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Handikapprådets sammanträde 

Tid Tisdag 7.6.2022 klockan 18 

Plats Äppelbackens servicecenter/Teams 

Närvarande Aaltonen Johanna ordförande 

Aatelo Maija vice ordförande 

Kiljunen Jorma – 19.35 

Lehesniemi Matti 

Nuotio Kirsti 

Sinisaari Antti 

Tammisaari Mari 

Westerholm Hakan 

Koponen Seija suppleant 

Reinivuo Hilkka suppleant 

Seittamo Tuire sekreterare 

Frånvarande Ongley Leena 

86  Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

87  Val av protokolljusterare 

Matti Lehesniemi och Antti Sinisaari valdes till protokolljusterare. 

88  Aktuella ärenden, social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen 

Tf. social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen berättade att tyngdpunkten 

tills vidare ligger på beredningen av övergången till välfärdsområdet. 

Förenhetligandet av klientavgifterna i olika kommuner bereds också. 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om avgifterna under hösten. 

Handikapprådet önskar att man i högre grad ska uppnå individuellt tänkande 

i fråga om klienterna. Socialarbetarna borde alltid informera klienten om de 

bästa möjliga alternativen. För närvarande finns det för mycket sådant som 

klienten själv ska utreda. 

Man funderade även på det framtida verksamhetsområdet för 

taxiförmedlingscentralen. Det vore bra att avgränsa det på ett förnuftigt sätt. 

Man förvånade sig också mycket över betalningsförbindelserna för resor till 

Helsingfors/Vanda samt hur personbeteckningen och hemadressen syns i 

dem. Man önskade att det skulle finnas någon annan typ av 

betalningsförbindelseblankett med t.ex. ett klientnummer. 
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Man håller på att inrätta ett kundråd för att följa taxiförmedlingscentralens 

verksamhet. Rådet ska också ha representanter för handikapprådet och 

äldrerådet. Målet är både snabba beslut och i och med dem snabba 

förändringar i förmedlingscentralens verksamhet. 

Samarbetet mellan staden och organisationerna fungerar inte på önskat sätt 

och bör utvecklas. 

Stadens tjänster för hörselskadade är inte alls tillräckliga, utan bör också 

utvecklas. 

Man har sedan länge talat om en servicehandbok i pappersform. Handboken 

har dock inte utarbetats på grund av coronapandemin. Man har också 

funderat på behovet av att kontinuerligt uppdatera handboken. Den kan 

innehålla något som behöver uppdateras genast när den publiceras. 

De som använder den personliga arbetsgivarmodellen har sedan slutet av 

april haft möjlighet att uträtta ärenden i Äppelbacken två olika dagar i veckan. 

Under den första en och en halv månaden har det endast gjorts ett besök. 

Om det ser ut som om att det inte finns något behov, avslutas servicen. 

89  Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

90  Det föregående sammanträdets beslut och godkännande av protokollet 

Det föregående sammanträdets beslut och protokoll godkändes. 

91  Den nya verksamhetsstadgan 

Utarbetandet av den nya verksamhetsstadgan pågår fortfarande. Den nya 
verksamhetsstadgan färdigställs vid mötet den 8 augusti. 

92  Verksamhetsberättelse 2021 

Verksamhetsberättelsen godkändes såtillvida att namnet på en förening 

korrigeras. 

93  Social- och hälsovårdsnämndens föredragningslista 

Man diskuterade storleken på självriskandelarna för resor till 

Helsingfors/Vanda för färdtjänsten på föredragningslistan men man 

beslutade att vänta på nämndens beslut i ärendet. 

94  Samarbete med äldrerådet och ungdomsfullmäktige 

Samarbetet med ungdomsfullmäktige inleds först på hösten. Ett möte med 
äldrerådet ordnades i Äppelbacken den 16 maj. Samarbetet bör främjas 
också i fortsättningen. 

95  Arvoden för arbetsgruppen för tillgänglighet 
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Man kom överens om att sekreteraren frågar Kirsi Oksanen om Borgå stad 

betalar någon form av ersättning till Jukka Suhonen som är verksam i Sibbo. 

96  Äldrerådets och handikapprådets rätt att föra talan och vara närvarande i nämnderna 

Stadens förvaltningsstadga behandlas under hösten. Man väntar först på 

välfärdsområdesfullmäktiges beslut och försöker sedan påverka stadens 

förvaltningsstadga. 

97  Social- och hälsovårdsreformen 

Maija Aatelo lovade att dela ut en fil med den senaste versionen av 

handikappservicelagen på över 300 sidor till alla. 

98  Nylands handikappråd 

Inget nytt. 

99  Nästa sammanträden 

må 8.8 kl. 18–20 

må 19.9 kl. 18–20 

må 24.10 kl. 18–20 

må 21.11 kl. 18–20 

må 19.12 kl. 18–20 

100  Övriga ärenden 

Ställningstagande från handikapprådet i Borgå 

Ställningstagandet har undertecknats av fyra av sju andra kommuner. 

Verksamheten vid Nylands handikappråd håller på att splittras tydligt. 

Samarbete med social- och hälsovårdsnämnden 

Vid sammanträdet den 8 augusti funderar man på hur man kunde förtäta 

samarbetet med social- och hälsovårdsnämnden. 

Nimbus läge 

Sekreteraren utreder vem som är rätt person att berätta om Nimbus 

framtidsplaner. 

Rådets nya sekreterare 

Ira Kaijolehto inleder sitt arbete som rådets nya sekreterare i augusti. 

101  Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.00. 
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Johanna Aaltonen Tuire Seittamo 

ordförande sekreterare 

Protokolljusterare 

Matti Lehesniemi Antti Sinisaari 
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