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Rådet för funktionshinderfrågor

Funktionshinderrådets sammanträde
den 11 oktober 2021, nr 8
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Vakans
Rådet har två vakanta platser
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Verksamhetscontroller

Wiveca Eklund
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Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: start.stockholm/farsta

Ledamot

Synskadades Riksförbund Stockholms stad
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – Stockholm
3
Funktionsrätt Stockholms stad
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§ 1 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Till mötets ordförande utsågs Lena Nisula Wester.
§ 3 Val av justerare och tid för justering
Ordföranden Lena Nisula Wester och ledamoten Marie Korsén
utsågs att justera protokollet. Justering sker onsdagen den 13
oktober.
§ 4 Anmälan av protokollet från förra mötet
Protokollet från rådets möte den 13 september 2021 anmäldes
och lades till handlingarna.
§ 5 Dagens gäst, Stefan Karlsson, Stadsrum
Stefan berättade att Farsta centrum har haft mycket besökare
under hela pandemin jämförelse med andra köpcentrum. Vad
gäller uthyrningsgraden så är det just nu bara fyra procent som
inte är uthyrt. Nu har en del av all skyltning som varit knutna till
pandemin tagits bort men alla handdesinfektion kommer att
finnas kvar.
Lite nyheter från centrum:
Kentucky Fried Chicken, KFC, kommer att flytta in i Mc
Donalds lokal.
Jysk har flyttat in i en del av ICAs gamla lokaler.
Aqua Dental kommer att flytta in i Hemtex gamla lokal.
Lekia byter lokal till Intersport gamla lokal på övervånngen.
TGR flyttar in i Intersports gamla lokal på bottenplan.
Folk har flyttat in i Leveriets gamla lokal.
MedFit flyttar in i arbetsförmedlingens gamla lokal.
Djungel Juice har lokal under rulltrappan vid ingången mot
Åhléns.
Rituals byter lokal till en mitt emot den gamla.
Rådet bad om att Stadsrum ska ta bort handtorkarna på
toaletterna samt kontrastmarkera pelaren vid den trånga passagen
utanför Åhléns mot tunnelbanan.
§ 6 Ärenden till nämndsammanträdet den 21 oktober
2021
Ärende nr 6: Skötsel och skyltning av parkvägar
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Rådet efterlyser ett underlag som är lättare att åka på med
rullstol, barnvagn samt rullator. Bra om alla kanter kunde ses
över då en del är svåra att åka över.
Rådet tycker det borde råda cykel förbud på bryggan.
Ärende nr 11: Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling
genom ständiga förbättringar, innovation och
digitalisering
Rådet anser det bra om man kan ta hänsyn till människors olika
förmågor samt att det finns ett alternativ till all digitalisering att
också kunna ha mänsklig kontakt.
Ärende nr 13: Motion V om fritidsbibliotek i hela staden
Rådet tyckte att det var en väldigt trevlig motion.
Ärende nr 15: Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 2021
Rådets synpunkter var att det borde vara bättre separering mellan
gående och cyklande och att gående torde prioriteras. Det skulle
också behöva vara två olika beläggningar på cykel samt
gångvägarna. Rådet saknade också detta med hur elsparkcyklarna
ska hanteras.
Ärende nr 16: Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag.
§ 7 Information från förvaltningen
P-O berättade att det är lugnt på förvaltningen.
Servicebostaden på Russinvägen 3 börjar i första etappen bli klar.
Potentiella hyresgäster ska nu erbjudas plats.
Budgeten för 2022 har kommit, vad gäller LSS är det inte så
mycket nyheter. LSS kommer att fortsätta arbeta med bland annat
barnkonventionen, våld i nära relationer, trygghet, delaktighet
samt tillgänglighet.
Balanslistan uppdaterades, bilaga.
§ 8 Rapporter
Inga rapporter.
§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 10 Nästa möte
Rådets nästkommande möte är måndag den 8 november 2021.
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Rådet kommer då att börja sitt möte 13.45 för att ha ett förmöte
sen börjar själva mötet 14.15.
§ 11 Avslut
Ordföranden avslutade mötet.

