PM Rotel VI (Dnr 2017/001949)

Funktionshindersombudsmannens årsrapport 2017

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Funktionshindersombudsmannens rapport för år 2017 godkänns.

Föredragande borgarrådet Åsa Lindhagen anför följande.
Ärendet
Stadens vision 2040 tydliggör att Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för
alla, och där alla har full delaktighet i samhällslivet, oavsett funktionsförmåga.
Stadens funktionshinderombudsman är en viktig del i Stockholms arbete för att leva
upp till denna vision och till FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Stadens arbete konkretiseras bland annat i Program för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011- 2016. Ett förslag till
reviderat program har utarbetats under 2017 och beslutas under våren 2018.
Varje år lämnar ombudsmannen en rapport till kommunstyrelsen om stadens
arbete för personer med funktionsnedsättning. Rapporten ska ge en redovisning av
föregående års verksamhet, belysa brister och redogöra för förbättringsarbetet i
staden. Rapporten för år 2017 presenterar bland annat förutsättningarna för
uppföljning av stadens arbete på övergripande nivå, med konkreta förslag på hur
arbetet kan bedrivas framöver.
Beredning
Ärendet har initierats av Stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga är rättighetsbärare. Personer med
funktionsnedsättning måste synliggöras i stadens alla verksamhetsområden och ska
ha lika möjlighet till full delaktighet i samhällets gemenskap. Rättighetsperspektivet
är en förutsättning för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i kommunens
verksamheter.
Därför välkomnar jag funktionshindersombudsmannens rapport för år 2017 som
föreslår åtgärder för att stärka rättighetsperspektivet i stadens verksamheter. Jag
anser att de förslag som läggs fram i rapporten är väl genomarbetade och kommer att
skapa förutsättningar för ett mer effektivt, systematiskt och rättssäkert arbete inom
funktionshinderområdet. Flera av förslagen är särskilt angelägna att ta hänsyn till
inför arbetet med implementeringen respektive uppföljningen av stadens kommande
program Ett Stockholm för alla – program för tillgänglighet och delaktighet för
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personer med funktionsnedsättning 2018-2022 som ska beslutas om under våren
2018.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Funktionshindersombudsmannens rapport för år 2017 godkänns.

Stockholm den 28 mars 2018
ÅSA LINDHAGEN

Bilaga
Funktionshindersombudsmannens årsrapport 2017

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och
Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Funktionshinderombudsmannens årsrapport visar att den politiska viljan att förbättra
villkoren för personer med funktionsnedsättning är stark, både på nationell nivå och i
Stockholms stad. Vilket är glädjande. Samtidigt är det viktigt att kontinuerligt förbättra
villkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Nationella
undersökningar visar exempelvis att det fortfarande finns stor ojämlikhet i levnadsvillkor för
personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det gäller inom
områden som utbildning, arbete, ekonomi, hälsa, fritid och politisk delaktighet.
Rapporten konstaterar att det är svårt att utvärdera arbetet som staden utför inom
funktionshinderområdet på grund av att funktionsnedsättning av integritetsskäl inte
registreras. Majoriteten har även satt upp mål inom området som inte ens är genomförbara på
grund av registreringsförbudet. Det gäller exempelvis mål om att erbjuda personer med
funktionsnedsättning arbete, praktik och sommarjobb och uppföljning av andel elever med
särskilt stöd som når målen för respektive skolform. Det är inte rimligt att sätta upp mål som
inte är mätbara. Här måste majoriteten möjliggöra för att kunna utvärdera målen på ett lagligt
sätt eller på annat vis se till att det kan göras en korrekt bedömning av insatserna som ges. Det
handlar om att kunna utvärdera om insatserna ges i tillräckligt stor utsträckning och effekten
av dessa.
Avslutningsvis vill vi lyfta den urholkning av LSS-reformen som regeringen har bidragit
till. Vi vidhåller att staden måste agera och stå upp för de stockholmare som drabbats av
regeringens politik och Försäkringskassans ändrade praxis. De lagförslag som regeringen lagt
mildrar den akuta situationen men utgör ingen varaktig förändring och avhjälper inte de
problem som tillämpningen av LSS-reformen burit på under en längre tid.
Snarast kännetecknas regeringens senaste kursändring av en vilja att vältra över ett större
ansvar på kommunerna i strid med intentionerna bakom LSS-reformen. I synnerhet därför
borde det vara av intresse för staden att dels skaffa sig en bild av konsekvenserna och dels
agera gentemot regeringen. De stockholmare som har förlorat sin personliga assistans är
drabbade här och nu. Intentionerna bakom LSS-reformen måste återupprättas. Alla invånare i
Stockholm stad ska ha lika rättigheter och förutsättningar att aktivt kunna delta i samhället.
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Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Anna König Jerlmyr, Cecilia Brinck, Dennis Wedin,
Markus Nordström och Lars Jilmstad (alla M) och Lotta Edholm (L) med hänvisning
till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Ärendet
Stockholms stads funktionshindersombudsman stödjer stadens verksamheter i arbetet
för att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Stadens arbete konkretiseras i Program för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2011- 2016. Ett reviderat förslag till program har
utarbetats under 2017. Varje år lämnar ombudsmannen en rapport till
kommunstyrelsen om stadens arbete för personer med funktionsnedsättning.
Rapporten ska ge en redovisning av årets verksamhet, belysa brister och redogöra för
förbättringsarbetet i staden.
Beredning
Ärendet har initierats av Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 december 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadens vision tydliggör att Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för alla.
Tillgänglighet och tillgång till individuellt stöd är förutsättningar för att alla ska kunna delta i
samhällslivet på jämlika villkor, men det finns fortfarande stor ojämlikhet i levnadsvillkoren
för personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt.
Stadsledningskontoret anser att rapporten utgör ett bra stöd för stadens nämnder och bolag i
det fortsatta arbetet att utforma sina verksamheter utifrån ett funktionshinderperspektiv.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten.
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