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1. Val av justerare 

2. Fastställande av dagordning  

3. Föregående protokoll 

• Kommunala funktionshinderrådet 2020-11-05 

4. Fyllnadsval arbetsutskottet 

Det finns två vakanta platser i funktionshinderrådets arbetsutskott. 

5. Information om förslag om avfallshantering 

En remiss angående förslag om avfallshantering skickades ut till funktionshinderrådet tidigare under 
våren. Funktionshinderrådet skickade inget svar på remissen. Remissunderlaget bifogas som 
information. 

6. Myndigheten för delaktighets tillgänglighetsundersökning 

Funktionshinderrådet tar del av Myndigheten för delaktighets uppföljning av kommuner 2020. 
Funktionshinderrådets arbetsutskott föreslår att funktionshinderrådet skickar en förfrågan till 
kommunstyrelsen om att redovisningen ska presenteras för kommunstyrelsen varje år. 

7. Tillgänglighet vallokaler 

Funktionshinderrådet tar del av en rapport om arbetet med tillgängligheten i Vallentunas vallokaler. 

8. Remissvar, reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 
föreningsbidrag 

Funktionshinderrådet ska fatta beslut om remissvar angående ett ärende om reviderade 
bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag. 

9. Bruttolistan 

Funktionshinderrådet tar del av bruttolistan. Funktionshinderrådets sekreterare ansvarar för att 
uppdatera status på de olika punkterna. Samrådens deltagare ska meddela sekreterare när ny 
information finns. 

10. Information från samrådsgrupperna 

11. Information från organisationerna 

12. Information från nämnderna 

13. Övrigt 
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