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§ 1. Mötets öppnande
Avraam Lazaridis förklarade mötet öppnat och hälsade ledamöterna välkomna. Närvaro
noterades.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av justerare
Justerare är Avraam Lazaridis och Pia Olsson.
§ 4. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5. Anmälan om inkomna skrivelser och nämndärenden
Skrivandet av Tertialrapport 1 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är klart och inlämnat för
godkännande.
Paus
§ 6. Gäster
§ 7. Tillgänglighetsfrågor
§8. Information från förvaltningen
Det har skrivits en motion om ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet kring Järvafältet.
Järvafältet fungerar som en viktig punkt för promenadvägar, motionsspår och möjlighet att
komma ut i naturen. Det som nämns bland annat är att tillgängligheten till de befintliga
anslutningsvägarna kan ses över och kompletteras med information om att lättare kunna ta sig
till Järvafältet. När det gäller upprustning av gångvägar, skyltning och belysning så ligger det
inom Trafikkontorets ansvarsområde.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har inlett ett samarbete med Södertörns högskola,
studenter som arbetar med examensarbete att titta närmare på personer med psykisk ohälsa
och intellektuell funktionsnedsättning som löper risk att hamna utanför samhällets system.

Protokoll nr 2/2021 från
Funktionshinderrådet

R .Stockholms
V stad

Protokoll
ST 2021/4
Sida 3 (3)

Det är många ungdomar som har sökt sommarjobb och det är 1 100 ungdomar som har fått
jobb. Förvaltningen har lyckats skapa många feriearbetsplatser så att ungdomar utifrån att
många är trångbodda kan komma hemifrån under pandemin. Sommarjobben ger ungdomarna
möjlighet att tjäna egna pengar.

§ 9. Övriga frågor
Det lyfts fram att åter ha gruppledarträffen tillsammans med rådet när restriktionerna kring
corona minskar.

Ledamöterna vill ha ett gemensamt möte pensionärsrådet.
§ 10. Nästa möte och mötets avslutande
Tisdag 21 september för funktionshinderrådet, Nämndrummet, Fagerstagatan 15, kl. 13.3015.30.
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Dragana Pajkic
Sekreterare
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