
Råd för personer med funktionsnedsättning  
 

Tidpunkt: 21.2.2022 kl.16:00-17:56 

Plats: digitalt möte via Microsoft teams 

 

Närvarande:  Kaj-Christer Ojala, ordförande 

 Clara Westerlund-Horttana, medlem 

 Fredrik Lindgren, medlem 

 Siv Allenius, medlem 

 Jill-Mari Forsström, vice ordförande 

 Marika Törnqvist, medlem 

 Johanna Österlund, sekreterare 

  

 

§1 Öppnande av mötet  

 

Ordförande Kaj-Christer Ojala öppnade mötet kl.16:03. 

 

 

§2 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

 

§3  Val av protokolljusterare 

 

Clara Westerlund-Horttana och Siv Allenius valdes som protokolljusterare. 

 

 

§4 Godkännande av föredragningslistan  

 

Föredragningslistan godkändes på mötet. 

 

 

§5 Aktuellt gällande färdtjänsten 

 

Diskussion om att färdtjänsten borde vara en stående punkt i föredragningslistan eftersom 

färdtjänsten ständigt är aktuell. Rådets förslag att kontakta olika föreningar för att fråga efter 

erfarenheter gällande färdtjänsten. Rådets representant för färdtjänstanvändarna, Jill-Mari Forsström 

är inbjuden till möte gällande färdtjänsten den 2.3.2022. Mötets sammankallare är Lojo stad. I mötet 

kommer det att delta personer från olika kommuner, serviceproducenterna Menevä och Lähitaksi 

samt från äldreråden och råden för personer med funktionsnedsättning. 

 

Följande punkter vill Raseborgs råd för personer med funktionsnedsättning föra fram till mötet:  

 

- Utebliven taxi trots att kunder bokat/beställt resa. 

- Taxin åker till fel adress.  



- Taxikort som ej fungerar.  

- Behovet av bekant taxi hos många, speciellt hos klienter med intellektuell funktionsnedsättning. 

- Behovet av svenskspråkig service då man anlitar färdtjänst. 

 

 

§6 Välfärdsområdets nyheter 

 

Det handlar om en strukturomvandling som påbörjas detta år och arbetet fortsätter också efter att 

välfärdsområdet börjat fungera. Det handlar om många omstruktureringar som tar tid att genomföra. 

Sfp:s stora drive i välfärdsområdet är svenska språket.  

 

Funderingar kring välfärdsområdet och rådets framtid: 

Hur kommer rådet för personer med funktionsnedsättning att se ut i framtiden? Kommer det endast 

att finnas ett råd för personer med funktionsnedsättning i hela välfärdsområdet? Ett konstaterande 

att man behöver lobba för svenska språket. Om antalet råd skärs ner, behöver vi lyfta fram svenska 

språket och landsbygden. Rådet vill vara en förebild i Raseborg och vara tillgänglig för 

allmänheten, visa intresse och delta i det som erbjuds.  

 

 

§7     Aktuellt gällande Kårkulla 

 

Samkommunerna kommer att upplösas. Kårkulla och andra samkommuner upplöses och ansvaret 

flyttas över på välfärdsområdet.  

 

 

§8    Rådets möjligheter att mötas 

 

För tillfället får rådet för personer med funktionsnedsättning ha max 4 möten/år. Rådet konstaterar 

att det känns väldigt lite för att man skall kunna vara effektiv och jobba fram saker. Rådets 

medlemmar funderar till nästa möte om en skrivelse/förfrågan borde göras till fullmäktige om att 

rådet borde få träffas flera gånger än 4 gånger/år. 

 

 

§9    Genomgång av material från informationstillfällen 

 

Informationstillfälle om Västra Nylands välfärdsområde. Ordförande Kaj-Christer Ojala och 

sekreterare Johanna Österlund deltog i informationstillfället. Rådets övriga medlemmar har fått 

material och information skickat via e-post. Ordförande Kaj-Christer Ojala kommer att delta i 

informationstillfällen gällande välfärdsområdet ungefär en gång i månaden. 

 

 

§10    Pressgenomgång 

 

- Raasepori-hanke 2050. Hur ska Raseborg se ut om 30 år. Tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. Läsvärd artikel.  

- Diskussion i Yle Vega Västnyland: Ingen invalidparkering på torget i Ekenäs. På samma sätt 

vid gågatans övre del. Lyftes också fram att det varit osandat på många ställen. 

- Raseborg har startat upp som barnvänlig kommun igen, men på egna villkor.  

 

 

 

 



§11   Övriga ärenden 

 

- Ordförande Kaj-Christer Ojala bjuds in till reumaföreningens möte 30.3.2022 för att berätta 

om rådets uppgifter och verksamhet. 

 

- Hur ska kommunikationen till de olika föreningarna ske? Rådets medlemmar funderar kring 

detta och under nästa möte tas detta ärende upp.  

 

- Arbetsgrupp gällande ändringsarbeten i hemmet: Rådets representant från Raseborg är Kaj-

Christer-Ojala och Clara Westerlund-Horttana.  

 

- Rådets roll vid nybyggen gällande tekniska lösningar osv. Rådet önskar kontaktas för att 

sedan kunna ge utlåtande eller skrivelse gällande byggnaderna och planeringen.  

 

 

§12   Nästa möte 

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning möts nästa gång den 9.5.2022 kl.16:00 

 

 

§13 Mötets avslutande 

 

Mötet avslutades kl. 17.56 

 

 

Protokolljusterare Clara Westerlund-Horttana godkände protokollet elektroniskt den 11.5.2022. 

Protokolljusterare Siv Allenius godkände protokollet elektroniskt den 12.5.2022. 

 

 

 

 

     

                
       
 


