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The Capital of Scandinavia

Innehåll – FO:s information om följande
• Upphandlingsfrågor
- nytt program för upphandling och inköp (bilaga)
- upphandling av kommunikationstjänster inleds i staden; teckentolkning,
tolkning gällande dövblinda samt skrivtolkning
• Nätverk i tillgänglighetsfrågor skapas inom staden (nämnder/bolag)
- Informationsmaterial om tillgänglighetskapande åtgärder produceras – även
för fh-rådens bruk tex vid stadsvandringar
• Träff med rådens sekreterare ordnas av FO den 18 mars
• Program för delaktighet – utvärdering och revidering – se ytterligare bilder i denna
presentation
• Övrigt: Aktivitet Funk 4D – projektet under planering, Årsrapport 2016 av FO, mm
• Frågor och svar
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Upphandlingsfrågor
Stockholms stads program för upphandling och inköp har beslutats i
februari 2016. Citat ur programmet:
• ”Staden ska i arbetet med upphandling även beakta mål för att öka
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning”.
• ”Staden ska sträva efter att upphandling bidrar till en positiv samhällsutveckling och en inkluderande arbetsmarknad samtidigt som
företagens kompetensförsörjning underlättas”.

• ”Staden ska ställa krav på leverantörerna i syfte att minska
arbetslösheten i grupper som står utanför arbetsmarknaden och
öppna upp för anställning och praktik, i de fall det bedöms lämpligt med
hänsyn till uppdragets omfattning och upphandlingsföremålets art”.
• ”Inför en upphandling av verksamhet för skola, vård och omsorg ska
en kommunikationsplan upprättas för hur verksamhetens elever,
brukare, anställda samt i förekommande fall ungdoms-,
funktionshinders- och pensionärsråd ska hållas informerade om
processens fortskridande. Dessa ska under hela processen informeras
så mycket som lagstiftningen tillåter”.
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Nationella inriktningsmål inom
funktionshinderspolitiken
• Fysisk tillgänglighet

• Alla har ett ansvar

• IT-politiken

• Ansvars- och
finansieringsprincipen gäller

• Socialpolitiken

• Utbildningspolitiken

• Operativa delmål ska vara
uppföljningsbara

• Kultur, medier och idrott
• Arbetsmarknadspolitiken

• Rättsväsendet
• Transportpolitiken
• Folkhälsopolitiken

• Konsumentpolitiken

22 myndigheter har ett särskilt
ansvar och dessa ska:
– genomföra
funktionshinderpolitiska
åtgärder inom sina
respektive ansvarsområden
– följa upp åtgärder och dess
effekter
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Särskilda områden som behöver
uppmärksammas i Sverige
• Fysisk miljö

• Medborgarinflytandet – FH-organisationer
• Medborgare med annan etnicitet än svensk

• Kvinnor med funktionsnedsättning
• Barn med funktionsnedsättning
• Insamling av statistik och information
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Stockholm – en stad för alla
Program för delaktighet 2011-2016
• På svenska
• Lättläst

• På engelska
• Punktskrift
• CD/Daisy
• På teckenspråk - på stadens
webb

• Arbetsmaterial: Lista med förslag
på adekvata aktiviteter
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Sju prioriterade områden
1. Fysisk tillgänglighet

• Programmets sju prioriterade
inriktningsmål

2. Information och
kommunikation

• Ett antal angivna indikatorer

3. Bemötande; kunskap
och respekt

4. Utbildning
5. Arbete

• Nämnder och styrelser ska i
sin verksamhetsplanering
ange tre relevanta
aktiviteter per mål

6. Bostad
7. Fritid

Enligt KF-beslut 2011
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Resultat och uppföljningar
• Stadens Integrerade Ledningssystem (ILS) – nämndmål och
indikatorer utformas och följs upp utifrån budgetuppdrag från den
styrande majoriteten, programmens alla indikatorer följs inte upp
• Brukarundersökningar – genomförs inom vissa LSS-insatser, ger inte
en helhetsbild. Positivt: Frågan om fysisk tillgänglighet kommer att
ställas i kommande medborgarenkäter.
• Enkätundersökningar till medarbetare saknar frågor om
funktionsnedsättning - känslighet kring vilka frågor kan ställas
• Nationella uppföljningar och jämförelser görs av MFD och SOS
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Utvärdering av Ramböll
Arbetsprocess

Intervjuer

• Upphandling efter inhämtade
synpunkter från organisationer

• SLK – Controllerfunktionen

• Avtal med Ramböll

HSO 2 , DHR 2 och SRF 2
• Stadsdelsförvaltningar 4

• Rambölls samtal om bakgrund
och syfte med FO samt med en
controller
• Intervjuer
• Analys

• Brukarorganisationer

• Facknämnder 4
• Bolag 2
• FH-rådsledamöter 2

• Redovisning senast sista april
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Program på gång inom MR-området
• Programmet för barnens rättigheter och inflytande
• Programmet för ett jämställt Stockholm

• Programmet HBTQ- personers rättigheter
• Revidering av Program för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
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Inför revideringsarbetet
gällande Program för delaktighet
• Styrgruppen för programarbetet (finns inom stadens ledning)
• ”Systerprogrammen” inom MR-området bör ha behandlats/beslutats av
stadens fullmäktige KF
• Revideringsarbetet kan inledas i maj - förankring hos organisationer
• Revideringen kan avslutas efter att de nationella målen är kända och att
stadens program utformas i samklang med de nationella målen
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Nya förutsättningar, behov och
erfarenheter
• FN-konventionen 2009 – rättigheter för personer med f-nedsättning
- kritik från FN:s övervakningskommitté

• Nationella inriktningsmål och strategin för arbetet (2011- 2016)
- beslut om nya nationella mål inför 2017

• Stadens ”Vision 2030” – ”Vision 2040”
• Erfarenheter – utvärderingens resultat
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Funktionshinderombudsman
Uppgifter enligt instruktionen

• Omvärldsbevakning: Förmedla
kunskap
• Uppföljning: Bevaka nämnders och
styrelsers funktionshinderpolitiska
arbete. Lämna årsrapport till
kommunsstyrelsen.

Prioriteringar
framöver:
• Fokus på strategiskt arbete

• Fokus på att ALLA stadens
• Samarbete: Brukarorganisationer och nämnder och bolag involveras
stadens råd för funktionshindersfrågor i arbetet för en tillgänglig stad
samt andra berörda myndigheter.
för alla
• Råd och vägledning
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