
Handikapprådets sammanträde 2.11.2021 

124 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 
 

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 
125 Aktuella ärenden: Kultur- och fritidsdirektören Anders Lindholm-Ahlefelt  
  

Lindholm-Ahlefelt berättade om kultur- och fritidstjänsternas 
verksamhet och prioriteringar i ett nötskal. 
Nästa års budget bereds och fullmäktige beslutar i ärendena som 
bäst. Projektfinansiering kan också användas vid behov, om de 
budgeterade pengarna inte räcker. 
 
Lindholm-Ahlefelt ansåg att det är mycket viktigt att de olika 
aktörerna involveras och att den regionala tillgängligheten för de olika 
tjänsterna säkerställs. 
 
Särskilt Gammelbackaregionen utvecklas som bäst. Även Kokon bör 
utvecklas. Projektmedel söks för utvecklingen av Kokon inom 
utvecklingen av verksamheten 2022. 
 
Utöver den nationella hobbymodellen utvecklar Borgå även en egen 
hobbymodell för att ingen ska lämnas ensam. 
 
Effekterna som övergången till välfärdsområden har på kultur- och 
fritidstjänsterna är fortfarande öppna. 
 
Presentationen var av allmän karaktär, men rådets ledamöter ställde 
många bra preciserande frågor till Lindholm-Ahlefelt. 
Man kan även i framtiden skicka frågor om ämnen man funderar på 
direkt till Lindholm-Ahlefelt. 
 
Man framförde bland annat frågan om funktionshinderkort, simhallens 
tillgänglighet, medborgarinstitutets lokaler i framtiden och den 
övergripande planeringen av Kokonområdet så att även företag 
involveras. Språklig tillgänglighet bör också genomföras i kultur- och 
fritidstjänsterna. Det bör vara möjligt att använda teckenspråk. 
 
När byggnader planeras bör handikapprådet involveras i ett tillräckligt 
tidigt skede och frågor diskuteras för att undvika skador även under 
genomförandeskedet.  
 
Smågruppsverksamhet skulle kunna vara ett alternativ för 
involvering. Även om handikapprådets sammansättning ändras från 
början av året, fick sekreteraren i uppdrag att i december hitta 
lämpliga datum för det första smågruppsmötet som kultur- och 
fritidstjänsterna och handikapprådet ska hålla i januari. 
 
 
 



126 Val av protokolljusterare 
 

Jorma Kiljunen och Matti Lehesniemi valdes till protokolljusterare. 
 

127 Godkännande av föredragningslistan 
 
 Föredragningslistan godkändes. 
 
128  Det föregående sammanträdets beslut och godkännande av protokollet. 
 

Det föregående sammanträdets beslut gicks igenom och protokollet 
godkändes. 

 
129 Gensaga till förvaltningsrättsärendet 

 
Man beslöt att registrera de under hösten inträffade eventuella fel, 
som upptäckts i de löneförvaltningstjänster som lämnats till Sibbo för 
att bli genomförda där. Det har visat sig att det fortfarande finns 
många brister i tjänsten. 
 
Föreningscentralen skulle kunna skicka klienterna en informell enkät, 
som utarbetas av Hanna Sundholm. I brevet frågar man klienterna i 
en positiv anda om eventuella problem som kan ha uppstått. Svaren 
ska skickas till Föreningscentralen. 
 

130 Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista 
  

På föredragningslistan finns ett ärende som Ingela Lindholm har tagit 
upp i sitt eget meddelande till handikapprådet. Frågan gäller 
konkurrensutsättning av arbets- och dagverksamheten. Det får inte 
uppstå förändringar för klienten även om tjänsteleverantören skulle 
byta. 

 
131 Social- och hälsovårdsnämndens och handikapprådets  
 samarbetsmöte tisdagen den 9 november kl. 18 
 

Johanna Aaltonen hälsar deltagarna välkomna. 
Matti Lehesniemi säger några ord å Föreningscentralen vägnar. 
Maija Aatelo håller ett välkomsttal på cirka tio minuter. 
 
