PARGAS STAD
RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Tid: tisdag 6.2.2018 kl.11.00 – 13.00
Plats: Skansen, stadshuset
Närvarande:

Andersson Christian
Henriksson Yvonne
Henriksson Harold
Lagerroos Bo
Lindberg Ahti
Lindman-Korpi Regina
Lindroos Frej
Nyström Patricia
Robertsson Annemaj
Stolzmann Marianna
Knuts Åsa

ordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
viceordförande
sekreterare

Frånvarande:

Alstrand Ulla

medlem

1.

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 11.00

2.

Mötets laglighet och sammankallande.
Ordföranden konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

3.

Rådet för personer med funktionsnedsättning
Rådet består av medlemmarna: ordförande Christian Andersson, viceordförande Marianna
Stolzmann, Bo Lagerroos, Ulla Ahlstrand, Frej Lindroos, Annemaj Robertsson, Yvonne
Henriksson, Regina Lindman-Korpi, Harold Henriksson, Patricia Nyström, Ahti Lindberg. Åsa
Knuts fungerar som rådets sekreterare.

Rådets uppgifter:
1. Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala
verksamheter som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd,
hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är
viktiga med tanke på den service som personer med funktionsnedsättning behöver.

2. Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och ge
utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för dem
med funktionsnedsättning innan ärendena går till beslutsfattande.
Antal möten.
6 möten är planerade att hållas detta år.
Arvoden och ersättningar.
80 € för prorokollfört möte. Överskrids mötestiden tre timmar höjs grundarvodet med 50 %. För
medlem vars enkelresa överstiger 1,5 h höjs grundarvodet med 50 %. Kilometerersättning för år
2018 är 42 cent/km och för medföljande person + 3 cent/km.
Möteskallelse.
Möteskallelsen skicka per meil förutom per post åt en medlem.
Justering av protokoll
Protokollen justeras på nästa möte av ordföranden och sekreteraren. Protokollet skickas ut med
nästa möteskallelse för genomgång.
4.

Rådets verksamhet 2018.
Gemensamt möte med äldrerådet föreslås hållas på hösten.
Ta en rundtur i centrum av Pargas för att kontrollera tillgängligheten för handikappade.
För kännedom publiceras protokollen på nätet samt skickas till äldrerådet för kännedom.

5.

Pargas stads strategi 2018-2022.
Stadsstyrelsen har begärt utlåtande om stadens strategi från olika organ i staden. Ordförande
skriver ett utlåtande utifrån det som diskuterades på mötet:
Vid det fortsatta utvecklingsarbetet önskar rådet att man tar hänsyn till följande punkter:
-Alla invånare i staden ska behandlas likvärdigt. Även personer med specialbehov bör ha
jämnställda och likvärdiga möjligheter i samhället.
- Även personer med specialbehov ska kunna ta del av tätare boendet. Att det i det tätare
boendet finns bostäder planerade för personer med någon form av funktionsnedsättning

6.

Övriga ärenden
- rådet för personer med funktionsnedsättning har fått en inbjudan från Turun Seudun
vammaisjärjestöt TVJ till ett möte som hålls måndag 26.2 kl. 17.30 på Ursingatan 11 i Åbo. På
mötet diskuteras det om ökat samarbete mellan handikappråd samt andra aktuella saker bl.a
sote. Två medlemmar från rådet deltar. Sekreteraren anmäler medlemmarna.
- de riksomfattande organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning har
skickat ut en förfrågan om önskad utbildning till äldreråden och råden för personer med
funktionsnedsättning. Skolningen gäller rådledamöternas utbildningsbehov i fråga om fysisk
tillgänglighet i den byggda miljön, tillgänglighet till service och tjänster samt kommunikativ
tillgänglighet. Sekreteraren meddelar rådets önskemål till förbundet.

7.

Nästa möte hålls torsdag 22.3 kl 12.00 i Skansen, stadshuset.

Pargas 6.2.2018

_________________________

_________________________

Christian Andersson
ordförande

Åsa Knuts
sekreterare

