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Inrättande av årligt bemötandepris
Ärendet
Enligt landstingets budget för 2006 kommer under 2006 ett pris att inrättas
för goda insatser när det gäller bemötande av och tillgängligheten för
funktionshindrade. I detta ärende förslås regler för det årliga priset.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att
inrätta och fastställa regler för årligt pris i enlighet med detta
tjänsteutlåtande
att
utse en jury bestående av en representant från varje parti,
representanter från HSO, SRF, DHR samt en representant från förvaltningen
att
ge juryn i uppdrag att inom ramen för anslagna medel utse
prismottagare, fastställa prissummor, organisera prisutlämningen och
genomföra ceremonin
att
landstingsstyrelsens förvaltning svarar för den administrativa
hanteringen.
Bakgrund
Personer med funktionshinder har samma rätt till delaktighet, tillgänglighet
och jämlikhet i levnadsvillkoren som alla andra. Landstingets
handikappolitiska program är ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta
inom landstingets ansvarsområde. Vägledande är också FN:s standardregler
liksom barnkonventionen.
Bemötande av människor med funktionshinder påverkas av värderingar och
attityder. Att ge ett gott bemötande handlar om att visa respekt för en annan
människa. Mänsklig värme och empati räcker långt men ibland kan det
behövas särskild kunskap för att agera rätt.
Det systematiska arbetet med att höja medvetenheten kring bemötande- och
tillgänglighetsfrågor som påbörjades 2005 fortsätter under 2006.
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Förvaltningens synpunkter
Bemötandepriset är Stockholms läns landstings bidrag till att uppmuntra och
belöna initiativ som förbättrar bemötande av människor med
funktionshinder och ökar funktionshindrades tillgänglighet, fysiskt och
kommunikativt, till landstingets olika verksamheter. Syftet är att lyfta fram
goda exempel/förebilder i det fortsatta arbetet med att skapa delaktighet och
tillgänglighet och en god service för personer med funktionshinder. Den
ekonomiska ramen för bemötandepriset är fastställd till 100 000 kr.
Viktiga delar i bedömningen av föreslagna kandidater är
•
•
•
•
•
•
•

Utveckling av nya arbetssätt och metoder
Införande av ny teknik
Utveckling av ledningsverktyg och styrsystem
Förmåga till samspel/lyhördhet för brukarnas behov
Etiskt förhållningssätt
Dokumentation och informationsspridning
Kvalitetssäkring av bemötande och tillgänglighet

Nomineringen kommer att kunna bedömas efter en eller flera av
ovanstående kriterier. Tävlingen är öppen för landstingsdrivna och privata
verksamheter som finansieras av Stockholms läns landsting.
Bemötandepriset består av ett diplom, en minnesgåva och en
penningsumma. Priset kan ges till en eller flera nominerade. Priset tillfaller
verksamheten och kan användas till utbildning/fortbildning,
förbättringsarbete, metodutveckling och kompetens- och
motivationshöjande åtgärder i övrigt. Prisceremonin föreslås äga rum i
samband med landstingsfullmäktiges sammanträde i december.
I juryn som utser pristagaren/pristagarna föreslås ingå:
• En representant från varje parti
• Representant från HSO
• Representant från SRF
• Representant från DHR
• Administrativa direktören vid LSF
Juryn utses vid varje ny mandatperiods början.
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