Man bör på ett positivt sätt berätta om missnöjet med stadens sätt att 
arbeta med handikapprådet, och att involveringen av handikapprådet 
inte är tillräcklig. 
 
Frågor som ska tas upp på samarbetsmötet: 
– handikappservicens budget 
– handikapprådets budgetuppföljning 
– smågruppsverksamheten är redan i gång (Hällström, Lindholm, 
Lindholm-Ahlefelt) 
– inte uttalanden, utan handikapprådet är med i de olika 
planeringsskedena 
– frågan om föredragningslistan 



– frågan om förvaltningsrätten 
– handikapprådets valmetod 
– Nylands handikappråd UVA och Östra Nylands handikappråd 

 
132 Social- och hälsovårdsreformen 
 

Lagen om funktionshinderservice fortskrider. Det finns en del hotfulla 
skrivningar relaterade till denna. Förändringarna känns små, men de 
kan även ha en stor och negativ effekt. 

 
133 Nylands handikappråd 
 

Ingen ny information. Detta forum konstaterades vara en viktig 
möjlighet till påverkan i ändringen av social- och hälsovården samt de 
kommunala tjänsterna. 

 
134 Följande sammanträde och gäst 
 

Följande sammanträde hålls tisdagen den 14 december kl. 18. Gäst 
är Jorma Wiitakorpi, stadsstyrelsens ordförande. 

 
135 Övriga frågor 

Handikapprådets valmetod 
Den 14 oktober har Ann-Sofie Silvennoinen och Roope Lenkkeri 
skickats en påminnelse om handikapprådets valsätt. 
 
Översättning av protokollen 
Nästa vecka klargörs det hur handikapprådets protokoll kommer att 
översättas. I övrigt är saken OK, men man klargör ännu vem 
betalaren är. 
 
Ungdomsfullmäktige 
Man reflekterade över hur man skulle få fler nya kandidater till 
ungdomsfullmäktige. I handikapprådets verksamhetsplan för nästa år 
ska inledandet av samarbetet med ungdomsrådet och fortsättningen 
med äldrerådet antecknas. 
 
Frågan om taxi 
Man väntar fortsättningsvis på att motparten ska ta kontakt. 
 
Ingela Lindholms förslag 
Ingela Lindholm har gett ett förslag till handikapprådet om ett 

friformigt samarbetsmöte med handikappservicens teammedlemmar 

nästa vår för att få till stånd ett mer fungerande samarbete. 

Handikapprådet kunde ställa frågor, och handikappservicens 

teammedlemmar kunde till exempel berätta om arbetsfördelningen 

och hur processen framskrider när en ny ansökan kommer o.s.v.  

Smidigare samarbete med handikapprådet – utvecklingsverkstad om 
samarbetet med handikapprådet  
Experimentet ordnas av teamet Sitra Labs Nothing about us without 
us. 



Målet med experimentet är att utveckla samarbetet mellan 
handikapprådet och de tjänsteinnehavare och beslutsfattare som 
arbetar med det, särskilt i tvåspråkiga kommuner. Ordföranden 
anmälde sig till verkstaden, men det fanns inte tillräckligt många 
anmälda från detta område för att kunna bjuda in handikapprådet till 
verkstaden.  
 
God praxis 
Även om man vid det senaste mötet kom överens om att god praxis 

skulle skickas till handikapprådsdagarna som infaller denna månad, 

blev de inte skickade i alla fall.  

Ågatans cykelväg 

Av handikapprådets ledamöter har endast suppleant Tarja-Tuulikki 

Turpeinen kommenterat frågan. Sekreteraren vidarebefordrar alla 

kommentarer som anses vara sakliga. 

136 Sammanträdet avslutas 
 

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.15. 
 

 


