Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2011-01-18, § 6

Tid

Tisdagen den 18 januari 2011 kl 16.50 – 17.30

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat

25 januari 2011

Madeleine Sjöstedt

Jakop Dalunde

Närvarande
Ledamöter
Madeleine Sjöstedt (FP), ordförande
Jakop Dalunde (MP), vice ordförande
Billy Östh (M)
Peter Jönsson (M)
Anna Cederschiöld (M)
Lennart Jansson (M)
Per Altenberg (FP)
Elisabeth Svensson (C)
Bengt Sandberg (S)
Sonja Pagrotsky (S)
Nicklas Nilsson (S)
Ewa Larsson (MP)
Mattias Ericson (V)
Ersättare
Mikael Eskman (M)
Sten-Åke Larsson (M)
Erik Hafström (M)
Petter Krönmark (M)
Johan Möller (M)
Tom Hedrup (M)
Lloyd Lindgren (FP
Rana Carlstedt (S)
Martin Engman (S)
Jeanette Hemmingsson (S)
Tjänstemän
Tillförordnad förvaltningschef Thomas Perslund och nämndsekreteraren Eva Olofsson
tjänstmän från kontoret Andreas Jaeger, Karin Dyne-Wernberg, Ingrid Gyllfors, Anita
Granlund, Johan Nilsson, Jonas Holmer och Christer Jansson samt
borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren David
Lindberg. Personalföreträdaren Rolf Bodin närvarade §§ 1-10 samt §§ 13-14

§6
Förslag till program för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2011-2015. Svar på remiss
Dnr 1.6-565/2010
Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1

Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa
kontorets svar på remissen ”Förslag till program för delaktighet för personer
med funktionsnedsättning 2011-2015”.

2

Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 17 december 2010.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth
Svensson (C) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2)

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och
Mattias Ericson (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:
1 Fastighetsnämnden beslutar att återremittera förslaget till program för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 – 2015 samt
därutöver anföra följande.
Det är positivt att staden har arbetat så brett och i samverkan med
handikapprörelsen för att ta fram det nya programmet för delaktighet för
personer med funktionsnedsättning. Vi hade dock gärna sett att staden parallellt
hade utbildat förtroendevalda, som ska besluta om programförslaget, i den nya
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som
har varit vägledande för programarbetet.
Vi menar att indikatorn om Stockholms stads inne- och utemiljö ytterligare
behöver förtydligas. Detta gäller i synnerhet enkelt avhjälpta hinder där en tydlig
mätmetod behövs. Vi vill också se en indikator som mäter andel möteslokaler,
samlingslokaler och skolaulor med fungerade hörselteknisk utrustning. Till detta
kommer att det inte är tillräckligt med den indikator som föreslås under mål 4
om utbildning. Den är för allmän och behöver ersättas eller kompletteras med en
specificerad indikator. Även under mål 5 om bostad finns endast en indikator.
Där anser vi att en indikator som till exempel visar väntetider för att få en bostad
med särskild service skulle behövas.
Det finns viktiga förtjänster med förslaget när det gäller anpassningen till stadens
ledningssystem, ambitionen att konkretisera målen och att lyfta fram de resultat
som ska uppnås. Hur indikatorer och uppföljningsmetoder utformas kommer

dock att vara avgörande för tilltron till utvärderingen, eftersom en kritik har
funnits den senaste mandatperioden mot mätningen av måluppfyllelsen i stadens
budgetdokument.
Ett avgörande perspektiv som berörs allför lite i programmet är jämställdheten.
Därmed bör även FN:s konvention om kvinnors rättigheter ingå som ett av de
vägledande styrdokumenten. Som en konsekvens behöver indikatorerna
formuleras så att de speglar situationen för såväl flickor/kvinnor som
pojkar/män. Ett genusperspektiv kan också synliggöra behovet av att lyfta fram
andra mål, exempelvis mot våld i nära relationer.
Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias
Ericson (V) deltar inte i följande beslut.
Därefter framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
fastighetskontorets förslag.
Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) Mattias Ericson
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

