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Närvarande ledamöter funktionshinderråd

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

Ingrid Brännström, avdelningschef
Mona Stenlund, utredare

Godkänt via telefon 2021-10-18
Pia Olsson, RSMH,
Godkänt via mejl 2021-10-18
Avraam Lazaridis, vice ordförande
§ 1 Sammanträdets öppnande
Alla hälsades välkomna till sammanträdet.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordning godkänns
§ 3. Anmälan av föregående protokoll
Föregående protokoll 2021-04-25, ledamöterna har tagit del av
protokollet. Protokollet läggs till handlingarna.
§ 4. Förvaltningsinformation
Genomgång av PowerPoint presentation Finansborgarrådets
budgetförslag 2022 bifogas
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Genomgång av PowerPoint presentation prioriterade områden för
avdelning Äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri 2022
bifogas
Kista Torg 3 kommer att påbörja stambyte i maj 2022 och den
fastigheten kommer efter färdigställandet 2023 att innehålla
seniorbostäder och aktivitetscenter.
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Träffpunkt för äldre inom socialpsykiatrins målgrupp är prioriterat i
budget 2022. Fler aktiviteter riktade till målgruppen kommer att
genomföras i RSMH- lokaler.
§ 5. Ärenden till nästa nämndsammanträde
§ 6. Övriga frågor
En av rådets medlemmar, Avraam Lazaridis, har deltagit vid
trygghetsvandringar i stadsdelen och har synpunkter på dessa:
- Vid senaste trygghetsvandringen var det ca 40 personer som
deltog och det blir för svårt att framföra sina åsikter. Det
vore bättre att ha fler tillfällen så det går att dela upp i
mindre grupper
- Trygghetsvandringarna är inte tillgängliga för de som
använder t ex rullator eller rullstol vilket gör det svårt att
delta.
- Önskemål att även nämndes ordförande deltar vid dessa
trygghetsvandringar.

§ 7. Avslutning
Ordförande avslutar mötet
Nästa sammanträde:
Nämndrummet, Fagerstagatan 15, Spånga
Inbjudan skickas från Dragana Pajcik, Spånga-Tensta
Bilagor
1. Finansborgarrådets budgetförslag 2022
2. Prioriterade områden budget 2022 för avdelning Äldre,
funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
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