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arbetet inom Tillgänglighetsprojektet under 2002.
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SAMMANFATTNING

Nämnden tog beslut vid sammanträde 2001-11-06 att i princip godkänna
kontorets föreslagna plan för disponering av 2002-års medel för att öka
tillgängligheten inom staden. Beslutet innebar att åtgärder för 100 Mkr skall
utföras under år 2002. Beslut har tidigare tagits att Tillgänglighetsprojektet
skall redovisas till nämnden i samband med varje kvartalsrapport.
Arbetet med åtgärdsplanen för i år pågår med genomförande. Ansvariga
personer för varje delprojekt är sedan tidigare utsedda och årsentreprenörer
är upphandlade.
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Bilaga 1: Åtgärdsplan 2002, kvartalsrapport 3, 2002.
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UTLÅTANDE

Bakgrund
Nämnden tog beslut vid sammanträde 2001-11-06 att i princip godkänna
kontorets föreslagna plan för disponering av 2002-års medel för att öka
tillgängligheten inom staden. Beslutet innebar att åtgärder för 100 Mkr skall
utföras under år 2002. Beslut har tidigare tagits att Tillgänglighetsprojektet
skall redovisas till nämnden i samband med varje kvartalsrapport.
Samråd
Arbetet inom Tillgänglighetsprojektet bedrivs i nära samarbete med
handikapprådet. Åtgärdsplanen för 2002 har godtagits av gatu- och
fastighetsnämndens handikappråd och förslagen till åtgärder har tagits upp i
resp stadsdelsnämnds handikappråd. En stående punkt finns på gatu- och
fastighetsnämndens handikapprådssammanträden om läget i Tillgänglighetsprojektets arbete.
Kontakter hålls med de olika handikapporganisationerna för att få deras
synpunkter om vilka problem som finns och vilka förslag till förbättringar
av tillgängligheten som bör utföras för resp handikappgrupp.
Referensgrupper med representanter från handikapporganisationerna arbetar
med olika utvecklingsprojekt samt arbetet med att ta fram tillgänglighetsplaner för de olika stadsdelarna.

Konsekvenser
-ekonomiska
Budgeten för året är 100 Mkr. I åtgärdsplanen för 2002 som redovisades för
nämnden vid sammanträdet 2001-11-06 med förslag till åtgärder som
planerades för utförande under 2002 alt senare, var projekt medtagna som
vid detta skede var kostnadsberäknade till totalt 104,9 Mkr. Sedan dess har
delprojekten behandlats vidare och det har då visat sig att några delprojekt
förskjuts till nästa år alt senare och att de flesta delprojekt är möjliga att
genomföra men i några fall till en högre eller lägre kostnad.
Kontoret har även för kvartalsrapport 3 valt att ha kvar så gott som alla
delprojekt på listan som kan genomföras under 2002 samt de som förskjuts
till kommande år och då redovisa en kalkylerad kostnad på 104,0 Mkr.

Kontorets förslag/synpunkter
Arbetet med åtgärdsplanen för i år pågår med genomförande. Ansvariga
personer för varje delprojekt är sedan tidigare utsedda och årsentreprenörer
är upphandlade. Under fjärde kvartalet 2001 och de första kvartalen i år har
arbetet medfört att de projekt som kommer att utföras under 2002 inom de
budgeterade medlen har preciserats. Övriga delprojekt på åtgärdslistan
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utförs under nästa år eller senare beroende på hur stor budget projektet har
att disponera under nästa och kommande år. Detta framgår av
åtgärdsplanen, kvartalsrapport 3 för 2002 enligt bilaga 1.
Idrottsnämnden ska disponera 10 Mkr ur årets budget för att göra
idrottsanläggningar mer tillgängliga enligt av idrottsnämnden framtagen
plan. Anläggningar som ska förbättras under året är bl a Vällingby sim- och
idrottshall, Högdalshallen, Farsta ridhus, Åkeshovs sim- och idrottshall.
Inom kulturområdet genomförs åtgärder under året för 5 Mkr enligt av
kulturnämnden framtagen plan.
Två hissar vid tunnelbanestationer byggs tillsammans med SL Infrateknik
AB där Tillgänglighetsprojektet står för finansiering av hissinstallationen
och SL sköter drift och underhåll. En hiss mellan Gärdets tunnelbanestation
och Brantingsgatan byggs i år och vid Åkeshovs tunnelbanestation bygger
SL hissar mellan perrongerna och gångtunneln under Bergslagsvägen och
då byggs även en hiss på andra sidan vägen intill Åkeshovs sim- och
idrottshall som Tillgänglighetsprojektet finansierar.
Arbetet med att upprätta tillgänglighetsplaner i tre pilotstadsdelar, Bromma,
Vantör och Östermalm, enligt Svenska Kommunförbundets koncept till
handboken ”En tillgänglig stad” pågår.
Under sommaren har fem praktikanter genomfört, med hjälp av bärbara
datorer och GPS-teknik, ett inventeringsarbete utmed prioriterade stråk som
tagits fram i samråd med en arbetsgrupp bestående av representanter från
bl a stadsdelsförvaltningarna och handikappråden. Tanken är att dessa
tillgänglighetsplaner ska ligga till grund för arbetet med att ta fram
åtgärdsplaner inför kommande år, så att de mest frekventerade stråken där
många personer rör sig ska bli tillgängliga. Detta är ett omfattande arbete
och visar behovet av fortsatta ekonomiska resurser för att nå målet till 2010.
Kontoret konstaterar fortfarande att det finns svårigheter i att göra
Stockholm tillgängligt för alla genom de målkonflikter som uppstår vid
genomförande av nya investeringsprojekt. Förutom konflikter med andra
mål finns det en stor okunnighet angående dessa frågor. Det är dock mycket
väsentligt att tillgänglighetsfrågorna beaktas och vägs in i totalbedömningen
så att vi inte tillskapar nya miljöer som av obetänksamhet eller okunskap
blir otillgängliga för funktionshindrade och äldre personer. I detta
sammanhang kan kontorets Tillgänglighetsprojekt komma att ha en viktig
uppgift.
Med anledning av detta föreslås att det i beslutsförslag till nämnden, som
omfattar investeringar bör finnas med en särskild rubrik ”Tillgänglighetskonsekvens” så att nämnden lättare kan se vad projektet innebär i detta
avseende och där det framgår att handikapprådet tagit del av projektet och
vilka synpunkter som där kommit fram.
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner
kvartalsrapport 3 av Tillgänglighetsprojektets arbete med åtgärdsplan för år
2002 enligt bilaga 1.
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