Balanslista för rådet för funktionshinderfrågor – beslut om besök, frågor till
förvaltningen mm

Fråga

Bestämdes när

Tas upp när

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

22 aug 2011

10 april

Handikapptoaletten utanför konferensrummet Farsta på plan 12
är för låg – installera gärna en högre sits, på alla sådana toaletter.

14 nov 2011

Klart på plan 12
vid konferensrummet

5 dec 2011

Inte bestämt

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

Troligen hösten
2012

Projektledare Mohamed El Abed presenterar Tyngdpunkt Farsta

5 dec 2011

14 maj

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

9 maj 2011

Förvaltningen återkommer med besked.
Träff med fastighetsägaren Atrium Ljungberg någon gång per år
för att diskutera tillgängligheten i och kring centrumanläggningen i Farsta
Svårt att ta sig in med rullstol i vissa butikslokaler i Farsta
Centrum – tas upp med Atrium
Rådet vill gärna att det första mötet hålls före sommaren.
Pensionärsrådet deltar gärna.
Besök på nya fritidsgården Morris
Hissen är fortfarande inte installerad.

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

5 dec 2011

Lista presenteras
10 april

Förvaltningen återkommer med en lista över aktuella lokaler vid
rådets möte 10 april, som underlag för fortsatt agerande.
Stadens funktionshinderombudsman Riita-Leena Karlsson bjuds
in till ett kommande möte, eventuellt tillsammans med
pensionärsrådet

Inte bestämt

14 nov 2011

Vilande

5 dec 2011

Vilande

Har gemensamma träffar med HSO, som rådets ledamöter gärna
får delta i.
Stadens funktionshinderinspektörer bjuds in till ett kommande
möte, eller till ett gemensamt möte för råden i söderort
Kerstin tar kontakt med ordförandena i övriga råd.

Listan senast uppdaterad den 7 mars 2012

