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Situationen kring Stockholms enda teckenspråkiga 

seniorboende (Måsholmen) i Skärholmen 

 

Stockholms Dövas Förening (SDF) vill nu omedelbart uppmärksamma vår oro över 

situationen med Seniorboendet Måsholmen på grund av Micasa Fastigheter AB 

(Micasa) agerande och beslut i frågan. De har utan dialog med oss tagit olika beslut 

som riskerar radera begreppet ”Teckenspråkig seniorboende” som vi nu idag har på 

Skärholmen. 

 

Bakgrundsammanfattning 

Efter många års kamp för ett teckenspråkig boende för äldre döva i Stockholm så fick 

SDF besked från Micasa 14 september 2010 att de erbjuder fastigheten i Skärholmen 

som trygghetsboende men senare ändrades och blev ett seniorboende för 

målgruppen döva och dövblinda.  

Det ledde till ett arvfondsprojekt som SDF hade tillsammans med Förbundet Sveriges 

Dövblinda i Stockholm och Gotlands län (FDSB) under perioden 2011-2014. 

Den 12 april 2013 var det invigning och döva äldre började flytta in. 

Det uppkom då olika avtal och rutiner för att fastställa och bevara den 

teckenspråkiga miljön i seniorboendet. 

 

Nulägesbeskrivning 

SDF har nu under flera år haft ansvaret för ”kö-systemet” hos Stockholms 

bostadsförmedling när det gäller placering hos Seniorboendet i Måsholmen då 

Micasa och SDF tidigare kommit överens om att Micasa inte kunde säkerställa och se 

till den teckenspråkiga miljön besvaras genom att se till att personer som behärskar 

teckenspråk flyttar in.  

Alla som uppfyller kraven för att kunna flytta in, får flytta in under förutsättning att 

de behärskar teckenspråk. Det är ett stort administrativt arbete som Micasa sluppit 

bära ansvaret för. 

SDF har sedan våren 2018 försökt få till ett möte med Micasa för att diskutera hur vi 

tillsammans kan utveckla ”kö-systemet” så att det blir bättre för alla, men utan 

respons och intresse från Micasa trots flera påminnelser under året, fram till januari 

2019. 

Till slut fick SDF mail den 12 februari från Micasa där de helt plötsligt informerar hur 

de framöver kommer att hantera lägenhetsförmedlingen framöver, dvs utan 

samarbete med Stockholms Dövas Förening.  
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Är det sättet ni inom Stockholms Stad arbetar, dvs utan dialog med intressenter 

fattar beslut och ändrar på rutiner utan att kunna säkerställa att den teckenspråkiga 

miljön inte försummas? 

Samt har kravet för att flytta till Måsholmen ändrats, genom att Micasa tagit bort 

undantaget när det gäller ålder, då tidigare var det +55 för de döva och 

hörselskadade. 

Detsamma gäller att de måste vara bokförd inom Stockholms Stad, det var inte så 

tidigare. 

Det innebär att det blir svårare att bevara den teckenspråkiga miljön. 

 

I en rapport från äldreförvaltningen ”Vård- och omsorgsboende för döva och 

dövblinda äldre”, november 2018 nämndes det bland annat att hela länet bör ses 

som upptagningsområde då målgruppen är liten och här går Micasa helt tvärt och 

begränsar helt plötsligt till enbart Stockholms Stad. 

 

Vi SDF ser mycket allvarligt på processen som skett och vill få besked på vad 

Stockholm Stad avser att göra och vad de vill göra för målgruppen äldre döva och 

personer med dövblindhet. 

 

Vi kräver även dialog med de berörda, där  andra intressenter som FSDB och 

trivselrådet för seniorboendet även medverkar. 

 

FSDB Stockholm och Gotlands län stöder skrivelsen. 
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