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§1

Godkännande av dagordningen, val av justerare, tid för justering
Dagordningen godkändes. Till justerare utsågs ordförande Barbro Karlsson
och vice ordförande Stig Åström. Justering sker torsdag 8 mars.

§2

Anmälan av protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från rådets sammanträde den 30 januari 2012 anmäldes.

§3

Dagens gäster: Förvaltningens MAS:ar Inger Blomqvist och
Ingrid Wikström
Inger Blomqvist, förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska
(MAS), medverkade för att berätta om sjuksköterskornas och läkarnas
arbete vid de kommunalt driva vård- och omsorgsboendena i stadsdelsområdet – Farsta och Edö. Deltog gjorde även Ingrid Wikström, som
efterträder Inger som MAS när Inger går i pension den 30 mars. En
förändring jämfört med tidigare är att Ingrid även kommer att vara MAS
vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, på 20 procent.
Ordföranden tog upp ärendet om avvikelserapporteringen, som nämnden
behandlar vid sitt nästa sammanträde (se § 4, ärende nr 20), och menade att
det är oroväckande att så många avvikelser handlar om att personalen har
glömt ge läkemedel. MAS instämde och förklarade att hon arbetar mycket
med detta gentemot enheterna, bland annat genom att betona hur viktigt det
är att ha och följa fastställda rutiner.
Rådet tackade Inger och Ingrid för en intressant redovisning, och passade
även på att hälsa Ingrid varmt välkommen till Farsta.

§4

Ärenden till nämndsammanträdet den 15 mars 2012
Ärende nr 4: Anläggning av parkväg mellan Magelungsvägen och Ågesta
Broväg i Farsta strand
Rådet ansåg att detta är en onödig investering eftersom det redan finns en
trottoar som tillgodoser behovet av gångväg längs större delen av den
aktuella sträckan.
Ärende nr 7: Så här tyckte de äldre om dagverksamheten 2011
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 8: Uppföljning av kommunala vård- och omsorgsboenden – Farsta
Rådet hoppades att förvaltningen har rätt i sin bedömning att den inlämnade
åtgärdsplanen är tillräcklig för att komma tillrätta med de brister som
konstaterades vid uppföljningen.
Ärende nr 11: Förslag till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten –
yttrande till kommunstyrelsen
Rådet hade svårt att sätta sig in i detaljerna i förslaget och hade inga
synpunkter utöver förvaltningens. Det grundläggande problemet, menade
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rådet, är att staden anslår för lite pengar till hemtjänsten. Viktigt är också
att det ställs krav på utbildad personal.
Ärende nr 12: Förslag till utveckling av Gubbängsfältet – yttrande till
idrottsnämnden
Rådet vänder sig emot planerna på att bygga bostäder inom området, och
ser inte heller hur det ska gå att flytta över rugbyn till Gubbängsfältet och
samtidigt fortsätta genomföra den stora handbollsturneringen Eken Cup.
Det är mycket viktigt att fältet får fortsätta vara ett öppet sportfält, att olika
idrotter inte ställs mot varandra när ytan borde kunna räcka till alla. Rådet
uppmanade de ansvariga nämnderna att göra om och göra rätt, och att i
detta arbete lyssna till de berörda idrottsföreningarna.
Ärende nr 13: Förslag till detaljplan för del av fastigheten Burmanstorp 1 i
Farsta – yttrande till stadsbyggnadsnämnden
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 14: Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholms stad –
yttrande till trafik- och renhållningsnämnden
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 18: Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2012
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 20: Avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli – 31 december 2011
Se § 3 ovan när det gäller att personalen glömmer att dela ut medicin.
Förvaltningen lovade återkomma med svar på rådets fråga om hur Farsta
ska klara sig med mindre antal timmar för MAS, nu när tjänsten ska delas
med Skarpnäck.
Ärende nr 21: Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Stora
Sköndal
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 22: Uppföljning av privata utförare av hemtjänst –
Hökarängens Hemtjänst
Rådet hade inga synpunkter.
§5

Information från förvaltningen och avdelningen för äldre
Eva Duwaldt, enhetschef vid beställarenheten, som medverkade vid dagens
möte istället för avdelningschef Ingrid Friberg, berättade att enheten har
omkring 2 000 kunder varav cirka 560 stycken bor på vård- och omsorgsboenden och övriga har hemtjänst, trygghetslarm och andra tjänster. Av stadens
cirka hundra hemtjänstutförare anlitas knappt hälften av äldre som bor i Fasta
stadsdelsområde. Kundvalet innebär att det är färre äldre som anlitar någon av
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de fyra kommunala hemtjänstenheterna, som inom kort kommer att slås
samman till en enda.
Rådet diskuterade äldres möjlighet att sätta sig in i det stora utbudet av utförare
och jämföra dem för att kunna göra ett meningsfullt val utifrån egna behov och
önskemål. Eva betonade att handläggarna inte heller får göra valet åt den äldre.
Från tidigare sammanträden:

§6



Förvaltningen bekräftade att rådet omfattas av den försäkring som
förvaltningen hänvisade till vid föregående sammanträde, som svar på
fråga från ersättaren Sven Engström.



En uppdaterad balanslista delades ut.

Övriga frågor
Idrottsnämnden har behandlat rådets skrivelse med krav på investering i en
boulehall – se bilaga. Idrottsnämnden pekar åter på att det föreslagna
området inte är idrottsmark utan parkmark och att idrottsnämnden därför är
fel instans att vända sig till. Nämnden hänvisar också till de provisoriska
idrottshallar som har uppförts på Farsta idrottsplats medan sim- och
idrottshallen byggs om, och menar att det inte får plats fler anläggningar.
En tänkbar utveckling av idrottsverksamhet i Larsboda nämns också som
en möjlig väg framåt för rådets idé om en boulehall.
Ersättaren Harry Wikner rapporterade om resultatet av sina kontakter med
idrottsförvaltningen. Den tidigare planerade nya skyttebanan på annan
plats i staden kommer inte att bli av. Istället planeras en utbyggnad av
skyttebanan i källaren på Farsta sim- och idrottshall. Tidigare tankar om att
samutnyttja den lokalen får därför skrinläggas.
Rådet ser fram emot att involveras i planerna för Larsbodaområdet, och
kommer att driva frågan om boulehallen vidare.
Ersättaren Ove Svensson berättade att färdtjänsten inte längre skickar ut
påminnelse till kunderna när tjänsten är på väg att löpa ut. Ove har tagit
upp denna försämring med äldreombudsmannen och frågade om rådets
ordförande kan ta upp saken i kommunstyrelsens pensionärsråd. Barbro
Karlsson lovade göra så.
Meddelades att Ulla Thorslund är föreslagen som ny stadsdelsdirektör i
Hässelby-Vällingby från 1 maj i år.

§7

Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

