Förslag på
Budget 2015

aktiviteter

Program för
delaktighet
för personer med
funktionsnedsättning
2011- 2016
(KF-beslut den 13 juni 2011)

Förslag på aktiviteter i denna skrift är framtagna i två
fokusgrupper bestående av tjänstemän och av
representanter från funktionshinderorganisationer.
Listan har kompletterats med exempel från nämnders
och styrelsers verksamhetsplaner.
Materialet kan användas som underlag i diskussioner
vid utformning av adekvata aktiviteter i anslutning till
verksamhetsplanering.

Stadens övergripande funktionshinderpolitiska mål 2011-2016:

I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika
villkor i samhällets gemenskap

Mål/ resultat som ska uppnås för målgruppen:
1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms
stads inne- och utemiljö

Förslag på aktiviteter:

•

Inventera tillgängligheten utifrån ”enkelt avhjälpta hinder”
 Offentliga lokaler som vänder sig till allmänheten
 Allmänna platser
 Receptioner

 Konferens- och möteslokaler
 Idrottsanläggningar

 Anläggningar inom kultur och fritid

 Förskolor, fritidsgårdar, parklekar och skolor
•

Åtgärda brister i tillgänglighet

 Kontrastmarkering; trappor, glasytor
 Tillgänglig entré
 Möblering

 Automatisk dörröppnade

 Tillgänglig receptionsdisk
 Hörselslingor

 Mobil hörselteknisk utrustning
 Tillgänglig toalett

 Skyltning

 Belysning

•

Utarbeta en tidsplan för åtgärder som är svåra/kostsamma att
genomföra

•

Utarbeta en tidsplan för åtgärder som kan enkelt genomföras

•

Ställa adekvata tillgänglighetskrav vid upphandling av varor och
tjänster

•

Skapa ett rapporteringssystem angående brister i tillgänglighet lokalt
inom stadsdelen/inom nämnd/styrelse

•

Utveckla stadsövergripande rapporteringssystem (som applikation) för
inrapportering av befintliga hinder centralt (SBK, Trafikkontoret)

•

Genomföra strategi för snöröjning; trottoarer, busshållplatser,
handikapparkering, uppgång till trottoaren

•

Återställa tillgänglighet i yttre miljöer efter gatuarbeten/
ombyggnation

•
•

Säkerställa god tillgänglighet på lokala aktiviteter, event

Anlita sakkunniga och tillgänglighetskonsulter vid planering,
byggande, ombyggnad

2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina
förutsättningar

Förslag på aktiviteter:

•
•
•

Utbilda/öka kunskapen om kommunikativ tillgänglighet

Utvärdera informationens tillgänglighet och begriplighet.

Utbilda kommunikatörer i hur man utformar tillgänglig och begriplig
kommunikation och information

•
•

Utse ansvarig för tillgänglig information och kommunikation
Skapa rutiner för tillgänglig information och kommunikation

•
•
•

Installera hörselslinga i stora möteslokaler och i receptioner
Införskaffa bärbar hörselslinga

Använda befintliga checklistor om hur utbildningar, konferenser
ordnas för att dessa ska vara tillgängliga (lista på material mm)

•
•
•

Skriva enkelt, begripligt/lättläst

Leverera myndighetens handlingar på de format/medier som önskas
Ha kunskap om inläsningstjänster och hur dessa beställs vid behov

•

Skylta tydligt (– synbarhet, kännbarhet, tydlighet och begriplighet)

•

Öka webbens tillgänglighet (t ex med stöd av Funka.nu)

 Öka kunskapen om gemensamma riktlinjer för standard för
tillgänglig webb

 Utbilda webbredaktörer i tillgänglighet som stadens webb
är kodad för.

 Utveckla intranätets tillgänglighet för anställda med
funktionsnedsättning

 Utveckla tillgängliga och användbara e-tjänster
 Utveckla lyssna - funktionen på webbplatsen
 Producera lättläst material

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

Förslag på aktiviteter:

•

Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med
olika typer av funktionsnedsättningar

 Kompetensutveckling/ insatser som klargör konsekvenser
av olika typer av funktionsnedsättningar

 Insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal
 Utbildningsinsatser i bemötandefrågor

•

Utveckla former för brukar-/kundinflytande
 Fokusgrupper
 Hearings

 Boendemöten

 Arbetsplatsträffar för deltagare

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

Förslag på aktiviteter:

•

Åtgärda gamla skolbyggnaders otillgänglighet (tillgänglighet för elever,
vårdnadshavare och personal)

•
•
•
•

Ställa tillgänglighetskrav på nya skolor

Förse skolans lokaler/aula med hörselteknisk utrustning

Utarbeta en tidsplan för åtgärder beträffande skolornas otillgänglighet
Ställa krav på tillgängliga skolor och övriga adekvata

tillgänglighetskrav vid upphandling av varor och tjänster i anslutning

till utbildningsinsatser
•

Garantera tillgång till anpassat undervisningsmaterial som levereras i
tid till eleven

•

Följa upp skolans konkurrensneutralitet för elever med

funktionsnedsättning med resursfördelning som tar hänsyn till elever
med särskilda behov

•

Öka kunskapen om krav på måluppfyllelse beträffande elever i behov
av särskilt stöd

