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§ 47
Övriga frågor
Skrivelse - Inrätta en Gårdarnas dag
Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om att inrätta en
Gårdarnas dag.
Dnr 892 -2014-1.2.1.
Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Skrivelse

Skrivelse – Inrätta en Gårdarnas dag
Södermalms stadsdel där ju Gamla stan ingår innehåller ett
myller av gårdar och bakgårdar. En del är öppna men väldigt
många har bara de som bor där tillgång till. Här finns trista
gårdar och blommande gårdar, en del har fastighetsägare och
boende gjort mycket med, andra mindre. Oavsett hur de ser är
de ett slags rum i staden, ofta med spännande vyer och fasader
som inte syns från gatan.
Vi skulle vilja se en Gårdarnas dag i stadsdelen, där de hus som
vill delta kan öppna sina gårdar för visning för allmänheten.
Gärna i augusti när trädgårdar är uppvuxna och till sin fördel.
De hus som vill bidra med särskilda aktiviteter på gårdarna,
såsom musik, kaffeservering, loppis, dockteater eller vad det
kan vara skulle kunna göra det.
Förutom att det skulle vara ett trevligt inslag och ge möjlighet
för alla att se en sida av staden som annars inte syns, skulle det
inspirera till kreativitet och ytterligare lyft av gårdsmiljöerna i
stadsdelen.
Vi vill därför att förvaltningen ser över hur en gårdarnas dag
skulle kunna bli möjlig,
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§ 47
Övriga frågor – forts.
Skrivelse – se över rätten till ledsagning
Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om att se över rätten till
ledsagning. Anders Göransson m.fl. (S) och Juliana Gristelli (V)
ställde sig bakom skrivelsen.
Dnr 891 -2014-1.2.1.
Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Skrivelse

Skrivelse - se över rätten till ledsagning
Att ha möjlighet till ledsagning är ofta avgörande för en person
som på grund av funktionsnedsättning inte kan komma ut själv,
göra behövliga ärenden eller delta i olika aktiviteter, Kort sagt
att kunna delta i samhället som andra.
Vi tycker oss se att många fått snävare bedömning i antalet
timmar, och att de som orkar överklaga ofta också får rätt. För
att få en bättre bild skulle vi vilja ha en genomlysning av
biståndet ledsagning, hur många har det i stadsdelen, hur har
antalet timmar utvecklats över tid, hur många överklagar och i
hur många av dessa fall har man fått rätt?
Vilken argumentation använder sig rätten av och hur förhåller
sig dessa till de riktlinjer Stockholm stad har? Finns det i
arbetsförhållandena tillräckligt utrymme att göra fullgoda
individuella prövningar i varje fall? Om inte, vad skulle i så fall
krävas för att kunna göra det?

