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§ 1 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 2 Rådet hälsar Anton Ullvin välkommen
Anton och rådet presenterade sig och hälsar Anton välkommen.
§ 3 Val av ordförande för mötet
Till mötets ordförande utsågs Lena Nisula Wester.
§ 4 Val av justerare och tid för justering
Ordföranden Lena Nisula Wester och ledamoten Marie Korsén
utsågs att justera protokollet. Justering sker onsdagen den 2
februari.
§ 5 Anmälan av protokollet från förra mötet
Protokollet från rådets möte de 6 december 2021 anmäldes och
lades till handlingarna.
§ 6 Ärenden till nämndsammanträdet den 10 februari
2022
Ärende nr 4: Anlägg fler boulebanor på Olympiaplan i
Tallkrogen
Rådet säger att de inte anser att förslaget skapar någon ny
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Om det
anläggs grus som inte är ordentligt packat på själva banorna samt
runt alla banor blir det svårt för rullstolar att ta sig fram. Det blir
svårt med handikapparkering då parkeringarna kommer att ligga
en bit ifrån. Tanken vad rådet förstod så ska pengarna tas från
tillgänglighetsbudgeten.
Ärende nr 6: Stora regnmängder och översvämningar
Rådet hade inga ytterligare synpunkter.
Ärende nr 7: Stora parkinvesteringar 2023-2025
Rådet var positiva till entrén vid Majroskogen för övrigt inga
ytterligare synpunkter.
Ärende nr 10: Avsägelse i stadsdelsnämndens råd för
funktionshinderfrågor
Rådet beklagar att Blazena säger upp sin plats som ledamot i
rådet.
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Ärende nr 11: Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)
Rådet noterar att personer med funktionsnedsättning inte särskilt
finns nämnda. Den fysiska miljön har stor betydelse för att skapa
trygghet.
Ärende nr 14: Kvalitetspremie inom hemtjänst
Rådet ser en vinst med detta och att det är en bra början på
kvalitetshöjning inom hemtjänsten. Rådet ser fram emot
utvärderingen efter projektets slut.
Ärende nr 15: Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm
arbetstid och reviderade riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms
stads kommunala förskolor
Rådet ser en ökad flexibilitet med att medborgare kan få hjälp i
hemmet. Rådet hade inga ytterliga synpunkter.
Ärende nr 17: Detaljplan för fastigheten Sillö 5 i stadsdelen
Larsboda
Rådet har mottaget informationen om detaljplanen och håller med
förvaltningens förslag.

§ 7 Information från förvaltningen
Per-Ove informerade om Covid läget i förvaltningen. Det har
varit lite ansträngt de senaste veckorna då många har varit sjuka
av medarbetarna. En av Farstas förskolor fick stänga i några
dagar. En ny syntesisbana har anlagts i Hökarängen.
Balanslistan uppdaterades, bilaga.
§ 8 Rapporter
Inga rapporter.

§ 9 Övriga frågor
Anton hade en fråga om brandlarmet i Farsta centrum, finns det
något larm som syns för de medborgare som har en hörselskada?
Wiveca ska ta kontakt med säkerhetsansvarig i centrum och
återkomma med information.
§ 10 Nästa möte
Rådets nästkommande möte är måndag den 7 mars 2022.
§ 11 Avslut
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