Synpunkter från rådet för funktionshinderfrågor till stadsdelsnämndens sammanträde
2020-06-16
Rådet för funktionshinderfrågor har med anledning av smittorisk av COVID-19 inte haft ett
traditionellt sammanträde. Rådet har tillställts nämndens handlingar. Ordförande och vice
ordförande har sammanställt nedanstående synpunkter från rådets ledamöter och dessa
överlämnas nu till nämnden. Samtliga ledamöter i rådet har tagit del av sammanställningen.
SYNPUNKTER PÅ ÄRENDEN TILL STADSDELENS SAMMANTRÄDE 16 juni 2020
(numrering enligt nämndens dagordning)
p. 3. Bänkar med ryggstöd vid badberget i Örnsberg
Vi tackar för snabbt genomförande till gagn för många inte minst funktionsnedsatta.
p. 4 Upprustning av Kerstin Hesselgrens park
Vi ser fram emot att få delta i det fortsatta arbetet och vara delaktiga till att göra parken till en
park även för funktionsnedsatta och sätta stadsdelen på kartan som en stadsdel i framkant när det
gäller parkutveckling.
p. 10 Garantera Stockholms äldre en bra omsorg och vård – motion från (S)
Vi anser att SIP:ens betydelse behöver tydliggöras i överenskommelsen vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms Region.
p. 11 Medverka till att en frivillig resursgrupp tillskapas i Stockholm – motion från (S)
I krissituationer som beskrivs i motionen och svaret från nämnden är funktionsnedsatta särskilt
utsatta. Det finns en rad aspekter som måste beaktas i krissituationer till exempel synnedsättning,
hörselnedsättning, rörelsehinder, bristande kognitiv förmåga etc. Vi förutsätter därför att
funktionsnedsättningsperspektivet tas tillvara om en sådan FRG tillsätts.
Allmänt, Covid-19
Vi saknar fortfarande rapporter om andra verksamheter där det finns smittorisk. Rapporten till
pensionärsrådet tar upp situationen vad gäller hemtjänsten. Det vi saknar är Ledsagning, Personlig
assistans, boendestöd etc. där många olika parter, privata som kommunala är inblandade och där
fysisk kontakt med brukaren ofta är oundviklig.
Vi har fått en aktuell rapport om läget på boendena. Den visar att läget är under kontroll
kvantitativt sett vilket givetvis är positivt.
Rapporteringen om Covid-19 och dess framfart bygger ofta på siffror men det finns människor
bakom. Den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta är inställd. Hur har de funktionsnedsatta
det, är personalen förberedd, finns resurserna att även vara dagligverksamhet (både materiella
och personella resurser). Andra som är utestängda från sin fysiska arbetsplats och är
hemarbetande har hjälpmedel, digitala kontakter med sina arbetskamrater, digitala möten etc. De
boende har inget arbete att gå till, bara vara hemma, kanske med ont om personal (personalen är
ju anpassad efter att de boende arbetar). Inte få träffa kompisar och anhöriga. En del har säkert
svårt att förstå varför och vad som sker. Hur har planeringen sett ut? Har de fått gå ut varje dag?
Har det ordnats några aktiviteter i boendet? Har medicineringen ökat? Hur har de boende kunnat
hålla kontakt med anhöriga? Det finns många frågor och oro kring den aktuella situationen.
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