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Närvarande ledamöter funktionshinderråd

Pia Olsson, RSMH
Abraam Lazaridis, HSO/R
Yvonne Plazovnik, DHR
Närvarande tjänstemän:

Ingrid Brännström, avdelningschef
Mona Stenlund, utredare

Sekreterare
______________________________
Mona Stenlund
Protokoll godkänns digitalt och signeras vid nästa möte
______________________________
Yvonne Plazovnik, DHR
______________________________
Abraam Lazaridis, vice ordförande
§ 1 Sammanträdets öppnande
Alla hälsades välkomna till sammanträdet.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordning godkänns
§ 3. Anmälan av föregående protokoll
Föregående protokoll 2020-10-22, ledamöterna har tagit del av
protokollet. Protokollet läggs till handlingarna.
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§ 4. Förvaltningsinformation
Ingrid Brännström Övergripande information:
Genomgång av verksamhetsberättelsen. Förvaltningen visar på ett
överskott på ca 40.9 miljoner och dessa pengar går tillbaka till
staden.
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Aktuellt kring Covid-19
Rinkeby-Kista stadsdelsområde har fått bra tilldelning på vaccin
eftersom det är ett prioriterat område. De som önskat få vaccin på
våra äldreboenden och gruppbostäder inom LSS har fått sina två
doser av vaccinet. Den personal som velat har också fått sina båda
doser. Vårdcentralerna är väl förberedda för att ta emot den breda
massan som vill vaccinera sig. Vårdcentralerna kommer att skicka
brev med kallelser. Finns många bedragare som försöker luras
genom att ringa och be de som de kontaktar använda sina bank id
därför skickar vårdcentralerna brev. Vaccinationerna har gett effekt
och besöksförbudet på våra särskilda boenden inom äldreomsorg
har upphört den 24 februari.
§ 5. Ärenden till nästa nämndsammanträde
Verksamhetsberättelse för 2020
Föreningsbidrag
§ 7. Övriga frågor
Det tar lång tid till att brister åtgärdas efter de
tillgänglighetsvandringar som görs.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Nästa sammanträde:
16 mars 2021 kl 14.00 till 15.15
Nämndrummet pl 1, Fagerstagatan 15, Spånga
Inbjudan skickas från Dragana Pajcik, Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning
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