Exploateringsnämndens mål, indikatorer och aktiviteter 2012 till ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”.

Mål/resultat

Indikatorer

Aktiviteter under 2012,
exploateringsnämnden

Uppföljning i tertialrapport 2

1.

-

Andel av stadens inne- och utemiljö som
uppfyller gällande byggregler.

 Stickprovsvisa kontroller av efterlevnaden
av bestämmelser, reglerade genom avtal
om tillgänglighet i färdigställda projekt.*

Bestämmelser om tillgänglighet gäller
som projekteringsförutsättning i alla
projekt. Trafikkontoret medverkar
som remissinstans vid granskning och
säkerställande av dessa krav. Kontroll
av efterlevnad sker i samband med
slutbesiktning. Kontoret kommer
under hösten 2012 utifrån ett antal
slutbesiktningar särskilt kontrolla att
avtalen om tillgänglighet är uppfyllda.

-

Andel personer med funktionsnedsättning
som upplever att stadens inne- och
utemiljö är tillgänglig och användbar.

 Sammanställning görs av eventuella
undantag i exploateringsavtalen från
stadens krav på tillgänglighet.

Antalet överenskommelser om
exploatering har uppgått till 25-30/år
under de tre senaste åren. Hittills har
det lämnats 12 st under 2012. I denna
uppgift ingår inte överenskommelse
från avdelningen för stora projekt där
avtalen kommer stötvis i samband
med att någon ny etapp i Norra
Djurgårdsstaden eller Hagastaden ska
byggstarta. Det är mycket få
önskemål om avvikelser som lämnats
till exploateringskontoret. Den
anledning som nämnts är avvikelse
från riktlinjen om maxavståndet 10
meter (där BBR1 säger 25 meter) från
möjlig plats för handikapparkering till
entré. Överenskommelsen om
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Alla ska kunna förflytta
sig, vistas i och använda
stadens inne- och
utemiljö

Boverkets byggregler
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exploatering reglerar denna fråga
oavsett om marken upplåts med
tomträtt eller säljs. Samma lydelse
gäller i båda fallen.
 Arbeta med ett stadsutvecklingsprojekt
(Söderstaden) som pilotfall för bättre
tillgänglighet.*
 Förbättra skyltningen i kontorets lokaler –
synbarhet, kännbarhet, tydlighet och
begriplighet.*
2.

Alla ska kunna få
information och
kommunicera utifrån
sina förutsättningar

-

Andel personer med funktionsnedsättning
som upplever att de kan ta del av och förstå
stadens information.

-

Andel av stadens e-tjänster som är
tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.

 Utbilda medarbetarna på
kommunikationsenheten i hur man
utformar tillgänglig och begriplig
kommunikation och information.*
 Verka för fullgod ljudmiljö för
hörselskadade i Tekniska nämndhuset och i
tillfälligt anlitade lokaler.*
 Undersök möjligheterna att införskaffa
bärbar hörselslinga till kontorets egna
möteslokaler.
 Ta fram checklista för hur konferenser och
utbildningar ska ordnas för att dessa ska
vara tillgängliga för alla.
 Tillsammans med nämndsekretariatet
säkerställa att rutin finns för att
nämndhandlingarna är tillgängliga för alla.*

Pågår.

Inledande möte med hyresvärd
fastighetskontoret har hållits.
Avvaktas till hösten 2012 eftersom en
ny kommunikationsavdelning håller
på att byggas upp.
Inledande möte med hyresvärd
fastighetskontoret har hållits.
Finns tillgängligt att låna i Tekniska
nämndhuset. Användarinstruktion tas
fram.
Ej påbörjat.

Ej påbörjat.
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3.

Alla ska bemötas med
kunskap och respekt och
själva vara med och bestämma i frågor som
gäller honom eller henne

-

Andel personer med funktionsnedsättning
som upplever att de kan välja verksamhet
(t.ex. gruppboende, förskola, skola).

-

Andel personer med funktionsnedsättning
som upplever att de kan påverka insatsens
utformning.

-

Andel personer med funktionsnedsättning
som upplever att de blir väl bemötta av
stadens personal.

 Genomför insiktsutbildning för politiker och
medarbetare.*
 Infoga ett pass om Stockholms – en stad för
alla, i kontorets introduktion av
nyanställda.*
 Anlita tillgänglighetskompetens i
exploateringsprojekt.*

4.

Alla barn, ungdomar och
vuxna ska kunna delta i
utbildning och få det
stöd som behövs för att
nå målen

-

Andel elever som når målen för respektive
skolform.

Ej exploateringsnämnden

5.

Allas arbetsförmåga ska
tas tillvara

-

Andelen anställda personer med
funktionsnedsättning i staden.

 Utveckla våra platsannonser så att det
framgår att vi välkomnar ansökningar från
personer med funktionsnedsättning.*
 Säkerställa att kontorets lokaler fungerar
för arbetstagare med olika typer av
funktionsnedsättning.*

-

Andelen personer med
funktionsnedsättning som övergår till
lönearbete efter deltagande i dagliga
verksamheter enligt LSS eller
dagverksamheter enlig SoL.

 Undersök möjligheten att erbjuda
praktikplatser för personer med
funktionsnedsättning.*

Planering påbörjad.
Planering påbörjad.

Påbörjat.

Klart.

Pågår delvis. Utbyte av en hiss har
gjorts i hus 1 i Tekniska
nämndhuset under sommaren.
Utbyte av ytterligare två hissar i
hus 1 planeras under hösten. I
projektkontor för Norra
Djurgårdsstaden kommer hiss att
installeras under hösten 2012.
Planering för att erbjuda
praktikplatser pågår. Träff med
arbetsmarknadsförvaltningen ska
planeras in.
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6.

7.

Alla ska ha en bostad
som är anpassad efter
individens behov

Alla ska ges
förutsättningar att delta i
och tillgodogöra sig
fritidsverksamhet

-

-

-

Andel personer med funktionsnedsättning
som upplever att de har en fungerande
bostad.

Andelen barn och ungdomar med
funktionsnedsättning som deltar i
fritidsverksamhet.
Andelen vuxna med funktionsnedsättning
som deltar i fritidsverksamhet.

 Verka för bättre samverkan mellan stadens
förvaltningar i planeringen av bostäder
enligt SoL och LSS.*

Pågår. En granskning av hur
exploateringsnämnden tillsammans
med övriga nämnder säkerställer
att behoven av offentlig service
tillgodoses i
stadsutvecklingsområden kommer
att genomföras under 2012 av
revisionskontoret.

 Stadsdelsnämndens behov av bostäder
enligt SoL och LSS ska regleras i
exploateringsavtal med byggherrar.*
 Tillsammans med andra berörda nämnder
och bolag verka för en tillgänglig och
användbar hantering av hushållssopor
(”soppåsen”) och grovsopor.*
Ej exploateringsnämnden

Pågår - se punkt ovan.

Tjänstemän från
exploateringskontoret har deltagit i
särskilt möte om frågan.

i

*Aktivitet prioriterad av nämndens råd för funktionshinderfrågor.
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