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§ 1 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 2 Val av justerare och tid för justering
Ordförande Kerstin Järneberg och ledamot Carita Mandelin
utsågs att justera protokollet den 8 december 2017.
§ 3 Anmälan av protokollet från förra mötet
Protokollet från rådets möte den 6 november 2017 anmäldes och
lades till handlingarna.

§ 4 Dagens gäst : Kerstin Sandström, stadsdelsdirektör
Kerstin berättade lite om verksamhetsplans arbete och innehållet
mer specifikt för målgruppen funktionsnedsatta. Det var bland
annat digital utveckling på verksamheterna och för brukarna.
Mathållningen i verksamheterna samt trygghets och
delaktighetsfrågor. Kerstin berättade också att staden har en
trygghetsfond där stadsdelarna kan söka pengar från till bland
annat belysning på parkvägar m.m. När Edö seniorboende är
klart så kommer det att finnas ett aktivitetscenter där.
Kerstin frågade rådet om vilka frågor de tyckte var viktigast och
rådet svarade att det är tillgänglighetsfrågorna för alla både ute
och inne.

§ 5 Ärenden till nämndsammanträdet den 14 december
2017
Ärende nr 6 : Medborgarundersökningen 2017
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 7 : Trygghetsmätningen 2017
Rådet tycker att det är en ambitiös skrivning och att det är viktigt
att alla känner sig trygga. En trygg stadsdel.
Ärende nr 10 : Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018
Rådet hade inga synpunkter.
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Ärende nr 14 : Offentliga rum- förslag till komplettering av
Framkomlighetsstrategin
Rådet tycker det är viktigt att alla kommer fram. I Farsta är det
inte lätt att köra en rullstol, bland annat på torget.
§ 6 Delaktighetsprogrammet 2018-2023
En bra skrivning som innehåller allt det rådet vill.

§ 7 Information från förvaltningen
Per-Ove berättade om att det kommer lite nya chefer på HR,
stadsutveckling som är en ny avdelning där kommer nya chefen i
januari. Förvaltningen kommer också att få en ny chef för
biståndsenheten funktionsnedsättning i februari då nuvarande
chef går i pension.
Balanslistan uppdaterades, bilaga 1.
§ 8 Rapporter
HSO Stockholms stad hade inbjudit till ett
utbildningsseminarium för alla funktionshinder-rådsledamöter
tillsammans med staden.
Funktionshinderombudsmannen Pia Ehnhage redogjorde för
arbetet med revideringen av stadens program för delaktighet samt
övrigt aktuellt från stadens funktionshinderpolitiska arbete bl.a.
budgeten för 2018. Efter Pia presenterade Lina Pastorek vad
Myndigheten för delaktighet (MFD) gör och hur den nya
funktionshinderpolitiken kan bedrivas ur kommunalt perspektiv.
Ordförande och vice ordförande i rådet var inbjudna att delta på
stadsdelsnämndens planeringsdag angående verksamhetsplanen.
§ 9 Studiebesök
Morris. Anna Persson samordnare, berättade om verksamheten
och visade lokalerna. Bilaga 2. Rådet fick också chansen att
prova hissen som nu finns installerad. Anna berättade också om
samarbetet de har med Söderledskyrkan och verksamheten där
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heter Himmel och pannkaka. En mötesplats för ungdomar och
unga vuxna. Bilaga 3.
§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor på dagens möte.
§ 12 Nästa möte
Rådets nästa sammanträde hålls den 22 januari 2018
§ 13 Avslutning
Ordförande tackade för mötet och önskade god jul och ett gott
nytt år
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