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Protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor 2021-11-17
Närvarande:
Ulla Smedberg, ordförande
Ingela Hedén, ledamot
Lotta Rosenström, ledamot
Margareta Åsén Johansson, ledamot
Från förvaltningen:
Yvonne Kokkola, avdelningschef
Anders Norling, sekreterare
Sofia Ferrer
Tidpunkt:
2021-11-17 kl. 14.00
Plats:
Via Skype

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.

2. Val av justerare
Ulla Smedberg och Margareta Åsén Johansson valdes att justera
protokollet.

3. Sofia Ferrer, rådets nya sekreterare,
presenterar sig
Rådets sekreterare Anders Norling ska sluta och efterträds av Sofia
Ferrer.
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4. Information om kvalitetsledningssystem och
verksamhetsuppföljning av
verksamhetsutvecklare Madeleine Peatt
Verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen Madeleine Peatt
informerar om arbetet med verksamhetsuppföljning och
kvalitetsledningssystem.

5. Dialog och information om VP samt förslag på
arbetet med VP under nästa år
Rådet efterfrågar fördjupat samarbete kring arbetet med VP. I
tidigare Älvsjö SDF bjöds samtliga berörda enhetschefer in årligen
för att ha en dialog om VP. Förvaltningen föreslår att det under
nästa år bjuds in en enhetschef i taget för att presentera sitt
verksamhetsområde utifrån arbetet med VP och att rådet har
möjlighet att komma med synpunkter och frågor. Rådet anser att det
är en bra idé och förvaltningen kommer presentera en plan för detta
på sammanträdet i december.
Förvaltningen informerar att politikerna kommer fatta beslut om
nämndens VP den 16 december och därefter kan den skickas ut till
rådsmedlemmarna. Yvonne ska dock undersöka om rådet kan ta del
av den till nästa sammanträde innan beslut fattats i nämnden.
Enheternas VP ska vara färdiga den 20 december. Berörda chefer
har fått ta del av rådets synpunkter.

6. Nämndärenden
Rådet önskar inte lämna några kommentar på de aktuella
nämndärendena.

7. Övrig information från förvaltningen
För närvarande är det övergripande arbetet att färdigställa VP.

8. Övriga frågor
Rådets ordförande Anders Nordmark samt ledamot Birgitta
Björklund har avsagt sig sina uppdrag. Funktionsrätt Stockholm har
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nominerat en ersättare och nämnden ska fatta beslut om det på
sammanträdet i december.

9. Nästa möte
Nästa möte är den 8 december.

