HANDIKAPPRÅDET I JAKOBSTAD
Protokoll 1/ 28.6.2019
Möte i Fäboda Kaffestga, , kl. 13.00-15.30
Närvarande:
Seppo Kangas, ordförande , Pehr Ahlstedt, Eivor Emas, Christel Granholm-Hagen, Fride
Sjöblom, Maire Paavola (sekreterare) samt stadsstyrelsens representanter Markus Karlsson,
Hellevi Kytölä, Viktor Nieminen.
Även suppleanterna Raimo Penttala, Jukka Ahola samt Inga-Britt Löw var närvarande.
Frånvarande:Laila Rantanen-Timonen
Dagens inledare: Anna Calden från funktionshinderrådet i Nykarleby
Staden Jakobstad bjöd på kaffe med semla.

1

Öppnande av mötet
Ordföranden Seppo Kangas öppnade mötet och hälsade de närvarande och
särskilt Anna Calden till detta möte där vi får en hel del information av Anna
samt har möjlighet att bekanta oss med naturstigen med ramp som nu
håller på att byggas ut.
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Konstaterande av laglighet och beslutförhet
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

3

Information av Anna Calden

4

I sitt anförande berörde Anna Caldén bl.a. FN:s avtal om mänskliga rättigheter som
Finland ”sent omsider” ratificerat, samt den kommande nya funktionshinderlagen
och vidare det nordiska samarbetet inom handikappsektorn. Anna har många
strängar på sin lyra, hon är ordförande för funktionshinderrådet i Nykarleby,
komunalpolitiker, styrelseordförande för SAMS, dvs. Samarbetsförbundet kring
funktionshinder samt aktiv inom Nordiska rådets samarbete kring funktionshinder.
Vad gäller hållbar utveckling och tillgängligheten i samhället fick medlemmarna
veta att den nya termen för framkomligheten för olika grupper är ”Universiell
design”. Anna Caldén hade mycket kunskaper att dela med sig av för
handikapprådet.
Den länge förberedda lagen om service till funktionshindrade förföll med Sote
men arbetet kommer att återupptas. Lagen kommer inte att göra åtskillnad på
vilken diagnos man har som utgör funktionshindret. I den kommande lagen
sammanslås nuvarande två lagar, lagen om service och stöd på grund av
handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Också
denna lags beredning har SAMS bevakat, särskilt vad gäller svenskspråkig service.

Om sin egen samhällsaktivitet konstaterade Anna Caldén att det är viktigt att få
andra med i arbetet att förbättra funktionshindrades vardag, inte minst för att
bredda kontaktytorna och därigenom få gehör för sina synpunkter. Arbetet i
handikapprådet eller funktionshinderrådet som det heter i Nykarleby, är viktigt.
Som funktionshindrad måste man ideligen ta upp kampen för sina rättigheter,
konstaterade Anna. Blir man arg över svårigheter eller oförståelse man möter får
man vara arg varje dag men det är inte ett bra sätt att lösa problemen. Man skall
våga be om hjälp, ha tålamod, vara modig och tala om saker som inte annars får
plats i den allmänna samhällsdebatten, sade Anna. Hennes anförande var
innehållsrikt och tänkvärt.
5

Ärenden till nästa möte
Beslöts att till nästa möte inbjuda Johan Enlund från tekniska verket för att
informera om läget inom stadsmiljön samtidigt som medlemmarna har möjlighet
att ställa frågor.
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Förnyat mandat för handikapprådet
Beslöts ingå till stadsstyrelsen med förslag om att nuvarande sammansättning av
handikapprådet skulle få fortsätta ännu e två-årsperiod, 2020-21.
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Tackbrev
För den otroligt fina satsningen med naturstigen och ramper här vid Fäboda skall
tackbrev sändas till stadsstyrelsen och UPM som donerat virket.
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Avslutande av mötet
Eftersom inga andra ärenden förelog förklarade ordföranden mötet avslutat kl.
15.15

Seppo Kangas, ordförande

Maire Paavola, sekreterare

