PARGAS STAD

RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Tid: torsdag 24.10.2019 kl.13.00 – 14.35
Plats: Skansen, stadshuset
Närvarande:

Andersson Christian
Henriksson Harold
Lagerroos Bo
Landén Kristina
Lehtilä Elina
Lindman-Korpi Regina
Lindroos Frej
Salminen Mauno
Stolzmann Marianna
Knuts Åsa

ordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
viceordförande
sekreterare

Frånvarande:

Alstrand Ulla
Karrento Pirkko

medlem
medlem

§ 24

Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 13.00.

§ 25

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

§ 26

Rådet med personer med funktionsnedsättning.
Rådet består av ordförande Christian Andersson, viceordförande Marianna Stolzmann, Ulla
Alstrand, Harold Henriksson, Pirkko Karrento , Bo Lagerroos, Kristina Landén, Elina Lehtilä,
Regina Lindman-Korpi, Frej Lindroos, Mauno Salminen. 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 budgeterade för detta år.

Arvoden och ersättningar.
80 € för protokollfört möte. Överskrids mötestiden tre timmar höjs grundarvodet med 50 %. För
medlem vars enkelresa överstiger 1,5 h höjs grundarvodet med 50 %. Kilometerersättning för år
2019 är 43 cent/km och för medföljande person + 3 cent/km.
Möteskallelse.
Möteskallelsen skickas per meil. Mötespapper delas ut på mötet.
Justering av protokoll.
Protokollen justeras på nästa möte av ordföranden och sekreteraren. Protokollet skickas ut med
nästa möteskallelse för genomgång. Utlåtanden till olika organ justeras vid behov omedelbart.
§ 27

Justering av protokollet från senaste möte
Protokollet från senaste möte justerades av föregående rådets medlemmar.

§ 28

Pargas Kungörelser –artikel om rådet.
Sekreteraren kontaktar Pargas Kungörelsers reporter Mikael Heinrich och frågar om han på vårt
nästa möte kan komma och skriva en artikel om rådet till tidningen.

.
§ 29 Tillgänglighetsärenden.
Den på sommaren planerade tillgänglighetrundan i centrum av Pargas blev inte av eftersom
tidsbokningen till disponenterna borde ha gjorts långt i förväg.
KOP-fastigheten på Strandvägen 18. Rådet konstaterar att då det inte finns något intresse
från fastighetsägarens sida att bygga någon ramp lägger rådet ner ärendet. Om en kund med
någon funktionsnedsättning behöver hjälp för att besöka affären ställer personalen alltid upp o
hjälper till.
Matmalmen Eva. På mötet konstaterades det att personer med viss funktionsnedsättning inte
kan komma in till restaurangen via det trånga köket. Medlemmen Harold Henriksson skall
besöka restaurangen i början av november och då skall han diskutera saken med ägaren Eva
Johansson. Någon typ av skenor vid ena ingången kunde lösa problemet.
Nagu apotek. Ordföranden meddelade att ingången till Nagu apotek inte ännu byggts om.
Apoteket är en servicepunkt som skall vara tillgänglig för alla. Vid banken som finns i samma hus
finns en ramp så rådet undrar varför det inte också vid apotekets ingång kunde göras en likadan.
Viceordföranden kontaktar personalen och om detta inte ger något resultat kommer rådet att
skicka en skrivelse till apoteket.
Då man öppnar bäddavdelningens ytterdörr rullar mattan vid tröskeln oftast ihop sig-> svårt att
ta sig in med rullstol.
Kajutan. Vid ingången till fastigheten finns en ramp men toaletten inne i restaurangen är så liten
så att en rullstol nog inte ryms in.

Både på Kombilas och på hälsovårdscentralens toaletter är toalettstolarna för låga.
Toalettstolarna borde bytas ut till högre eller så borde det inskaffas någon typ av förhöjningar
till dessa.
På våren 2018 skrev rådet ett utlåtande till Reimari angående önskemål om ändringar i
kundtoaletten. Nu har ändringarna förverkligats.
Vid Folkhälsanhusets terapibassäng har en ny lift installerats.

§ 30

Övriga ärende
Rådet bjuder in stadens tekniska disponent Jari Salminen till nästa möte.
14.11 ordnas en samarbetsträff för föreningar i stadshuset. Målet med tillfället är att utveckla
samarbetet mellan Pargas stad och de social- och hälsovårdsorganisationer/-föreningar som är
aktiva på orten samt att fördjupa kunskapen om varandra bland organisationerna. Sekreteraren
skickar ut inbjudan till alla medlemmar. Den som är intresserad skall anmäla sig till tillfället
senast 6.11.
Ett gemensamt möte med äldrerådet planeras till mars. Den nya tekniska chefen inbjuds till
mötet.
Rådets medlem Harold Henriksson intervjuades i Radio Vega 9.10. Intervjun handlade om
ledarhundars tillträde till affärer och restauranger.

§ 31

Nästa möte
Nästa möte hålls torsdag 5.12 kl. 12 i stadshuset.

Pargas 24.10.2019

_________________________

_________________________

Christian Andersson
ordförande

Åsa Knuts
sekreterare

