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Funktionsstödsnämnden
Datum

2019-10-03

Remiss

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

FSN-2019-1316

Till

Organisationer knutna till
funktionsstödsförvaltningens brukarråd

Remiss om framtida inriktning av LSS-utbyggnad i Malmö stad
Funktionsstödsnämnden skickar följande beskrivning och frågor på remiss:
Remiss

Funktionsstödsnämnden beslutade den 23 september 2019 att inhämta synpunkter och
förslag från organisationer knutna till funktionsstödsförvaltningens brukarråd gällande
framtida inriktning av LSS-utbyggnaden i Malmö stad. Syftet är att kartlägga hur personer i
olika åldrar, själva eller tillsammans med anhöriga/vårdnadshavare/god man ser på det framtida boendet.
Som remissunderlag medföljer funktionsstödsförvaltningens Funktionsprogram gällande
bostad med särskild service enligt LSS som är framtaget i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Funktionsprogrammet är en handbok som används vid planering, projektering och
uppförande av boendeenheter för personer med funktionsnedsättningar och som på ett samlat och lättillgängligt sätt förmedlar bestämmelser, krav och erfarenheter som ska beaktas.
Att ha en egen bostad av god kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna
leva ett självständigt liv.
Funktionsprogrammet utgår från principen att boende som möjliggör en hög grad av självständighet för den enskilde personen med funktionsnedsättning ska eftersträvas. Mot bakgrund av detta samt med hänsyn till gällande lagar och förordningar som reglerar krav för
byggnation av boendeenheter enligt LSS fastställer programmet riktlinjer avseende bostadens
utformning in- och utvändigt. Ett viktigt krav för samtliga nybyggnationer är tekniska förutsättningar i form av exempelvis anslutning till fiber, som möjliggör maximalt utnyttjande av
modern välfärdsteknologi.
Svarstiden har anpassats så att ärendet hinner diskuteras på nästkommande brukarråd.
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Frågor

Mottagare av denna remiss ombeds besvara följande tre frågeställningar:
1.
2.
3.

Hur vill ni att framtidens LSS-bostad ska se ut?
Vill ni tillföra något till Funktionsprogrammet?
Finns det något annat ni vill framföra till Malmö stad med anledning av framtida
utbyggnaden av LSS-bostäder (exempelvis synpunkter angående välfärdsteknologin)?

Svaret lämnas till funktionsstödsnämnden senast den 15 november klockan 12:00.
Svaren skickas till adressen fsf@malmo.se (döp mejlet till ”Remissvar”).
Har du frågor kring remissen?
Kontakta Tarek Borg på e-post tarek.borg@malmo.se eller ring 0733–595804

