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§1

Godkännande av dagordningen, val av justerare, tid för justering
Dagordningen godkändes. Till justerare utsågs ordförande Kerstin Järneberg och ledamoten Agneta Hagström. Justering sker onsdag 11 januari.

§2

Anmälan av protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från rådets sammanträde den 5 december 2011 anmäldes.

§3

Ärenden till nämndsammanträdet den 18 januari 2012
Ärende nr 1: Anmälan av medborgarförslag om ett skyltfönster för
konstutställningar i Farsta Centrum
Rådet tyckte att det var en jättebra idé – det är ju mycket människor som
rör sig genom entrén vid Storforsplan 44 hela dagarna.
Ärende nr 2: Anmälan av medborgarförslag om mer belysning och staket i
parkleken Odlarängen i Tallkrogen
Rådet tyckte att det var ett bra förslag.
Ärende nr 3: Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om Hälsans stig
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 4: Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om satsning på
upprustning av Forsån
Rådet hade inga synpunkter.

§4

Information från förvaltningen och avdelningen för vuxna
Rådet gick igenom en nyupprättad balanslista över rådets ännu obesvarade
frågor samt önskemål om studiebesök och liknande.

Fråga

Bestämdes när

Tas upp när

Hur arbetar förvaltningen vidare med individualisering och
brukarinflytande i verksamheterna (de områden som fick mindre
bra resultat i 2011 års brukarundersökningar)?

9 maj 2011

30 januari

Har även ungdomar med funktionsnedsättningar kunnat erbjudas
sommarjobb 2011?

22 aug 2011

Svar ja – förvaltningen återkommer med uppgift om antal.

Tina Hulting, chef
vid gruppbostad,
berättar utifrån
projektet
Verksamhet och
hälsa
Inte bestämt
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Fråga (forts)

Bestämdes när

Tas upp när

Eva Palmér Andersson, chef vid biståndsenheten, berättar om
arbetet vid enheten

22 aug 2011

10 april

Dialog med rådet om vilka tre aktiviteter i stadens program för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning som ska
prioriteras så att stadsdelsnämnden under 2012 uppfyller målen i
programmet

22 aug 2011

Inte bestämt

Föredragning av stadens program för kvalitetsutveckling

14 nov 2011

Inte bestämt

Handikapptoaletten utanför konferensrummet Farsta på plan 12 är
för låg – förvaltningen tar upp det med Atrium

14 nov 2011

Inte bestämt

5 dec 2011

Inte bestämt

Svårt att ta sig in med rullstol i vissa butikslokaler i Farsta
Centrum – tas upp vid rådets kommande möte med Atrium

5 dec 2011

Inte bestämt

Besök på nya fritidsgården Morris

9 maj, 7 juni, 22
aug , 14 nov
2011

Inte bestämt

Aktivitet nr 1: Tillgängligheten vid Tuben. Rådet utsåg Kerstin,
Ebba och Ove, med Agneta som reserv, att ingå i arbetsgrupp
som inventerar tillsammans med förvaltningen. Per-Ove
återkommer med förslag på tid.
Övriga två aktiviteter bestäms senare.

Förvaltningen återkommer med besked.
Träff med fastighetsägaren Atrium Ljungberg någon gång per år
för att diskutera tillgängligheten i och kring centrumanläggningen i Farsta
Rådet vill gärna att det första mötet hålls före sommaren. Kanske
vill även pensionärsrådet delta.

Hissen är fortfarande inte installerad.
Förvaltningen informerar rådet om när nämndens näringslivsråd
sammanträder, så att rådet kan skicka med eventuella frågor till
det lokala näringslivet

9 maj 2011

Kommer att ske fortlöpande. Tas nu bort från balanslistan.
Avdelningschefen tar upp kommande nämndärenden med rådet
redan på beredningsstadiet, enligt KF:s instruktion för råden
Kommer att ske fortlöpande. Tas nu bort från balanslistan.

9 maj 2011
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Fråga (forts)
Utsedda representanter för rådet går igenom planremisser med
förvaltningen innan förvaltningen skriver förslag till svar

Bestämdes när

Tas upp när

5 dec 2011

Kan ibland vara svårt att genomföra pga ofta mycket korta
remisstider i planärenden, men ambitionen kvarstår. Tas nu bort
från balanslistan.
Projektledare Mohamed El Abed presenterar Tyngdpunkt Farsta

5 dec 2011

Information om tillgängligheten i de lokaler som används för de
evenemang som annonseras i Kulturkalendariet

9 maj 2011

Våren 2012

Förvaltningen försöker förmedla tydligare i Kulturkalendariet
hur tillgängliga olika lokaler är, med avseende på olika former av
funktionsnedsättningar. Punkten tas bort efter det att nästa
Kulturkalendarium har kommit.
Inventering av tillgängligheten i de samlingslokaler där det ordnas
öppna evenemang av olika slag

5 dec 2011

Rådet bjuder eventuellt in borgarrådet Ewa Samuelsson till ett
kommande möte, eventuellt tillsammans med pensionärsrådet och
stadsdelsnämnden

8 nov 2010

Inte bestämt

Borgarrådet träffar styrelsen för HSO Stockholms stad kvartalsvis. Tas nu bort från balanslistan.
Stadens funktionshinderombudsman Riita-Leena Karlsson bjuds
in till ett kommande möte, eventuellt tillsammans med
pensionärsrådet

14 nov 2011

Har gemensamma träffar med HSO, som rådets ledamöter gärna
får delta i. Punkten vilande tills vidare.
Stadens funktionshinderinspektörer bjuds in till ett kommande
möte, eller till ett gemensamt möte för råden i söderort

5 dec 2011

Inte bestämt

Kerstin tar kontakt med ordförandena i övriga råd.

§5

Övriga frågor
Tillgängligheten i Farsta Centrum: Agneta Hagström har åter tagit upp med
Forex att det är mycket svårt att ta sig in med rullstol i deras butik. Frågan
kommer att tas upp med Atrium, enligt beslut den 5 december 2011.
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Kerstin Järneberg har utformat ett förslag till brev till kommunala
fastighetsbolaget Stadsholmen om tillgängligheten vid Farsta Gårds
servering, enligt beslut vid mötet den 5 december 2011 – se bilaga. Rådet
bestämde att brevet översänds till styrelsen för bolaget.
Rådet har fått vårens program från Tellus fritidscenter. Rådet föreslog att
något motsvarande tas fram för Aktivitetshuset Tuben, där dagens möte
hölls.
§6

Nästa sammanträde
Rådets nästa sammanträde hålls måndag 30 januari 2012 kl 15.00-16.30,
med förmöte kl 14.15.

§7

Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

