Farsta stadsdelsförvaltning

Protokoll
2021-11-08
Sida 1 (4)

Rådet för funktionshinderfrågor

Funktionshinderrådets sammanträde
den 8 november 2021, nr 9
Ledamöter
Jaan Kaur
Marie Korsén
Beatrice Kolijn

DHR1
Funktionsrätt2
DHR1

Förhinder
Blazena Westerlund
Lena Nisula Wester

Funktionsrätt2
SRF3

Vakans
Rådet har två vakanta platser
Tjänstepersoner
Per-Ove Mattsson
Wiveca Eklund

Avdelningschef
Verksamhetscontroller

Wiveca Eklund
Sekreterare

Ordförande

Ledamot

§ 1 Godkännande av dagordningen
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – Stockholm
Funktionsrätt Stockholms stad
3
Synskadades Riksförbund Stockholms stad
1

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
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Dagordningen godkändes.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Till mötets ordförande utsågs Beatrice Kolijn.
§ 3 Val av justerare och tid för justering
Ordföranden Beatrice Kolijn och ledamoten Marie Korsén utsågs
att justera protokollet. Justering sker onsdagen den 10 november.
§ 4 Anmälan av protokollet från förra mötet
Protokollet från rådets möte den 11 oktober 2021 anmäldes och
lades till handlingarna.
§ 5 Dagens gäster, Kristina Lutz (m), Marre Mayr (v)
Marre lämnat återbud. Rådet ämnar bjuda in Marre till mötet i
december. Rådet bad Kristina berätta lite om sig själv. Kristina är
ordförande i Farsta stadsdelsnämnd sedan februari 2020. Tidigare
har Kristina varit ordförande i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
Kristina sitter bland annat i kommunfullmäktige och
stadsbyggnadsnämnden för att nämna några. Kristina arbetar
också som personlig assistent 15 timmar per vecka.
§ 6 Ärenden till nämndsammanträdet den 16 november
2021
Ärende nr 2: Öppna Sköndals fritidsgård igen, med personal som
är van att arbeta med ungdomar
Rådet ser gärna att det blir en kort och långsiktig lösning med
fritidsgården. Det är svårt med bussar på kvällstid till och från
Sköndal.
Ärende nr 3: Skapa en sagostig för de minsta
Rådet ser positivt på detta förslag.
Ärende nr 4: Anlägg en plaskdamm vid Lilla parken i Svedmyra
Rådet vill att om det blir en plaskdamm så ska den göras
tillgänglig för alla.
Ärende nr 5: Anlägg fler boulebanor på Olympiaplan i
Tallkrogen
Rådet samtycker till förslaget så länge det tittas över med
parkeringar, angöringar och att det blir tillgängligt för alla.
Ärende nr 6: Ny förskola vid Klockelund i Larsboda
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Rådet påpekar detta att det inte står något om parkeringar,
angöringar samt tillgängligheten. Viktigt att detta ses över.
Ärende nr 7: Brukarundersökningar inom socialpsykiatrin 2021
Rådet tycker det är positivt med högre svarsfrekvens men att
informationen om var de lämnar synpunkter och klagomål torde
bli betydligt bättre.
Ärende nr 9: Extra föreningsbidrag 2021
Rådet anser det viktigt att se över att alla som får bidrag torde
vara tillgängliga vilket det inte är idag.
Ärende nr 10: Reviderade villkor för stadsdelsnämndens
Föreningsbidrag
Rådet tycker det är bra med klara riktlinjer men det är också
viktigt att det inte blir krångligt för föreningarna att söka bidrag.
Ärende nr 13: Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå
genomförande av artikel 22 om bioavfall i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i
den svenska lagstiftningen
Rådet tycker det är positivt att förvaltningen har 77 procent
matavfalls insamling.
Ärende nr 14: Detaljplan för Sköndal 1:8 (Stora Sköndal etapp
2a) i Sköndal
Rådet anser att detaljplanen inte är till fyllest. Det är dåligt med
parkeringar och angöringar. Det borde ske en omstrukturering av
parkvägarna och dess lutningar samt att det är bristande
tillgänglighet.
Ärende nr 15: Rapportering till IVO av ej verkställda gynnande
beslut för kvartal 3 år 2021
Rådet hade inga övriga synpunkter.
§ 7 Information från förvaltningen
Det rullar på i förvaltningen, fullt arbete med VP-22 just nu.
Inom LSS verksamheterna är det lugnt och inga med Covid -19
finns just nu. Den nya servicebostaden på Russinvägen är på väg
att startas upp och första etappen håller på att flytta in. Etapp två
kommer i mitten, slutet av december. Daglig verksamhet ska
flytta till nya lokaler, från Mårbackagatan 19 till Frykdalsbacken
8-10. Förmodligen sker flytten till sommaren 2022.
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I förvaltningen har det varit två krishändelser (skjutningar) som
gjort att förvaltningen satt in trygghets skapande åtgärder såsom
mottagningsplats samt vandringar i de utsatta områdena.
Balanslistan uppdaterades, bilaga 1.
§ 8 Rapporter
Inga rapporter.
§ 9 Nästa års mötesdatum
Mötesdatumen antogs med en förändring, undersöka om det är
möjligt att flytta den 7 juni till den 8 juni, bilaga 2.
§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 11 Nästa möte
Rådets nästkommande möte är måndag den 6 december 2021.
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.

