Protokoll

Protokoll Skärholmens råd för
funktionshinderfrågor
Tidpunkt: 2019-03-22, kl. 10.00 – 12.00
Lokal: Bodholmsplan 2, lokal Norrholmen

Stig-Joeran Samuelsson
Ordförande

Anette Rosing
Justerare

Närvarande:
Lotta Rosenström
Margareta Jonsson
Karin Rask
Stig-Joeran Samuelsson
Axel Otten
Anette Rosing
Frånvarande:
Mikael Erdefelt
Övriga närvarande:
Leo Westerblom, sekreterare
Nicoletta Zoannos, verksamhetscontroller
Irma Ortega Cruz, samhällsplanerare
Andreas Thorstensson avdelningschef
Linda Bertilsdotter biträdande enhetschef
Carl-Henrik Caldaras ersättare (V) stadsdelsnämnden.
Tolkar.
§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Presentationsrunda
De närvarande presenterar sig.
§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns. Under mötet enas om en tilläggspunkt
om utvärdering av mötet på dagordning
§4 Val av justerare
Anette Rosing väljs att justera protokollet tillsammans med
ordföranden. Justeringsdag tisdag den 26 mars klockan 11 och
plats Medborgarkontoret Skärholmen beslutas.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§6 Information från förvaltningen
Nicoletta Zoannos och Andreas Thorstensson informerade om
verksamhetsplanen 2019 för Skärholmens stadsdelsförvaltning i
aktiviteter som är intressanta för rådet. (se bilagd fil ”Aktiviteter i
vp 2019funkrådet.”) Rådet önskar ytterligare information på
kommande möten om frågan om arbete/sysselsättning för
funktionsnedsatta. Frågan om arbete är närmast en fråga för
arbetsmarknadsförvaltningen och då är det bra om de rådets
medlemmar själv agerar genom sina organisationer för att centralt
framföra synpunkter. Stadsdelen har en kontaktperson
personalchefen Kristian Kindstedt vilken rådet önskar få mer
information utav.
Ett nytt LSS-boende Torvsätra i Sätra har startat. Rådet framför
önskemål om att rådets ordinarie sekreterare ordnar tid för ett
studiebesök i början av april.
Vidare presenterar Nicoletta Zoannos Delaktighetsmodellen
vilken har startats av Regionförbundet Skåne och är en stödinsats
för att stärka brukares ställning ”Empowerment”. ( se bilaga till
protokollet Delaktighetsmodellen).
Linda Bertilsdotter informerar om att förvaltningen arbetar med
att ta fram en brukarundersökning vilken ska vara lätt att besvara.
Ett studiebesök till Malmö där man arbetar med
delaktighetsmodellen är planerat för handläggare inom LSS
Vidare finns planer för att besöka ett hus vilket ska vara helt
handikappanpassat beläget i Köpenhamn.
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Irma Ortega Cruz presenterar arbetet med att upprusta
Sätradalsparken. Bland annat har förvaltningen satt in
effektbelysning av träd för att öka tryggheten i området (se bilaga
Presentation till protokollet). Vidare har förvaltningen
förvaltningen fått en remiss Trafikförändringar i SL-trafiken
2019-2020 där ett förslag är att dra in linje 153 Bredäng –

