
Råd för personer med funktionsnedsättning 

 

Tidpunkt: 9.5.2022 kl.16:00-18:01 

Plats: Digitalt möte via Microsoft teams 

 

Närvarande:  Kaj-Christer Ojala, ordförande 

 Fredrik Lindgren, medlem 

 Clara Westerlund-Horttana, medlem 

 Siv Allenius, medlem 

 Marika Törnqvist-Björklund, medlem (avlägsnade sig från mötet kl. 17.15) 

 Johanna Österlund, sekreterare 

 

§ 1 Öppnande av mötet 

Ordförande Kaj-Christer Ojala öppnade mötet kl.16:00. 

 

§ 2 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

§ 3 Val av protokolljusterare 

Fredrik Lindgren och Clara Westerlund-Horttana valdes till protokolljusterare. 

 

§ 4 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes under mötet. 

 

§ 5 Färdtjänst – Dagsläget i Raseborg samt Jill-Mari Forsströms hälsningar från tillfället 

kring färdtjänst i Västra Nyland 

Jill-Mari Forsström var inte närvarande på rådets möte och kunde inte ge info vidare till rådet.  

Kaj-Christer Ojala informerade om vad som diskuterats om färdtjänsten i möten han deltagit i 

gällande välfärdsområdet: Esbos modell: ”kulkukeskus” slopas. Tre andra modeller föreslås och 

någon av de modellerna kommer att tas i bruk. Kynnys Ry hade reagerat på välfärdsområdets 

förslag på färdtjänsten. Modellerna som föreslås uppfyller inte Lagen. Brukarsynvinkeln i nya 

färdtjänstsystemet upplever att nya färdtjänsten skulle innebära en försämring av färdtjänsten. Nya 



modellen isolerar färdtjänstanvändaren ytterligare. Man upplever att det handlar om en försämring 

av servicen. Det blir svårare att använda färdtjänsten. Diskussion om att taxiföretagarna inte får 

tillräckligt betalt för att köra färdtjänstresor. Eventuellt kommer rådet för personer med 

funktionsnedsättning att skicka ett utlåtande gällande färdtjänsten vidare till välfärdsområdets 

arbetsgrupp. Jill-Mari Forsström skickar utlåtandet vidare till välfärdsområdets arbetsgrupp då hon 

fungerar som representant för färdtjänstanvändarna.  

 

§ 6 Reumaföreningen och Kaj-Christer Ojalas presentation av Rådet (hälsningar från 

tillställningen) 

Kaj-Christer Ojala var som rådets ordförande inbjuden till Västra Nylands reumaförenings vårmöte 

på Seniora i Ekenäs. Ojala var inbjuden till reumaföreningens möte för att berätta om rådet för 

personer med funktionsnedsättning och hur rådet arbetar.  

Vid mötet hade det förts en diskussion kring digitaliseringen och hur eller om man har möjlighet att 

få hjälp eller stöd i användandet av till exempel dator, för att kunna få sina ärenden uträttade. 

Erbjuder staden liknande service? 

 

§ 7 Skrivelsen till Raseborg om att få flera möten per år; Marika Törnqvist-Björklund 

berättar om dialogen med beslutsfattare 

Rådet för personer med funktionsnedsättning har fått lov att mötas flera gånger om det finns orsak 

att mötas. Tidigare har det funnits en gräns på 4 möten per år. Rådet kommer nu att i alla fall kunna 

mötas 6 gånger per år, och eventuellt något extra möte om behovet finns. Diskussion i detta ärende 

har förts med stadssekreterare Thomas Flemmich. 

 

§ 8 SOTE och det senaste inom Raseborg / Västra Nylands Välfärdsområde  

Kaj-Christer Ojala har som ordförande för rådet deltagit i SOTE-möten månatligen. Det som 

framkommit under mötena har varit att rådens ordförande i kommunerna känner sig otillräckliga. 

Man skulle vilja kunna påverka mera under mötena och föra fram viktiga saker. Välfärdsområdets 

centrum kommer att vara i Esbo. Under mötena har det framkommit att arbetet inför 

välfärdsområdet inte kommer att hålla tidsramarna, och vara klart i slutet av år 2022. På mötena har 

det lyfts fram att det inom politiska kretsar tycks finnas mycket broms på gällande utvecklingen av 

välfärdsområdet. Modellen som planeras finns inte från förut och en viss tvekan finns och därför 

vill man bromsa utvecklingen en aning. Upplevelsen av att mycket förberedande jobb och många 

idéer inte får bära frukt. 

