
Råd för personer med funktionsnedsättning  
 

Tidpunkt: 10.1.2022 kl.16:00 

Plats: digitalt möte via Microsoft teams 

 

Närvarande:  Kaj-Christer Ojala ordförande 

 Jill-Mari Forsström vice ordförande 

 Marika Törnqvist-Björklund medlem 

 Johanna Österlund sekreterare 

 

 

§1 Öppnande av mötet  

 

Sekreterare Johanna Österlund öppnade mötet kl.16.15 

 

 

§2 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§3  Val av protokolljusterare 

 

Marika Törnqvist-Björklund och Jill-Mari Forsström valdes till protokolljusterare. 

 

 

§4 Godkännande av föredragningslistan  

 

Föredragningslistan godkändes under mötet. 

 

 

§5 Val av ordförande för rådet 

 

Kaj-Christer Ojala föreslogs och godkändes som ny ordförande för rådet för personer med 

funktionsnedsättning. Jill-Mari Forsström valdes till vice ordförande.  

 

 

§6 Råd för personer med funktionsnedsättning 

 

Kaj-Christer Ojala berättade om rådets roll och uppgifter. Rådet ansvarar inte för beslutsfattande i 

ärenden utan fungerar mera som ett rådgivande organ för att främja och utveckla samarbetet mellan 

kommunen, handikapporganisationerna och personer med funktionsnedsättning. Rådet arbetar för 

att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter. 

Styrkan med rådet är att många olika grupper/föreningar är representerade. Rådet sammanträder 4 

gånger/år.  

 

Diskussion kring vilka uppgifter på rådet som skall finnas på Raseborgs stads hemsida. Uppgifterna 

måste uppdateras med alla rådets medlemmars namn och överenskommet att kontakttaganden sker i 

första hand till ordföranden som sedan kontaktar övriga medlemmar i rådet med eventuella frågor.  



§7 Representant för färdtjänst användare 

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning behöver en representant för användarna av 

färdtjänsten. Representanten kommer att delta i uppföljningsmöten kring färdtjänsten som ordnas 

med kommunerna och serviceproducenterna gällande färdtjänsten. Jill-Mari Forsström valdes som 

representant för färdtjänst användarna. Nästa möte gällande färdtjänsten hålls den 2.3.2022 

kl.15:00, och då deltar Jill-Mari Forsström. Uppföljningsmöten kommer att ordnas 2 gånger/år.  

 

 

§8 Nästa möte 

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning håller nästa möte den 21.2.2022 kl.16:00. På grund av 

corona pandemin ordnas mötet på distans via teams.  

 

 

 

§9 Mötets avslutande 

 

Mötet avslutades kl.17:30. 

 

 

 

Protokolljusterare Jill-Mari Forsström godkände protokollet elektroniskt den 1.2.2022. 

Protokolljusterare Marika Törnqvist-Björklund godkände protokollet elektronisk den 1.2.2022. 

     

 
    
                
       


