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§ 1 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 2 Val av justerare och tid för justering
Till justerare utsågs ordföranden Kerstin Järneberg och ledamot
Blazena Westerlund. Justering sker den 5 juni 2014.
§ 3 Anmälan av protokollet från förra mötet
Protokollet från rådets möte den 12 maj 2014 anmäldes och lades
till handlingarna.
§ 4 Dagens gäst 1; Atrium
Stefan Karlsson från Atrium berättade om tillgängligheten i
Farsta centrum och om hur det fungerar på ICA kvantum då de
precis har nyöppnat en butik i centrum. Det mesta fungerar bra
med ICA, det är en del småfel när det gäller hissar och rullband.
Rådet frågade om toalettdörren på ICA håller rätt mått och det
ska Stefan kontrollera. Stefan berättade också att rullbanden som
går inuti centrum i gamla byggnaden ska tas bort och det ska
läggas golv. Hemköp och Coop kommer då att få mer yta då de
ligger på nedre plan. Nytt rullband eller rulltrappa kommer att
installeras vid informationen.
Rådet påpekade de brister som finns på torget när det gäller
ojämnheter och håligheter, det är Stockholms stads ansvar men
Atrium felanmäler bristerna.
§ 5 dagens gäst 2; Funktionshinderinspektör
Ann-Kristin Sandebjer, en av två inspektörer i Stockholms stad
kom och berättade om granskning socialpsykiatri, Lingberga
gruppbostad som Nytida driver på entreprenad.
Granskningens omfattade insats på gruppbostäder inom
socialpsykiatri i fem olika stadsdelar varav Farsta var en. De tittar
på kvalitetsområden och metod vid granskningen.
Kvalitetsområde- Helhetssyn, Kunskapsbaserad, Tillgänglighet,
Självbestämmande och integritet, Tillgänglighet och Trygg och
säker.
Det som framkom i granskningen var att det var stora ytor vid
matrum och kök. Ingen gemensam syn på hur måltiderna ska se
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ut, mer personalbundet. Lite ojämn kvalitet beroende på vem som
arbetar.
De har också genomfört ett seminarium ” Mitt hem eller din
arbetsplats” för chefer och personal i verksamheterna,
handläggare och representanter för intresseorganisationerna.
Hela rapporten kommer i sin helhet senare.

§ 6 Ärenden till nämndsammanträdet den 12 juni 2014
Ärende nr 4: Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB om
driften av daglig verksamhet Farsta.
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 5: Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd.
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 7: Årsrapport 2013 Farsta stadsdelsnämnd.
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 8: Deltagare i kvalitetsutmärkelsen 2014.
Rådet hade inga synpunkter.

§ 7 Information från förvaltningen
Feriearbetare, 400 stycken har erbjudits plats och över 800 har
sökt plats i år.
90 av dessa kommer att arbeta med vackra Stockholm. Det
kommer att finnas tre arbetsledare (också ungdomar) som vid
varje period har tio ungdomar under sig, det är tre perioder.
Parkingenjören har kartlagt var det kommer att finnas arbete. De
kommer bland annat att måla parkbänkar och staket med mera.
Förvaltningen arbetar hårt med budgetunderskottet i hela
förvaltningen med alla enheter.
Balanslistan uppdaterades, bilaga.
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§ 7 Övriga frågor
Utbildningarna som Stockholms stad tillsammans med HSO
genomfört har varit bra med intressanta föreläsare.
§ 8 Nästa möte
Rådets nästa sammanträde hålls måndag 18 augusti 2014.
§ 9 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.
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