Begripsam AB

Workshop HSO Stockholms stad
2017-04-04
Deltagare: Lars Benett, Gunilla Göran, Lena Huss, Gunborg Johansson, Lars Jonsson, Kerstin
Järneberg, Örjan Jörlebo, Britt-Marie Karlsson, Uno Olofsson, Ulla Smedberg, Britt-Inger Stjernström,
Wanda Scherdin, Sture Svensson
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Vid den andra workshopen som genomfördes på H2 av
Begripsam, fick deltagarna i uppgift att ta fram konkreta
förslag för de punkter som fick flest röster från den första
workshopen.
Här kommer en kort sammanfattning av de konkreta förslag som kom fram under respektive
område. Områdena är hämtade från stadens prioriteringar i programmet för delaktighet. Efter den
första workshopen fick HSO Stockholms stads kansli möjlighet att lämna synpunkter och redogöra för
det som kom fram i workshop 1 till funktionshinderombudsmannen Pia Ehnhage.
De konkreta åtgärder som kom fram vid workshop 2 utgör grund för HSO Stockholms stads fortsatta
arbete med intressepolitik.

o Rätten att kunna förflytta sig och använda stadens miljöer, välja bostad
samt garanteras säkerhet i kris









Främja framkomligheten, krävs förbud mot t ex byggsäckar – gå tillbaka till containers
Förbjuda biltrafik på vissa gator för att främja cyklister och fotgängare
Trafikkontoret ska anställa gatuinspektörer för att se efter tillgängligheten och skicket
Snöröjningen tillbaka i kommunal regi och trottoarerna först!
Rätt till ledsagning till alla som behöver för att kunna förflytta sig och använda stadens
miljöer
Frångänglighet, ska kunna ta sig ut vid kris, rymliga och anpassade rutrymningsvägar och
tydlig information
Snöröjning, prioritera gångtrafikanter och färdtjänst. Stadsdelarna ska sköta snöröjningen, de
har lokalkännedom
Rätten att välja bostad, tillgång och efterfrågan, centralisera frågan om bostäder, justera upp
KBH. Bygg fler varianter av LSS-bostäder, mer anpassade! Stärka valfriheten.
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o Rätten till demokrati













Alla måste få information på sina rättigheter efter individuella förutsättningar
Öka medvetenheten i samhället och försöka minska fördomar
Höj kompetensen och status inom socialtjänsten! Kunskapen måste öka hos utförare –
kompetenssäkra ger bättre kvalitet och stabilitet, legitimation – öka kompetensen inom
rättssystemet
Bättre och oberoende uppföljning och inspektion av insatser
Bemötande – behandla med respekt, dialog, aktivt lyssnande, mer utbildning i bemötande,
andra språk, teckenspråk etc
Samma rättighet att delta i val, valhemlighet, inneha förtroendeuppdrag
Ökad insyn både i upphandlingar och insatser, allt ska vara offentligt, inte gömma sig bakom
sekretess eller aktiebolag
Rättigheter – jämställt och kortare handläggningstider – jourdomstolar, hjälp behövs med
detsamma
Finnas ombud för de som inte kan föra sin talan, juridiskt vid behov. Gäller även pensionärer.
Mer tydlig information till medborgare, genom TV, press
Resurser till de resurssvaga i skolan
Samma möjligheter till deltagande i till exempel val, och att kunna ha förtroendeuppdrag.

o Rätten till information och kommunikation och tillgång till
välfärdsteknik










Ekonomiska förutsättningar att kunna köpa/använda välfärdsteknik
Tillgång till internet
Personal eller andra som kan hjälpa till
Uppsökande verksamhet från staden
Gör det enkelt! Ju fler krångliga blanketter desto färre som söker
Stoppa byråkratisering inom LSS!
Idag måste minsta sak utredas och bedömas, öka flexibiliteten!
Alla ska ha tillgång till välfärdsteknik
Färdtjänsten varför måste skäl anges?

o Rätten till individuellt stöd för att kunna leva självständigt och delta i
samhället












Kollektivboende med social samvaro
Rätten till fri ledsagning för den som behöver.
Personer på ett boende bör ges tillfälle till att delta i hushållsarbetet.
Rätten till instegsboende på olika nivåer för personer med missbruk
Det här har jag problem med hur kan ni lösa det?
Samordning av insatser, olika förvaltningar bör samarbete, SIP görs för sällan SIP =
Samordnad Individuell Plan
Samverkan mellan förvaltningar – motverka stuprör
Individuell och förutsättningslös kartläggning
Rätt insats i rätt tid!
Alla insatser måste följas upp och utvärderas löpande, allt kan ändras, bli annorlunda,
bättre/sämre
Individuellt anpassat boende, kräver fler boendeformer.
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Vi tittade även på några av de bilder som kommit fram vid tidigare arbeten som Begripsam varit
involverade i. Bilderna finns som bilaga till denna rapport.
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Begripsam AB
Begripsam AB bedriver verksamhet i syfte att bidra till universellt utformade produkter och tjänster
som tillgodoser alla användares behov. Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett
förmåga kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.
Vi bedriver forskning och utveckling i egen regi eller i samverkan med andra som delar vår vision.
Våra metoder och arbetssätt har sin grund i forskning och i våra egna levda erfarenheter. Vi har ett
nära samarbete med Föreningen Begripsam.
Vi är experter på hur man i design- och utvecklingsprocesser ska ta hänsyn till högt ställda krav på
tillgänglighet, användbarhet och användarupplevelser även när användare har olika
funktionsnedsättningar eller på andra sätt avviker från det som anses normalt eller genomsnittligt.
Vår spetskompetens ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar.
Det yttersta syftet med vår verksamhet är att bidra till ett samhälle där alla människor kan uppfylla
sin fulla potential.
Tillsammans med medlemmarna i Föreningen Begripsam deltar vi i standardiseringsarbete på svensk
och internationell nivå. Vår VD, Stefan Johansson, är invited expert i W3Cs Cognitive Task Force och
som en av grundarna av Funka Nu AB har Stefan satt standarden för hur man arbetar med
tillgänglighet på webben i Sverige.
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Bild bilaga
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