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Protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor 2021-10-13
Närvarande:
Anders Nordmark, ordförande
Ulla Smedberg, vice ordförande
Ingela Hedén, ledamot
Lotta Rosenström, ledamot
Margareta Åsén Johansson, ledamot

Från förvaltningen:
Yvonne Kokkola, avdelningschef
Anders Norling, sekreterare

Förhinder: Birgitta Björklund, ledamot
Tidpunkt:
2021-10-13 kl. 14.15
Plats:
Via Skype

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.

2. Val av justerare
Anders Nordmark och Lotta Rosenström valdes att justera protokollet.

3. Möte med gruppledare i stadsdelsnämnden
Till mötet med gruppledare i stadsdelsnämnden den 10 november
hade rådet följande frågor:
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1. Vad önskar politikerna att rådet ska bidra med?
2. Centralt från staden är direktiven att det ska ske en utökad
samverkan med råden. Hur ska denna samverkan kunna utformas på
bästa sätt?

4. Nämndärenden
Ärende 8 – Samverkan utskrivningsklara patienter från
slutenvård
Rådet påtalar att det tillsattes ett samverkansprojekt 2020 men att
det lades ned på grund av pandemin. Rådet undrar om projektet
kommer återupptas.
Ärende 15 – Tillgängliggör stadens parkplaner – motion från
(S)
Rådet vill framföra synpunkter att det borde framgå på stadens
hemsida vilka hjälpmedel respektive park är utrustad med och vilka
funktionsnedsättningar parken är tillgänglig för.
Ärende 17 – Inrätta en visningsmiljö om välfärdsteknik för att
bidra till trygghet och säkerhet – motion från (S)
Rådet poängterar vikten av att säkerställa att stadsdelens syn- och
hörselinstruktörer tillhandahåller kunskap gällande nya digitala
hjälpmedel, så att de i sin tur kan förmedla kunskapen vidare.

5. Övrig information från förvaltningen
Förvaltningen presenterar vad som är nytt i årets budget.
Förvaltningen konstaterar att flera av nyheterna går i linje med
rådets medskick till verksamhetsplanen för 2022.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor

7. Nästa möte
Nästa möte är den 17 november.

