
Programmet består av fyra delar:
- Att med universell utformning skapa lösningar som är
tillgängliga för alla redan från början.
- Att åtgärda befintliga tillgänglighetsbrister.
- Att använda individuella stöd och lösningar.
- Att förhindra alla former av diskriminering av personer med
olika funktionsvariationer.
Programmet omfattar också åtta olika fokusområden som stadens
nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Samtliga
fokusområden tar sikte på målen i stadens budget och vad som
krävs för att förverkliga dem.
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1. Rätten till arbete och försörjning
2. Rätten till utbildning och att få det stöd som behövs för att
nå kunskapsmålen
3. Rätten att kunna förflytta sig, vistas i och använda
Stockholms inne- och utemiljö samt ha en fungerande
bostad och garanteras säkerhet i kris
4. Rätten till information och kommunikation samt att få
tillgång till ny teknik
5. Rätten till bästa möjliga hälsa
6. Rätten till individuellt stöd
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7. Rätten till en meningsfull fritid
8. Rätten att delta i demokratin
Samtliga fokusområden kommer ur de övergripande målen i
kommunfullmäktiges budget och vad som krävs för att förverkliga
dem. Syftet är att arbetet med programmet ska integreras i ordinarie
verksamhetsplanering och följas upp.
Förvaltningens synpunkter och bedömning
Fastighetskontoret anser att programmet är väl genomarbetat och att
det på ett bra sätt beskriver de frågeställningar som kan tänkas
uppkomma. Fastighetskontoret jobbar redan idag utifrån de
parametrar som tas upp, främst vid projektering av nybyggnationer
samt större ombyggnationer inom fastighetsbeståndet men även vid
de upphandlingsfrågor, som ställer krav på tillgänglighet (19 kap 2
§ LOU). Kontoret verkar också som stadens part vid inköp av
bostadsrätter av LSS-boenden åt stadsdelarna. Fastighetskontoret
önskar avslutningsvis se ett förtydligande angående stycket 3.7
”Alla ska garanteras skydd och säkerhet”. Om denna skrivning
innebär att samtliga skyddsrum ska funktionshinderanpassas
innebär detta en betydande kostnad som idag inte ryms inom
kontorets budget.
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