Fridhemsplan ca 18.40 – och hänvisa till tunnelbanan som har
nästan samma sträckning. Det går att lämna synpunkter på
stadsdelsförvaltningens hemsida om Sätradalsparken eller
trafikförändringen via webenkäten som finns på Skärholmens
stadsdelsförvaltnings hemsida i Facebook: Enkät Sätradalsparken
(håll muspekaren över länken, tryck ctrl och klicka) och
remissvaret på trafikförändringar SL. Irma Ortega tar med sig
synpunkterna från rådet till förvaltningen.
§7 Särskilda frågor till detta möte
 Brukarenkäten, rådet ska vara med och utforma den:
Information om enkäten har lämnats på dagens möte.
 Mötet går igenom Balanslistan. Lotta Rosenström åtar sig
att uppdatera och lägga till en punkt om tillgänglighet till
vallokaler på listan. Bland annat är det problem med
skyltar som hindrar framkomlighet i Skärholmens
centrum och vissa informationsskyltar sitter för högt eller
behöver en tydligare placering för personer med begränsat
synfält
 Besök hos Portis. Maria Nilsson.ska kontakta nye
enhetschefen. Hon kommer att återkomma med tid för
besök.
§8 Aktuella frågor på kommande nämndsammanträde
Föredragningslista till nämnden skickades via mail och post till
rådets ledamöter.
Rådet valde att kommentera följande punkter:
Boendeplan för särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2019-2023,
Dnr 8./023-2019
När det gäller Boendeplan för särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning så har man delat in personer med
funktionsnedsättning i kategorier A-E och det ser inte ut som om
man planerat boende för personer i kategorierna A,B och E vilket
inte är acceptabelt. Vidare saknas diskussion om kategoriboende
är det bästa eller om man kan ha blandat boende.
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Särskilt yttrande om Boendeplan för särskilt
boende
för personer med funktionsnedsättning enl LSS
och SoL 2019 – 2023
i region Västra
Söderort

Rådet för funktionshinderfrågor i Skärholmen diskuterade
Boendeplanen på sitt senaste möte 22/3. Rådet anser att det är
mycket positivt att planeringen av bostäder enligt LSS och SoL
kommer att ligga centralt och att stadsdelarna bidrar med
underlag om behoven och gör beställningar utifrån behovet. Vi
ser det också som positivt att det planeras totalt 44 antal nya
gruppbostäder och 20 servicebostäder enligt LSS.
Den nya Boendeplanen delar upp behoven av bostäder enligt LSS
och SoL i fem kategorier för olika typer av funktionsnedsättning:
A, B, C, D och E. Kategori A är bostad för personer med
hjärnskada och omfattande funktionsnedsättningar som kräver
stora ytor i bostaden. Kategori B är bostad för personer med
utvecklingsstörning/autism och vad vi tolkar som en
beteendestörning som gör att bostaden bör ligga fristående.
Kategori E är bostad för unga personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Det finns ett tydligt behov av bostäder för
dessa tre grupper enligt Boendeplanen men den redovisar inga
planer på byggnation för att täcka behoven.
Kategori C och D i Boendeplanen är bostad för personer med en
funktionsnedsättning som inte kräver ökat behov av
tillgänglighet. Det är framför allt för dessa två grupper som den
nya byggnationen är planerad.
Vi tycker det finns två oroande tendenser i Boendeplanen:
1. Att kategori A, B och E sätts på undantag. Boendeplanen
redovisar det behov som finns i de olika kategorierna. Trots detta
finns inga konkreta planer för byggnation.
2. Att de boende i framför allt kategorierna A, B och E renodlas
så att inte vi får en blandning av personer med olika
förutsättningar i bostäderna. Det kommer troligen att få en
negativ effekt på arbetssituationen för personalen och livsmiljön
för de boende.
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Vi menar att det konkreta behovet av bostäder i kategori A, B och
E måste tillgodoses i Boendeplanen. Vi ställer oss också
tveksamma till den långtgående uppdelningen av olika
funktionsnedsättningar i de olika boendena.
Skärholmen 2019-03-22

Rådet för
funktionshinderfrågor i Skärholmen

§9 Skrivelser och rapporter
Inga skrivelse eller rapporter har inkommit till rådet.
§10 Inkommande post
Ingen post har inkommit till rådet.
§ 11 Punkter till nästa möte
 Balanslistan
 Besök hos Portis
§12 Utvärdering av mötet
Synpunkter på dagens möte är att det var intressant, intensivt. När
tiden inte räcker till blir det stressigt och då kan det vara bättre att
skjuta på frågan. Delar av informationen från förvaltningen om
Sätradalsparken var inte så intressant ur
funktionshindersperspektiv. Annars var det bra information som
lämnades. Det är bra att deltagarna begär ordet. Det var bra att en
från stadsdelsnämnden kom på besök.
§ 13 Övriga frågor
Ordföranden under våren:
april: Axel Otten
maj: Margareta Jonsson
juni: Lotta Rosenström

§13 Mötets avslutande
Vid tangentbordet
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Protokollet godkänns och justeras 2019-03-26

