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Medborgarförslag
Inkom till Östermalms stadsdelsförvaltning den 19 februari 2018.
Rubrik: Träfflokal för de personer som lider av psykisk ohälsa.
Sedan flera år saknar de psykiskt funktionshindrade kommunmedlemmarna på Östermalm en
träffpunkt där de kan få stöd och kontakter med andra personer med liknande problem under
ledning av kvalificerad personal.
Deras problem är oftast kongruenta med de äldres situation. Jfr likheten mellan 5 kap 5 & 7
§§ SoL!
För de äldre finns en utmärkt seniorträff på Bo Bergmans gata. Där finns också bostäder för
psykiskt funktionshindrade personer. Seniorträffen stänger kl 15.30. Det är en tidpunkt då
personer med psykisk ohälsa börjar komma igång.
Jag föreslår att seniorträffen fåranvändas av socialpsykiatrin kl 16.00-22.00. Personalen bör
dimensioneras som på gamla Lotsen: 3 arbetsterapeuter och 2 mentalvårdare.
Verksamheten kan bedrivas som fullmäktige visar i riktlinjerna för
socialpsykiatrin:
8.2.6. Träfflokal
Det är stadsdelsnämndernas uppgift att skapa förutsättningar för ökad social samvaro för dem
som vill och behöver det. Det bör finnas träfflokaler, dit man kan gå på egna villkor.
Verksamheterna kan drivas av olika grupper t ex brukarorganisationer . Stadsdelsnämnden 1
bör på
olika sätt sprida information om de öppna verksamheterna, så att personer med psykiska
funktionsnedsättningar får möjlighet till socialt umgänge och att delta i olika aktiviteter.
1) Detta är en praktisk lösning som bör kunna komma igång ganska snart. Jag föreslår därför
att Seniorträffen RSMH Carpe Diem torde kunna integreras i den verksamheten på Bo
Bergmans gata på kvällarna från kl 16.00 får förvandlas till en träfflokal. Likväl är denna
lösning ett andrahandsalternativ. Nog går det att skaffa fram en lämplig egen lokal, t ex en
nedlagd butik kan hyras och inredas som träfflokal. Vidare finns i stadsdelen en rad
organisationer som har bra lokaler. De 3 församlingarna inom Svenska Kyrkan har utmärkta
lokaler liksom Blå Bandet i Princess Hall vid Engelska kyrkan och Franska Kyrkan på
Humlegårdsgatan. Lokaler torde finnas i skolorna, som inte används på kvällarna. Glöm inte
heller Försvarets många lokaler på Lidingövägen.
2) Jag föreslår därför att nämnden inbjuder intresserade personer till en brainstorming för att
hitta lokaler, som kan omvandlas till träfflokal.
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