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Sammanfattning
I stadens budget för 2016 angavs att kommunstyrelsen i samråd
med kommunstyrelsens funktionshindersråd ska revidera stadens
program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2011-2016. Programmet är ett styrdokument som stadens nämnder
och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt
arbete för att nå stadens mål.
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Äldreförvaltningen anser att det är ett väl genomarbetat program
som väl knyter an till den nya inriktningen i svensk
funktionshinderspolitik. Flera av programmets fokusområden knyter
också an till den strategi för En äldrevänlig stad som äldrenämnden
nyligen antagit. Enligt förvaltningens uppfattning utgör de båda
programmen tillsammans starka drivkrafter för att staden ska bli en
tillgänglig och inkluderande stad för alla.
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Bakgrund
I stadens budget för 2016 angavs att kommunstyrelsen i samråd
med kommunstyrelsens funktionshindersråd ska revidera stadens
program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2011-2016.
Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till reviderat program
i samarbete med funktionshindersorganisationer, förvaltningar och
bolag i staden. Det bygger på FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, barnkonventionen,
Europakonventionen och andra internationella konventioner samt
svensk funktionshinderspolitik och lagstiftning. Därutöver har en
utvärdering av det tidigare programmet beaktats. Programmet
knyter an till den nya inriktningen för svensk
funktionshinderspolitik som Myndigheten för delaktighet (MFD)
och regeringen föreslår 1 2.
En ändring av programmets nuvarande benämning föreslås till ”Ett
Stockholm för alla – Program för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2018-2023”.
Ärendet har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder, till samtliga
facknämnder och till 49 övriga organisationer för yttrande.
Remisstiden sträcker sig till den 16 februari 2018.
Ärendet
Stockholms stad har högt ställda mål för att garantera alla som bor
och verkar i Stockholm full delaktighet i samhällslivet och arbetar
sedan länge med att öka tillgängligheten i staden och delaktigheten
för personer med funktionsnedsättning.
Programmet är ett styrdokument som stadens nämnder och
bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt
arbete för att nå stadens mål. Programmet utgör också en grund för
samverkan inom staden.
Programmet är indelat i fyra delar. Den första delen beskriver
utgångspunkten för programmet och olika utmaningar som finns när
det gäller rätten för personer med funktionsnedsättning att delta i
samhällslivet på jämlika villkor utan diskriminering. Den andra
delen beskriver vad ett funktionshinderperspektiv innebär och hur
stadens nämnder och bolagsstyrelser ska använda det i arbetet med
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En funktionshinderspolitik för ett jämlikt samhälle, MFD juni 2016.
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188)
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programmet. Den tredje delen pekar ut åtta fokusområden som är
prioriterade för stadens nämnder och bolagsstyrelser att arbeta med.
Arbetet inom varje fokusområde ska, med hjälp av
funktionshinderperspektivet, ta sikte på och förverkliga stadens
vision och mål om att Stockholm ska vara tillgänglig för alla.
De åtta fokusområdena är:
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 att 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
7. Rätten till meningsfull fritid
8. Rätten att delta i demokratin
Under varje fokusområde lämnas förslag på indikatorer som
nämnder och bolagsstyrelser kan använda i stadens interna
ledningssystem (ILS).
I den fjärde delen av programmet beskrivs ansvarsfördelning och
hur uppföljningen ska göras samt olika arbetssätt och verktyg som
har visat sig användbara i funktionshinderspolitiskt arbete.
Avslutningsvis beskrivs begrepp och definitioner.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen,
planeringsavdelningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd har fått
remissen den 24 november 2017 för synpunkter.
Förvaltningsgruppen har tagit del av ärendet den 24 januari samt
den gemensamma, för socialnämnd, äldrenämnd,
överförmyndarnämnd, rådet för funktionshinderfrågor den 25
januari 2018.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreförvaltningen anser att det är ett väl genomarbetat program
som skapar goda förutsättningar för att Stockholm ska bli en
tillgänglig stad för alla. Utgångspunkten är att uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med
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funktionsnedsättning. Programmet går väl i linje med inriktningen i
den nya funktionshinderspolitiken och har beaktat de
utvecklingsområden, bl.a. utbildning och arbetsmarknad, som MFD
framförallt lyft i sin utvärdering av den svenska
funktionshinderspolitiken.
Planens åtta fokusområden ska med hjälp av
funktionshinderperspektivet ta sikte på att förverkliga stadens vision
och mål om att Stockholm ska vara tillgänglig för alla. Enligt
förvaltningens uppfattning är programmet ett viktigt stöd i stadens
planeringsarbete för att skapa lösningar som redan från början är
tillgängliga för alla.
De indikatorer, som nämns under varje fokusområde, utgör också
ett viktigt verktyg för att kunna följa programmets effekter i stadens
interna ledningssystem (ILS).
Äldreförvaltningen förutsätter att i benämningen vuxna med
funktionsnedsättning inkluderas även personer över 65 år, där det är
fokusområdena 3-8 som är aktuella för målgruppen. Dessa områden
knyter också an till den strategi för En äldrevänlig stad som
äldrenämnden nyligen antagit. Strategin utgör ett underlag för
arbetet med ett program som utgår från Världshälsoorganisationens
(WHO) ansats om att skapa äldrevänliga städer som ett svar på
utmaningen med en åldrande befolkning och en ökande
urbanisering. Enligt förvaltningens uppfattning utgör de båda
programmen tillsammans starka drivkrafter för att staden ska bli en
tillgänglig och inkluderande stad för alla.
Äldreförvaltningen föreslår att äldrenämnden godkänner
förvaltningens svar på remissen, Ett Stockholm för alla – Program
för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning för 2018-2023.
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