•
•

Följa upp måluppfyllelse för elever med funktionsnedsättning

Erbjuda/använda utbildningsförvaltningens stöd/resurser för elever i
behov av särskilt stöd

•

Ställa krav på funktionshinderaspekter inom SFI - Svenska för
invandrare

•

Utveckla kvaliteten i åtgärdsprogram som ska utarbetas för elever i
behov av särskilt stöd

•

Ge alla lärare kunskaper om funktionsnedsättningar och hur dessa

påverkar eleven i skolan
•

Ge fortbildning till lärare i inkluderande pedagogik och hjälpmedel

•

Ge kompetensutvecklande insatser till idrottslärare i inkluderande
pedagogik och arbetsformer

5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara
Förslag på aktiviteter:

•

Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet så att arbetsplatsen
fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättningar

•
•

Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner

Ge utbildning/kunskaper till rekryterande funktioner beträffande
attityder till arbetstagare med funktionsnedsättning

•
•
•

Rekrytera aktivt personer med funktionsnedsättningar

Utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning

Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning (från
Jobbtorg/Resursgruppen, Arbetsförmedlingen, olika
arbetsmarknadsprojekt/ åtgärder)

•
•

Erbjuda praktikplatser för ungdomsanställningar

Erbjuda sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning

6. Alla ska ha en bostad som är anpassad efter
individens behov

Förslag på aktiviteter:

•
•
•

Skapa tillgängliga bostäder i nyproduktion enligt aktuella byggregler
Skapa tillgängliga bostäder inom miljonprogrammet

Skapa tillgänglighet i befintliga bostäder (kvarboende) rullstols/
rullator/käpp -framkomlighet

•

Upplysa hyresvärdar/bostadsrättsföreningar om rätten till
bostadsanpassning och förhindra negativa attityder

•
•
•
•

Projektera nya särskilda boendeformer
Skapa tillgängliga tvättstugor

Skapa tillgängliga återvinningsstationer och tillgängliga soprum

Ställa tillgänglighetskrav vid upphandling/avtal med företag som
ansvarar för sophantering

•

Skapa tillgängliga lösningar för samlade postlådor/fastighetsboxar

7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och
tillgodogöra sig fritidsverksamhet

Förslag på aktiviteter:

•
•

Skapa tillgänglighet på idrottsanläggningar

Skapa tillgänglighet till kulturanläggningar och evenemang

•

Skapa tillgängliga lekplatser inom stadsdelarna

•

Skapa minst en öppen fritidsverksamhet för barn/ungdomar med
funktionsnedsättning i varje stadsdel

•
•

Samordna för att skapa variation av utbud utifrån aktuella behov

Inkludera barn/ungdomar med funktionsnedsättning i kommunala
fritids-, idrotts- och kulturverksamheter

•

Inkludera barn/unga/vuxna med funktionsnedsättning föreningslivets
verksamheter – villkora föreningsbidraget

•

Inkludera personer med funktionsnedsättning i hemgårdarnas
verksamhet

•

Ge ungdomar med funktionsnedsättning har möjlighet att kunna delta
i/besöka olika verksamheter

•

Ordna syntolkning på teater, film, konserter

•
•
•
•
•

Skaffa hörselteknisk utrustning

Reglera ljudnivån inom kultur, idrott och rekreation
Utöka utbudet av talböcker på samtliga bibliotek
Ordna skyltning som är taktil och tydlig

Ändra ordningsstadgar så att ledarhundar, service- och signalhundar
får dispens och kan medföras

•
•

Utarbeta kriterier för tillgänglighet i anslutning till olika evenemang

Utarbeta tips på tillgänglighetsskapande åtgärder som ska beaktas vid
evenemang

Observera behov av aktiviteter som beaktar
•

Perspektivet på mänskliga rättigheter

•

Barnperspektivet

•

Behovet av stöd och service som är en förutsättning för delaktighet för
många

•

Situationen för personer med funktionsnedsättning som tillhör annan
etnicitet än svensk

•

Samverkan med brukarorganisationer/funktionshinderråd

Mål/resultat

Indikatorer

Ange tre
aktiviteter

Andel av stadens inne- och utemiljö som uppfyller
gällande byggregler.
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever
att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och
användbar.
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever
att de kan ta del av och förstå stadens information.

Alla nämnder och
styrelser

Tabellen ur ”Program för
delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 20112016”

1.

2.

Alla ska kunna förflytta sig,
vistas i och använda stadens
inne- och utemiljö

Alla ska kunna få information
och kommunicera utifrån sina
förutsättningar

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

-

-

-

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

-

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.

Alla nämnder och
styrelser

Andel elever som når målen för respektive skolform.

UtbN och SISAB

4.

5.

6.

7.

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

Alla nämnder och
styrelser

-

SDN och AmN
Alla nämnder och
styrelser

-

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

Alla ska ha en bostad som är
anpassad efter individens
behov

-

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

ExplN och SBN
SDN, SoN och ÄN

Alla ska ges förutsättningar att
delta i och tillgodogöra sig
fritidsverksamhet

-

-

Familjebostäder,
Svenska bostäder,
Stockholmshem,
Micasa

-

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

KuN och IdN
SDN
SoN

