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Organ:  Råd för personer med funktionsnedsättning, Österbottens Välfärdssamkommun 

 

Tid:  21.11.2022 kl 15.00- 17.00 

 

Plats:  Vasa centralsjukhus, Y00.45 Sånglärka samt Teams 

 

Närvarande:  Ann-Britt Backull medlem, Vörå 

Anna Caldén medlem, Nykarleby  

Kurt Erlands  medlem, Kristinestad 

Marja Forsén  medlem, Närpes 

Janina Hannus  medlem, Korsnäs 

Seppo Kangas  medlem, Jakobstad 

Lina Käldström  medlem, Larsmo 

Ingrid Nykänen  medlem, Kaskö 

Ritva Lämpsä  medlem, Laihela 

Camilla Roslund-Nordling  medlem, Pedersöre 

Oili Airaksinen-Rajala  medlem, Vasa 

Ann-Christine Stenkull-Aura   medlem, Korsholm 

Bertil Stormblad  medlem, Malax 

  Benita Kivimäki medlem, Kronoby 

 

Frånvarande:  

 

Sakkunniga:  Marjo Luomanen Organisationsplanerare, 

Muskelhandikappförbundet 

  Annica Sundberg Verksamhetsområdesdirektör för Rehabilitering 

  Erkki Penttinen Sektordirektör 

   

 

Övriga närvarande:    

 

 

Föredragande: Hannele Grankvist Sakkunnig, funktionshinderservice  

 

Sekreterare:  Johanna Skarper Regional servicechef (Korsholm-Vörå) 

 

Paragrafer:  26-33 

 

Protokollet undertecknat:  

   

  Anna Caldén Johanna Skarper 

  Ordförande             Sekreterare 

 

Justerat:   

  ______________________ _______________________ 

    

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 
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Organ: Råd för personer med funktionsnedsättning, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 21.11.2022 kl 15.00- 17.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, Y00.45 Sånglärka samt Teams 

 

Ärendeförteckning 
 
Paragraf Ärende                   Sida 
 
§ 26 Sammanträdet öppnas – laglighet och 

beslutsförhet     3 

§ 27   Val av protokolljusterare      3 

§ 28 Sammanträdets arbetsordning    3 

§ 29 Tillämpningsdirektiv för servicesedlar  från och med 1.1.2023   4 

§ 30 Motion om kartläggning av tolkningsbehov   4 

§ 31 Tillämpningsdirektiv för beviljande av färdtjänst och service som 
stöder rörlighet     5 

§ 32 Övriga ärenden     5 

§ 33 Mötets avslutande     6 
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Råd för personer med funktionsnedsättning § 26-28  21.11.2022 
 

§ 26 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 
Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. 
 
Enligt 88 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av 
ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen 
ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 
 
Enligt 96 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat 
sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är 
lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige 
beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
Ordförande öppnar mötet. 
 

  Rådet:  
 
    
 
 

§ 27 Val av protokolljusterare 

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat. 
 
Protokollet undertecknas och justeras elektroniskt. 
Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Ritva Lämpsä och Camilla Roslund-
Nordling. 
 
 Rådet: 
  

  
 
 

§28 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde, ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 
om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid 
och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.  
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Råd för personer med funktionsnedsättning § 28-30  21.11.2022 

 
 
Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska 
behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med 
kallelsen till sammanträde, om inte särskilda skäl förhindrar detta.  
  
Enligt 98 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde, ska ärendena behandlas i den ordning som de är upptagna på 
föredragningslistan, om inte organet beslutar något annat. Om föredraganden 
föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag kan organet med 
majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till 
sammanträde.  
 

 
 

  Rådet:  
  
    
 
 

§ 29 Tillämpningsdirektiv för servicesedlar från och med 1.1.2023  

Föredragande: Verksamhetsområdesdirektör för rehabilitering, Annica Sundberg 
 
Välfärdsområdesstyrelsen har på sitt möte den 26.9.2022 godkänt 
tillämpningsdirektiv för servicesedlar från och med 1.1.2023. Information om 
direktiven ges på mötet.   
 
Förslag: Diskussion om tillämpningsdirektiven för servicesedlar från och med 
1.1.2023. Antecknas till kännedom.  

  
      BILAGA 1 §29 
 
  Rådet: 

    
 
 

 
§ 30 Motion om kartläggning av tolkningsbehov 
  

Föredragande: Verksamhetsområdesdirektör för rehabilitering, Annica Sundberg 
 

Marja Forsén har den 20.10.2022 lämnat in en motion om kartläggning av 
tolkningsbehov på Österbottens välfärdsområde till rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Forsén frågar om det finns statistik inom välfärdsområdet 
på hur många personer som bor på välfärdsområdet som behöver tolkning och 
på vilka språk behövs det service. Om statistik eller annan information inte finns 
tillgängligt föreslår Forsén en kartläggning så att välfärdsområdet kan  
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Råd för personer med funktionsnedsättning § 30-32  21.11.2022 

 
 
budgetera tolktjänsterna för att tillgodose service åt de som har annat 
modersmål.  

  
 
Förslag: Diskussion om motionen. Antecknas till kännedom.   
     BILAGA 1 §30 
 

   
  Rådet: 

    
 
 

§ 31 Tillämpningsdirektiv för beviljande av färdtjänst och service som stöder 
rörlighet 

Föredragande: sakkunnig inom funktionshinderservice Hannele Grankvist 
 

Information och diskussion om tillämpningsdirektiven för beviljande av 
färdtjänst och service som stöder rörlighet i Österbottens välfärdsområde från 
och med 1.1.2023. Som bilaga förslag till tillämpningsdirektiven samt 
sammanfattning av kommentarer som rådet för personer med 
funktionsnedsättning har skickat in via e-post.  
 
Förslag: Diskussion om tillämpningsdirektiven. 
 

     BILAGA 1 §31 
     BILAGA 2  §31  
Rådet:  

 

      
   

 

§ 32 Övriga ärenden 

Aktuellt från kommunerna.  
 
 
       

 
  Rådet:  
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Råd för personer med funktionsnedsättning § 33  21.11.2022 

 

§ 33 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 
   Rådet:  
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