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§ 10
Nämndens frågor och information från förvaltningen
Ordföranden meddelade att förvaltningen direkt efter sammanträdet kommer att informera
nämnden om läget vid Farsta kommunala hemtjänst.
Följande skrivelser lämnades in.
Säkerställandet av finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska (bilaga 1)
Lars Bäck (V) med instämmande av Gunnar Sandell m fl (S) och Sebastian Sandström m fl (MP)
Kemikalieutbildning av miljöansvarig personal i Farsta (i samband med remiss rörande
Stockholms stads kemikalieplan) (bilaga 2)
Sebastian Sandström m fl (MP)
BESLUT
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.
I anslutning till skrivelsen om finskspråkig förskola påpekade tjänstgörande ersättaren
Annaklara Martin-Löf (MP) att det saknas information på andra språk i den e-tjänst där
man ansöker om förskoleplats, vilket innebär att det inte är möjligt att söka plats om man
inte kan svenska. Avdelningschef Birgitta Thulén svarade att e-tjänsterna är stadsövergripande och att vi inte kan påverka utformningen, men att man kan få hjälp vid
stadens Kontaktcenter om man har annat modersmål. Ledamoten Arne Fredholm (M)
kompletterade med upplysningen att det finns en stark rekommendation i stadens riktlinjer
för e-tjänster att alla tjänster ska utvecklas på tre språk – svenska, finska och engelska.
Med anledning av skrivelsen om finskspråkig förskola berättade avdelningschefen också
att förvaltningen för närvarande undersöker möjligheten att inrätta en sådan avdelning på
någon av de kommunala förskolorna. En finskspråkig avdelning i Sköndal avvecklades
tidigare på grund av bristande intresse, men förmodligen är intresset större nu, med den
nya lagstiftningen om minoritetsspråken. Den mycket populära finskspråkiga mötesplatsen i Sköndal, som är öppen lördagar, kommer att utvärderas nästa vecka. När det
gäller en finskspråkig avdelning behöver förvaltningen lite mer tid för att kunna avgöra
var den ska placeras, utifrån föräldrars behov och andra omständigheter.
Beträffande den andra skrivelsen, om kemikalieutbildning, kommenterade Birgitta Thulén
att förvaltningen självfallet vill ha giftfria miljöer på förskolorna och att personalen där
gärna arbetar vidare med detta.
Före sammanträdet hade socialdemokraterna anmält följande förslag och synpunkter.
1. Nämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att snarast återkomma med en rapport om
läget och planerade åtgärder vad gäller verksamheten Farsta kommunala hemtjänst.
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2. Nämndens pensionärsråd har flera gånger påtalat behov av åtgärder vad gäller Farsta
torg, även vid rådets senaste möte den 2 juni. Vi instämmer i detta och föreslår att
förvaltningen tillsammans med trafikkontoret och centrumägaren Atrium Ljungberg
gör en ordentlig analys och åtgärdsplan för torget, som är en synnerligen viktig del av
Farsta centrum.
3. Nämnden har noterat att det ännu inte finns någon boulebana i Hökarängen, sedan den
tidigare banan avvecklades av nämnden för ett år sedan. Vårt förslag är att förvaltningen
får i uppdrag att en ny bana anläggs snarast eftersom det är tid för utomhusaktiviteter nu,
till exempel på torget i Hökarängen.
4. Nämnden har återkommande frågat förvaltningen om en bana inomhus för boule. Vi
har föreslagit att den skyttebana som finns i Farsta sim- och idrottshall ska byta kulor.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ordna detta tillsammans med idrottsnämnden.
Eftersom nämnden kommer att få den efterfrågade rapporten om hemtjänsten direkt efter
dagens sammanträde ville vice ordföranden Gunnar Sandell (S) låta den första frågan vila
till efter förvaltningens genomgång. Lars Bäck (V) instämde i frågorna om Farsta torg och
boulebanor ute och inne.
Ordförande Lars Jilmstad (M) önskade alla en varm och skön sommar och avslutade den
öppna delen av nämndens sammanträde.
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