Ang ärende 13, detaljplan för Stadshagen

Rådet för funktionshinderfrågor ser positivt på förslaget, som innebär att Stadshagen får en
trivsammare karaktär och blir en integrerad del av stadsmiljön på Kungsholmen. Genom
förslaget knyts de olika bostadsområdena samman. Det tillskapas fler bostäder och de
personer som redan bor i bebyggda delar av Stadshagen, kommer sannolikt att uppleva en
större närhet till de äldre och mer etablerade delarna av stadsdelen.
Rådet vill betona att det är angeläget att man beaktar funktionshindersperspektivet när
området planeras i detalj. Behovet av anpassat boende för personer med olika typer av
funktionsnedsättning måste tillgodoses.
Likaså är det viktigt att utemiljön gör så tillgänglig som möjligt. Stadshagen präglas av
nivåskillnader, som i möjligast mån bör kompenseras så att alla kan ta sig fram. Det gäller
personer med nedsatt rörelseförmåga men även andra funktionsvariationer som kan
begränsa möjligheterna till förflyttning.
Staden har satt upp ett mål att 5 % av bostadsproduktionen skall vara för särskilt boende.
Rådet anför att detta mål givetvis skall uppnås inom stadsdelen.

Verksamhetberättelse 2015

Rådet för funktionshinderfrågor konstaterar att det finns mycket som är positivt inom de
områden som rör personer med funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd och service.
Andelen nöjda brukare är hög. Rådet hoppas att svaren på genomförda undersökningar av
kundnöjdhet är representativa för guppen.
Stadsdelen betonar vikten av enhetlighet och förutsägbarhet vid bedömning av individuella
behov av stöd och service. Detta är mycket positivt. Det är en förutsättning för
(rätts)trygghet att befintligt regelverk tolkas på ett enhetligt sätt, både inom stadsdelen och i
staden som helhet.
Rådet konstaterar dock att personalomsättningen på vissa området varit hög. Orsaken
framgår inte tydligt av dokumentet. Rådet vill betona vikten av att personal inom stöd och
service får arbetsvillkor, kompetensutveckling med mera som ger ökad trivsel och
yrkesstolthet. Kontinuitet är av största vikt för personer med funktionsnedsättning. Det är en
förutsättning för kvalitet i utförandet liksom för upplevelsen av trygghet och trivsel, både för
brukare och för utförare/personal.

Månadsrapport

Rådet för funktionshinderfrågor konstaterar att verksamhetsområde Stöd och service för
personer med funktionsnedsättning uppvisar ett betydande underskott. Detta beror på att
staden inte fullt ut kompenserar stadsdelen för den faktiska kostnaden.
Problemet kan lösas internt på två sätt, antingen genom att medel förs över från andra
verksamheter, alternativt att volym och/eller kvalitet på stöd och service minskas. Inget av
alternativen är acceptabelt.
Rådet anför att staden givetvis skall ersätta stadsdelarna för de reella omkostnaderna för
varje verksamhetsområde.