Ordförandes roll har nu mera varit att fungera som informationsspridare. Möjligheterna att påverka 

känns små. Förslagen som kommer till diskussion på mötena snappas ändå upp och tas till vidare 

behandling. 

 

 

 



§ 9 Begäran om utlåtande gällande Raseborgs stads strategi 2022 

Rådet har granskat strategin och skrivit ett utlåtande med kommentarer som skickas vidare. 

Utlåtandet granskades under mötet och Marika Törnqvist-Björklund skickar utlåtandet vidare senast 

den 16.5.2022. 

 

§10 Press/Mediagenomgång: aktuella ärenden gällande tillgänglighet i Raseborg 

- Eu-Etelä: Mycket skriverier om Raseborgs sjukhus och utlokalisering av tjänster till Lojo 

sjukhus. 

 

- Svenska YLE: Artikel om renoveringen av Katarinaskolan och hur de tar i beaktade olika 

funktionsnedsättningar. Rådet har varit i kontakt med Raseborgs stad gällande renoveringen. 

Rådet måste få vara delaktig redan vid planeringsskedet för att upplysa om olika saker. 

Staden kommer att kontakta rådet då det blir aktuellt. 

 

§11 Övriga ärenden 

1. Hur skall rådet förhålla sig om någon önskar ett uppdrag av rådet? Vissa rådsmedlemmar 

har blivit kontaktade i olika ärenden (vilket rådet ser positivt på). Överenskommet att rådets 

medlemmar försöker utreda frågor och ärenden så gott det går. Rådet ger skriftligt svar i 

ärenden som tillgetts rådet. En diskussion hölls om att rådet fungerar som ett rådgivande 

organ och kan inte alltid påverka alla saker, men kan i alla fall kolla upp och reda ut saker 

och försöka påverka så långt det är möjligt. 

 

2. Utsikter för rådets framtid och välfärdsområdets reform. Hur kommer rådet att fungera i 

framtiden? Alla kommuner kommer inte att ha egna råd för personer med 

funktionsnedsättning. Ett gemensamt råd kommer att finnas som gäller för hela 

välfärdsområdet. Lokala råd kommer att ha möjlighet att ställa upp med kandidater som kan 

väljas in till välfärdsområdets råd för personer med funktionsnedsättning. Det är ännu oklart 

om lokala råd fortfarande kommer att finnas kvar då välfärdsområdet tar över. En viss oro 

finns för hur detta påverkar oss i periferin. Kan vi fortfarande påverka eller blir det Esbo 

styrt? Raseborgs råd för personer med funktionsnedsättning står fast vid att råden behöver 

finnas kvar på kommunnivå. 

 

3. Marika Törnqvist-Björklund kommer att lämna in två motioner till Raseborgs fullmäktige. 

Rådets övriga medlemmar kommer att ha möjlighet att skriva under motionerna innan de 

skickas in. Motionerna gäller: 

 

- Byggande av naturstig som är tillgänglig för personer som rör sig med rullstol och 

rollator. Tanken är att naturstigen skulle vara byggd i trä.  

 

- En rullstolsramp med stödräcke vid knipans strand i Ekenäs. Rampen skulle gå över 

gräset och sanden och ner i vattnet. På plats skulle också borde finnas en vattenrullstol 

som man kan byta till. Detta skulle möjliggöra att också personer med olika 

funktionsnedsättningar kunde simma.  



4. Nya Kulturhuset i Karis: svenska synskadade i Västnyland r.f. har gett synpunkter gällande 

kulturhuset men har inte kontaktats för att gå på rundvandring. 

 

5. Rådet konstaterade att en skrivelse borde göras och skickas ut till alla föreningar. Man borde 

lyfta fram vad som skall beaktas i utrymmen som skall vara tillgängliga för alla. Till 

exempel vid renoveringar eller nybyggen som skolor, bibliotek, kulturhus osv. 

 

§12 Nästa möte 

Rådets nästa möte är den 12.9.2022 kl.16:00 på plats i handikappservicens utrymmen på 

Raseborgsvägen 37, Torpet, 10650 Ekenäs. 

 

§13 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.18:01. 

  

Protokolljusterare Clara Westerlund-Horttana godkände protokollet elektroniskt den 2.6.2022. 

Protokolljusterare Fredrik Lindgren godkände protokollet elektroniskt den 2.6.2022. 

 


