HANDIKAPPRÅDET I JAKOBSTAD
Protokoll fört vid möte tisdagen den 1.10.2019 kl. 13.30-15.15 i SeniorCentret, Runebergsg.
9, mötesrummet
Närvarande: ordf. Seppo Kangas, Maire Paavola, Christel Granholm-Hagen, Fride Sjöblom,
Eivor Emas, stadsstyrelserepresentanterna Markus Karlsson och Viktor Nieminen samt
suppleanterna Jukka Ahola, Hellevi Kytölä och Inga-Britt Löw.
Frånvarande ordinarie ledamoten Laila Rantanen-Timonen
Beslut:
1

Öppnande av mötet
Ordförande Seppo Kangas Öppnade mötet och hälsade de närvarande
hjärtligt välkomna.

2

Konstaterande av laglighet och beslutförhet
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

3

Föregående mötets protokoll
Protokollet från sommarmötet 28.6..2019 upplästes och godkändes.

4

Stadsstyrelsens beslut om återval av handikapprådets medlemmar samt
val av nya ledamöter 2019-2021
Stst:s beslut 23.9., protokollsutdrag bifogas protokollet. Antecknades till
kännedom att handikapprådets förslag om återval av nuvarande
medlemmar, ordförande, sekreterare och suppleanter godkänts och att till
nya ordinarie medlemmar i rådet valts Markus Karlsson, Viktor Nieminen
samt Monica Grankulla-Häggblom och till suppleant för Laila RantanenTimonen valts Hellevi Kytölä.

5

Österbottens förbunds inbjudan till workshop ang. digitaliseringen
Ö:bottens Förbund inbjuder 2 representater för österbottniska kommunala
handikappråd att delta i en workshop om digitaliseringen 29.10. kl. 13-116 i
Vasa i stadsbibliotekets grupputrymme Essa. Handikapprådet utsåg
ordförande och sekreteraren att delta i workshopen.

6

Social-och hälsovårdsverkets PM från informationsmöte om Hedbo
PM:et från informationsmötet om Hedbo/Kårkulla upplästes och
diskuterades. Pehr Ahlvik framförde kritik att hela rådet inte hade fått
information om mötet men han deltog eftersom han hade fått veta om det.
Vid rubricerade informationsmöte den12.9.2019 deltog från J:stads
handikappråd Christel Granholm-Hagen, Markus Karlsson och Pehr

Ahlstedt samt Maj-Len Ahlstedt. Från Pedersöres handikappråd deltog 2
personer, från Nykarleby handikappråd 1 person och från Äldre-och
handikapprådet i Larsmo 1 person, därtill tjänstemän samt representanter
från Kårkulla anhörigråd.

7

Social-och hälsovårdsverkets anhållan om utlåtande om klientavgifter för
besök till sjukskötare och hälsovårdare
Protokollsutdraget delgavs medlemmarna i huvuddrag. Innebär en
förhöjning av avgifterna. Bilagan som gäller de nuvarande avgifterna samt
förhöjningen men bilagan har inkommit endast på finska. Därför rådde
oklarthet om vad ”edellämainitun mukainen kontakti etäyhteyden
välityksellä”. Vad innebär ”etäyhteys” i detta sammanhang, avser man
möjligen också telefonkontakt? Ifall telefonrådgivningen berörs är den
föreslagna avgiftsbeläggningen helt klart oskälig, vilket skall meddelas som
handikapprådets svar och utlåtande.

8

Torgparkeringen, gratis parkering för funktionshindrade
Som svar på handikapprådets förfrågan ang. gratis parkering i torggottan
för funktionshindrade som innehar parkeringstillstånd meddelar
verksamhetsledaren i sin e-post följande:
”Jakobstads Torgparkering är i huvudsak byggd och finansierad av
flera privata aktörer (Stadens andel i torgparkeringen är endast 15%).
Därmed är det också svårt med att erbjuda gratis parkering eftersom
företagets enda inkomst är just från parkeringskunder. Det vi kan
göra är att skräddarsy parkeringspaket till subventionerat pris. Ett
fungerande system kunde vara att Jakobstads Torgparkering säljer
förbetalda biljetter till ett fast nedsatt nettopris utan tidsbegränsning
på parkeringen. Andra modeller kan man säkert också diskutera. Om
för
Med Vänlig Hälsning/ Ystävällisin Terveisin
Mika Mäenpää
Verksamhetsledare
Torgparkeringen Ludvig”
Beslut: Rådet antecknade detta till kännedom.

8

Riksomfattande handikapprådet VANEs imbjudan till
handikapprådsdagar i Helsingfors
Riksomfattande handikapprådet VANE vid Social-och hälsovårdsministeriet
inbjuder till handikapprådsdagar27-28.11.2019 i Sokos Hotel Vanda. Under
dagarna hålls anföranden om bl.a. aktuellt om handikapplagstiftning, FN:s
handikappresolution, aktuellt om kommunala handikappråden m.m. Ingen
deltagaravgift uppbärs men deltagarna betalar själva mat, logi och resor.
Programmet verkar informativt och intressant varför rådets ordförande
Seppo Kangas beslöts att få deltaga ifall medel beviljas för resor,
dagtraktamente för 2 personer eftersom Seppo Kangas behöver en
hjälpare. Sekreteraren gör framställning om medel till stadsstyrelsen.

9

Olägenheter i stadsmiljön
Rådet tog upp frågan om olägenheter i stadsmiljön och beslöt på förslag av
Pehr Ahlstedt meddela följande olägenheter tekniska verket till kännedom
med hopp om att olägenheterna åtgärdas:
- En grop i gatan har funnits i 2 år nära Ekovägen 15 i hörnet mot
Oxhamnsgatan
- Signalen i trafikljusen på Skolgatan mitt emot CityMarket o Prisma
längst fram mot TB måste justeras för att bli starkare
- Växtlighet ut mot gångbanan som stör de som går på trottoaren måste
avlägsnas på Christinegatan , isynnerhet vid husnumren 18, 19B och 22
- För smalt att gå på trottoaren vid uteserveringen vid Alholmsg. 6,
Friends Pub, avståndetnär ca 115 cm mellan repet och trottarkanten
- En soffgrupp på gågatan, längs västerut, mellan Halpa-Halli och Irjalas
affär, nära Otto Malmsgatan, är placerad och fastmonterad så den
hindrar fria gångtrafiken på gågatan
- Alla fristående skyltar på trottoarerna är hinder för gångtrafiken, de
borde alltid placeras närmast byggnaden/väggen.

10

Övriga ärenden
Jukka Ahola tog upp frågan om hjälpmedel som administreras och beviljas
av Centralsjukhuset i Vasa, frågan är om ex. elrullstol eller elmoped för
funktionshindrade. Vid anskaffningen tillämpar man ett anbudsförfarande
som betyder att billigaste möjliga hjälpmedel anskaffas och man bortser
från individuella behov. På en förfrågan angående detta förfarande har
Ahola fått till svar att det är bestämt så från högre håll. Ändå utgår
lagstiftningen ifrån att det är de individuella behoven som skall väga tyngst.
Frågan är angelägen och rådet beslöt att man vänder sig till
Centralsjukhuset i Vasa för att få en förklaring till förfarandet.

11

Mötets avslutande
Då inga övriga ärenden fanns avslutade ordföranden mötet kl. 15.30.

Seppo Kangas, ordförande

Maire Paavola, sekreterare

