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§1

Val av ordförande och vice ordförande för rådet 2012
Barbro Karlsson utsågs till ordförande för rådet 2012 och Stig Åström
utsågs till vice ordförande.

§2

Godkännande av dagordningen, val av justerare, tid för justering
Dagordningen godkändes. Till justerare utsågs ordförande Barbro Karlsson
och vice ordförande Stig Åström. Justering sker onsdag 11 januari.

§3

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

§4

Val av referensgrupp med uppdrag att följa stadsdelsnämndens
upphandlingar
Stig Åström och Inger Sjöberg utsågs att ingå i den referensgrupp som
följer de upphandlingar stadsdelsnämnden gör inom rådets ansvarsområde.

§5

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 ett bra initiativ men att den föreslagna lokalen –
entrén vid Storforsplan 44 – kanske är lite undanskymd. Det vore bättre om
det skulle kunna ordnas konstutställningar någonstans inne i gallerian eller
på Aktivitetshuset Tuben.
Ärende nr 2: Anmälan av medborgarförslag om mer belysning och staket i
parkleken Odlarängen i Tallkrogen
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 3: Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om Hälsans stig
Rådet instämde i förvaltningens synpunkter men tyckte samtidigt att om
stigarna nu har anlagts är det viktigt att de underhålls.
Ärende nr 4: Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om satsning på
upprustning av Forsån
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 5: Svar på skrivelse från (mp) om tillgång till uppföljningar
inom äldreomsorgen
Rådet hade diskuterat detta ärende ingående vid sitt förmöte. Man menade
att miljöpartiet har rätt och att det är viktigt att nämnden följer upp
kvaliteten i den vård som alla äldre Farstabor får. Förvaltningen gör det lätt
för sig genom att hänvisa till stadens hemsida, där alla uppföljningar
publiceras. Nämnden vet ju inte heller vilka specifika företag som anlitas
av Farstabor, och vet alltså inte vilka uppföljningsrapporter man ska läsa på
hemsidan. Istället borde det bli som miljöpartiet föreslår, att de aktuella
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uppföljningarna hålls tillgängliga för nämnden i anslutning till nämndens
sammanträden.
Avdelningschef Ingrid Friberg förklarade att det skulle innebära en stor
administration att följa alla aktuella företag. Vid varje givet tillfälle kan det
handla om 40-50 olika hemtjänstföretag och dessutom ett antal privata
vård- och omsorgsboenden runtom i staden. För att underlätta för nämnden
skulle förvaltningen eventuellt kunna tillhandahålla en förteckning över
vilka hemtjänstföretag som anlitas av boende i Farsta stadsdelsområde, för
att underlätta för nämnden att åtminstone söka uppföljningar av
hemtjänstföretagen på stadens hemsida.
§6

Information från förvaltningen och avdelningen för äldre
Från tidigare sammanträde: Avdelningschef Ingrid Friberg berättar om
sitt erfarenhetsutbyte med kollegor från Göteborg och Malmö om
inflytande för äldre. Frågan bordläggs till nästa möte eftersom Ingrid
Friberg kommer att delta i ytterligare en konferens om ett par veckor.
Plan för information och studiebesök utifrån rådets balanslista:
Förvaltningen har ännu inte tagit fram några konkreta förslag på tider för
önskade studiebesök och svar på rådets övriga frågor utan återkommer med
en plan vid nästa sammanträde.

§7

Övriga frågor
Nye ersättaren Sven Engström frågade hur rådet omfattas av försäkringar
under och i anslutning till sina möten. Förvaltningen lovade undersöka och
återkomma.
Rådet önskar göra ett studiebesök på Aktivitetshuset Tuben, gärna i
anslutning till ett kommande möte. Ingrid Friberg lovade återkomma med
ett förslag på datum.

§8

Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

