FARSTA STADSDELSNÄMND

FÖREDRAGNINGSLISTA

SIDA 1 (4)

SAMMANTRÄDESDATUM
15 MARS 2012

Tid:
Plats:

Torsdag 15 mars 2012 kl 18.00
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal
Adress: Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

OBS!
Överskuldsättning – information från
Konsumentverket och Kronofogden
Tid: Klockan 16.30
Lokal: Sammmanträdesrummet

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i nämnden.
Program: Vilka byggprojekt är aktuella i stadsdelsområdet? Anna Gäderlund,
planarkitekt vid stadsbyggnadskontoret, berättar
Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00

FÖREDRAGNINGSLISTA
Val av justerare, tid för protokolljustering
1. Solskydd i parkleken Fagerlid i Hökarängen
Anmälan av medborgarförslag
2. Planering för utbyggnad av förskolor i Farsta
Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)
3. Fritidsgårdar i Farsta
Svar på skrivelse från (mp)
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4. Anläggning av parkväg mellan Magelungsvägen och Ågesta Broväg i Farsta
strand
Genomförandebeslut
5. Så här tyckte ungdomarna och arbetsplatserna om sommarjobben i Farsta 2011
6. Så här tyckte brukarna inom området funktionsnedsättning 2011
7. Så här tyckte de äldre om dagverksamheten 2011
8. Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden – Farsta
9. Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller
boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen
10. Ekonomisk månadsrapport februari 2012
Sänds ut via e-post i sammanträdesveckan och delas ut vid sammanträdet

REMISSÄRENDEN – YTTRANDEN
11. Förslag till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten
Yttrande till kommunstyrelsen
12. Förslag till utveckling av Gubbängens sportfält
Yttrande till idrottsnämnden
13. Förslag till detaljplan för del av fastigheten Burmanstorp 1 i Farsta
Yttrande till stadsbyggnadsnämnden
14. Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholms stad
Yttrande till trafik- och renhållningsnämnden
15. Skolinspektionens uppföljning av 2011 års tillsyn av förskoleverksamheten i
Farsta
Yttrande till utbildningsnämnden
16. Ansökan om nytt serveringstillstånd för Restaurang G Star
Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet
Bilagan (ansökan) sänds ut med övriga handlingar, tjänsteutlåtandet sänds ut i nämndveckan
17. Rutiner för handläggning av ansökningar enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS
Redovisning till Socialstyrelsen efter tillsyn
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
18. Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2012
Garantierna finns tillgängliga vid partigruppernas förmöten före sammanträdet
19. Språkprogram för Farstas förskolor
20. Avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli – 31 december 2011
21. Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Stora Sköndal
22. Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Hökarängens Hemtjänst
23. Insatser för vuxna med missbruksproblem
Revisionsrapport efter granskning av tre stadsdelsnämnder
24. Stadsdelsnämndens protokoll den 9 februari 2012
25. Rådet för funktionshindersfrågors protokoll den 5 mars 2012
Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde
26. Pensionärsrådets protokoll den 5 mars 2012
Sänds ut via e-post efter rådets sammanträde
27. Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT
28. Information från stadsdelsdirektören
 Hur ser stadens avtal med entreprenörer för snöröjning ut och vad kan
förvaltningen göra för att entreprenörerna ska sanda så snart det behövs? Fråga från
vice ordföranden Gunnar Sandell (s)
 Bord och större papperskorg vid fotbollsplan/lekplats i Gubbängen. Önskemål från
ledamoten Vladan Bošković (fp) och vice ordföranden Gunnar Sandell (s)
 Söderortsvisionen och Farstas hälso- och idrottsprofil
 Tyngdpunkt Farsta – stadsbyggnadsstrategi
 Arbetslöshet – försörjningsstöd
 Patientsäkerhetsberättelser
 Rapport från möte med närpolischefen
 Övrigt
29. Nämndens frågor
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SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET – INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN
30. Upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten
Förfrågningsunderlag
31. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken
32. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL
33. Lex Maria i entreprenaddriven verksamhet
Information om risk för allvarlig skada i hälso- och sjukvården på Ängsö gruppboende,
Attendo Care
34. Stadsdelsnämndens protokoll den 9 februari 2012, sluten del av
sammanträdet
Sänds inte ut
35. Sociala delegationens protokoll den 16 februari 2012
Sänds inte ut
36. Sociala delegationens protokoll den 23 februari 2012 (extra sammanträde)
Sänds inte ut
37. Sociala delegationens protokoll den 8 mars 2012
Sänds inte ut

Förhinder meddelas snarast möjligt till nämndsekreteraren på tel 08 508 18 161,
via e-post pia.sundqvist@stockholm.se eller sms till 076 12 18 161.

