Kommunfullmäktige
Motion

Motion angående ökad tillgänglighet i
staden av Alexandra Mattson Åkerström
och Sara Stenudd (båda V)
Dnr KS 2019/1455

Staden har sedan 2018 ett nytt delaktighetsprogram som ska säkerställa
delaktighet och tillgänglighet för personer för funktionsnedsättning.
Programmet är ett steg på vägen, men staden har mycket arbete kvar att göra
för att vara tillgänglig för alla.
Stadsrevisionen har 2018 granskat tillgängligheten och ger flera exempel på
brister gällande exempelvis skollokaler och tillgång till information. I
granskningen framkom det att kommunstyrelsen bör utveckla styrningen och
samordningen av stadens arbete med att tillgängliggöra information till alla
oavsett funktionsförmåga. De synpunkter som förs fram av stadsrevisionen
borde ligga till grund för en mer övergripande översyn av tillgänglighets- och
delaktighetsarbetet. Nämnder och bolag ska i enlighet med
delaktighetsprogrammet förverkliga målen för programmet och nämnder och
bolag ska tillsammans med råden för funktionshinderfrågor ta fram aktiviteter
och indikatorer som leder till måluppfyllnad. Enligt stadens
kommunikationsprogram ska information vara tillgänglighetsanpassad. Trots
detta har Stockholm mycket kvar att göra innan staden blir tillgänglig för alla
oavsett funktionsförmåga. Vänsterpartiet ser därför behov av en mängd
åtgärder som behöver genomföras.
Vänsterpartiet anser att tillgänglighets- och delaktighetsperspektivet ska vara
ständigt närvarande i all stadens verksamhet för att skapa en stad för alla, en
stad där alla kan delta i samhällslivet utifrån sin förmåga och få stöd utifrån
sina behov. Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder och bolag ska
tillsammans se över vilka aktiviteter som behövs för att nå upp till målen i
delaktighetsprogrammet.
Vänsterpartiet vill att staden inrättar en tillgänglighetskommission med
tillhörande investeringsfond som leder stadens arbete med att säkerställa
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tillgängligheten. Kommissionen bör ha en liknande struktur som
trygghetskommissionen för att kunna agera snabbt mot lättare avhjälpta
hinder, och med tillhörande medel blir det lätt att gå från problem till lösning.
Kommissionen ska vara knuten till funktionshindersombudsmannen och
Kommunstyrelsens råd med representanter från ”funkrörelsen”. Som en del i
detta ska staden anställa en tillgänglighetsstrateg som leder arbetet.
Målet är att alla stadens lokaler och alla lokaler där staden bedriver
verksamhet eller där verksamhet bedrivs åt staden ska vara fullt tillgängliga till
2030. Även parker och torg ska vara fullt tillgängliga till dess.
Tillgänglighetskommissionen ska tillsammans med berörda nämnder ta fram
riktlinjer för en ”funkisanalys” för stadsplanering och utformning av offentliga
platser och byggnader så att det som byggs ska ha en så kallad universell
utformning. Universell utformning innebär att platser, byggnader och miljöer
är fullt tillgängliga och möjliga att använda för alla. De vägar, entréer, rum och
platser som är mest centrala ska också vara tillgängliga för alla. En
huvudingång ska alltid vara tillgänglig för alla, företrädelsevis via ramper
eftersom de inte kan drabbas av driftstörningar så som hissar. Där staden
upplåter mark för att bygga nya stationer för kollektivtrafik ska dessa utformas
så att de är fullt tillgängliga via ramper. Trappor, rulltrappor och hissar kan
finnas som komplement men ska inte vara huvudnedgång. Gator, torg och
andra offentliga platser är alla invånares gemensamma utrymmen och det är av
yttersta vikt att anlägga en ”funkisanalys” när dessa platser förändras eller nya
element tillkommer, så som vi sett med exempelvis elsparkcyklar. En sådan
analys kan analysera förändringen och platsen utifrån hur tillgängligheten
kommer att vara för alla oavsett funktionsvariation,
I dagsläget kan det vara svårt att veta hur och på vilket sätt som en lokal är
tillgänglig eller inte. Detta försvårar för många personer som har en
funktionsnedsättning då det kan vara svårt att veta i förväg om det går att
komma in i lokalerna. Därför bör staden ta fram en tillgänglighetscertifiering
för tillgängliga lokaler, i första hand för stadens lokaler och lokaler där staden
bedriver verksamhet, men även andra fastighetsägare ska kunna få
tillgänglighetscertifieringen om de uppfyller kraven. Information om
tillgängligheten ska finnas på stadens webbplats och kan med fördel även visas
genom att skapa en ”funkisflagga” som en symbol för att visa att lokalen är
certifierad.
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Stor del av informationen om staden för invånare nås via stadens webbsida,
därför är det viktigt att denna är tillgänglig och användarvänlig för alla. Det är
en förutsättning för delaktighet och demokrati att alla kan få tillgång till
information. Exempelvis så är det viktigt att staden informerar om exempelvis
vägbyggnationer på sin webbplats på ett tillgängligt sätt. För en person med
synnedsättning som behöver öva in en gångväg i förväg för att kunna gå på
egen hand, är detta av yttersta vikt.
Vänsterpartiet i Stockholm stad yrkar därför följande:
- Inrätta en Tillgänglighetskommission med tillhörande
investeringsfond
- Tillsätta en central tillgänglighetsstrateg
- Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder och bolag ska intensifiera
arbetet med att ta fram aktiviteter för alla nämnder och bolag för att
uppnå målen i delaktighetsprogrammet
- Staden ska upphandla insiktsutbildningar gällande funktionshinder
som alla bolag och nämnder kan använda sig av
- Ta fram riktlinjer för ”funkisanalys” för stadsplanering
- Ta fram en tillgänglighetscertifiering med tillhörande ”funkisflagga”
för lokaler
- Säkerställa att all stadens information är tillgänglig på flera olika sätt
för att vara tillgänglig för alla
Stockholm den 26 september 2019

Alexandra Mattsson Åkerström och Sara Stenudd (båda V)

