PARGAS STAD
RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Tid: torsdag 17.5.2018 kl.12.00 – 14.30
Plats: Skansen, stadshuset
Närvarande:

Andersson Christian
Alstrand Ulla
Henriksson Yvonne
Henriksson Harold
Lagerroos Bo
Lindman-Korpi Regina
Nyström Patricia
Robertsson Annemaj
Stolzmann Marianna
Knuts Åsa

ordförande
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
närvarande kl. 12-14
medlem
viceordförande
sekreterare

Frånvarande:

Lindberg Ahti
Lindroos Frej

medlem
medlem

§ 17 Öppnande av mötet.
Ordföranden öppnade mötet kl. 12.00
§ 18 Mötets laglighet och sammankallande.
Ordföranden konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
§ 19 Egentliga Finlands förbunds specialplanerare (för tjänster för handikappade och
utvecklingshämmade) Pirjo Valtonen informerar om kommande vård- och landskapsreform.
Rådets medlemmar tog del av informationen och efter det fick medlemmarna ställa frågor. Om
någon ännu har idéer eller frågor kan man skicka dem till rådets sekreterare som sammanställer
en lista som sedan skickas vidare till specialplaneraren.
§ 20

Justering av protokollet från senaste möte
Protokollet från senaste möte justerades.

§ 21

Pargas-dagarna.
Pargas-dagarna infaller i år 9-10.6. Vissa föreningar har egna marknadsstånd men de föreningar
som inte har egna kan medverka vid Pargas Invaliders stånd. Bo Lagerroos är kontaktperson för
materialet (broschyrer).
I början av nästa år börjar vi planera för nästa års tillställning. Det finns många olika
funktionshinder och dessa vill rådet göra personer uppmärksammade på. T.ex genom att
arrangera en frågesport eller kaffetillställning kunde man få dem lockade att stanna upp och på
samma gång kunde medlemmarna ge information om de olika funktionshindren.

§ 22

Material till internationella handikappdagen.
Den 3 december firas internationella handikappdagen. Ordföranden har för Pargas invaliders del
beställt lite material (tidningar och broschyrer) till detta redan ifall man ordnar något jippo den
dagen. Om någon annan förening har något material tas det gärna emot.

§ 23

Tillgänglighetsärenden.
-Harold Henriksson har haft ett möte med tekniska chefen Ted Bergman. Tekniska chefen
önskade att rådet skulle sammanfatta en lista på allt vad rådet gjort på tillgänglighetssidan d.v.s
vem som kontaktats, vad saken gäller, och hur saken framskridit. Samtidigt skulle
byggavdelningen få tillgång till uppgifterna. Sekreteraren lovade gå igenom gamla protokoll
under sommaren och sammanställa en lista.
- Viceordföranden har skrivit utlåtanden både till M-market och K-supermarket Reimari ( ref.
föregående protokoll). Rådet godkände utlåtandena. Sekreteraren skickar dem till respektive
affär.
- Ulla Ahlstrand lovade kontakta kaplanen i Korpo för att diskutera om bankens och
församlingens dörrar samt WC:n som lovats byggas om eftersom ingenting ännu gjorts. Även
kyrkans tröskel skall kontrolleras. Ulla meddelar om resultatet till rådets ordförande.
- Ordföranden har kontaktat Nagu apoteks ägare för omändringarna där. Apotekaren
meddelade att han har försökt nå byggnadsinspektionen i Nagu för utredande av bygg- eller
åtgärdslov men har inte lyckats nå dem. Nu har apotekaren lovat kontakta
byggnadsinspektionen på nytt.
- i mitten av juli kommer ordföranden att sammankalla några medlemmar och göra en
tillgänglighetsrunda i Pargas.

§ 24

Övriga ärenden.
Den medlem som på senaste möte tog till tals omorganisationen av psykiatriska avdelningen i
Pargas för de svenskspråkiga klienterna har inte ännu skrivit ett utlåtande p.g.a personliga skäl.
Medlemmen lovade skriva utlåtandet till nästa möte.

§ 25

Följande möte
Följande möte hålls i slutet av augusti eller början av september.

§ 26

Extra ärende
Stadsstyrelsen har begärt utlåtande gällande Pargas stads handlingsplan. Eftersom begäran om
utlåtandet kom så sent föreslog ordföranden att alla läser hemma igenom utkastet till
handlingsplanen och skickar sina förslag till sekreteraren senast 24.5. Ordföranden skriver ett
utlåtande till stadsstyrelsen.

Pargas 17.5.2018

_________________________

_________________________

Christian Andersson
ordförande

Åsa Knuts
sekreterare

