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9 § Rådets verksamhetsplan 2018, uppföljning
BILAGA
Rådet för personer med funktionsnedsättningar har godkänt sin verksamhetsplan under sitt möte
28.11.2017 § 27.
Uppdateringsarbetet av den verksamhetsplanenliga tillgänglighetsplanen för Vasa stad fortsätter och
en slutrapport uppgörs över det avslutade handikappolitiska programmet.
Inom ramarna för rådets verksamhetsplan sker deltagande i planeringen av fortbildning av stadens
personal i fråga om bemötande av olikhet, användning av lättläst text och utbildning om tillgänglighet
för olika grupper.
Framhållande av sysselsättning av personer med funktionsnedsättningar eller personer som är delvis
arbetsföra är fortfarande ett av utvecklingsmålen för verksamhetsåret. Vasa stad sysselsätter under
sommaren 2018 sammanlagt 18 ungdomar med funktionsnedsättningar eller specialunga för sommarjobb.
Tillgänglighetskartläggningarna fortsätter under år 2018. Under våren 2018 har man kartlagt tillgängligheten i gymmen i Vasa. Till sommaren 2018 planeras tillgänglighetskartläggningar av Vasa stadsdelscentran. Därtill marknadsförs tillgänglighetsdekalerna åter för Vasaföretag.
Under den internationella tillgänglighetsdagen 17.5 ordnas evenemang för attitydpåverkan på Vasa
salutorg. Därtill är rådet med och ordna Tillgänglighetsdan fredagen 4.5 i samarbete med Vasanejdens föreningar.
Rådet har sammanträtt två gånger av de fyra planerade och den tillgänglighetsgrupp som utsetts
bland rådets medlemmar har sammanträtt en gång. Rådet föreslog att 7 500 euro reserveras i budgeten år 2018 och stadsstyrelsen har beviljat rådet anslag om 7 000 euro år 2018.
Beslutsförslag:
Uppföljningsrapporten över rådets verksamhetsplan antecknas för kännedom.
Beslut:
Uppföljningsrapporten över verksamhetsplanen antecknades för kännedom. Därtill diskuterade rådet
tillgängligheten i Vasa simhall och det beslutades att en tillgänglighetskartläggning görs över simhallens lokaler.
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10 § Aktuella ärenden inom anpassad motion
BILAGA
KOMPLETTERANDE MATERIAL
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 1.2.2018 § 1,
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 3.5.2018 § 10
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 1.2.2018 § 1
Motionsplanerare Tatjana Asplund presenterar under mötet de aktuella ärendena inom anpassad
motion.
Beslutsförslag:
Situationen för den anpassade motionen i Vasa stad diskuteras.
Beslut:
Rådet för personer med funktionsnedsättning uppgör ett utlåtande till stadsstyrelsen, där det begärs
en utredning om den anpassade motionens situation i Vasa stad.
Rådet för personer med funktionsnedsättning 3.5.2018 § 10
Rådet diskuterade aktuella ärenden inom den anpassade motionen under sitt möte 1.2 och beslutade
uppgöra ett utlåtande åt stadsstyrelsen över situationen inom den anpassade motionen i Vasa stad.
Rådet har per e-post berett det utlåtande om anpassad motion som finns i bilagan. Även kultur- och
idrottsnämnden har behandlat ärendet under sitt möte 6.2.2018 § 17. Som kompletterande material
ett svar på utredningsbegäran i fråga om servicen år 2018 inom idrottsservicen.
Den anpassade motionens betydelse som förebyggande, vårdande och rehabiliterande verksamhet
är viktig. Motion bl.a. saktar upp framskridandet av flera sjukdomar bland personer med funktionsnedsättningar. Där till ger den anpassade motionen möjligheter att gemensamt utöva motionsverksamhet.
Nedskränkning av verksamheten eller försvagande av tjänstens nåbarhet påverkar möjligheterna för
olika grupper av personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar att delta i rörelse- och hobbyverksamheter. Verksamhetsförutsättningarna för den anpassade motionen bör tryggas för att garantera jämlika idrottsmöjligheter.
Beslutsförslag:
Rådet för utlåtandet för behandling i stadsstyrelsen.
Beslut:
Rådet beslutade ge stadsstyrelsen följande utlåtande i fråga om situationen för anpassad motion:
Verksamhetsförutsättningarna för anpassad motion bör tryggas
Rådet för personer med funktionsnedsättningar har 25.10.2017 givit ett uttalande för den anpassade
motionen. Då uttryckte rådet sin oro över hur eventuella nedskärningar i verksamhetsanslag skulle
påverka olika handikapp- och sjukdomsgrupper och förutsatte att personer med funktionsnedsättning
och långtidssjuka har likvärdiga möjligheter till idrott och den samhörighet idrotten medför.
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Rådet diskuterade situationen för den anpassade motionen under sitt möte 1.2.2018. Rådet är i synnerhet oroat över följderna från att simbassängen i Silveria tas ur bruk. De ersättande utrymmena
förorsakar en oväntad extra kostnad, och de utrymmen som används i nuläget lämpar sig inte för alla
servicebrukare; t.o.m. ett tiotal personer har blivit utan simningsmöjlighet efter att Silverias lokaler
togs ur bruk. Därtill har man varit tvungen att minska på handledarna från idrottens gymgrupper. Avsaknaden av handledare i idrottsgrupperna ökar på utövarnas säkerhetsrisker i situationer där en
sakkunnig idrottshandledning även i övrigt är ytterst viktig.
Den anpassade motionens betydelse som förebyggande, vårdande och rehabiliterande verksamhet
är viktig. Motion bl.a. saktar upp framskridandet av flera sjukdomar bland personer med funktionsnedsättningar. Därtill ger den anpassade motionen möjligheter att gemensamt utöva motionsverksamhet.
Nedskränkning av verksamheten eller försvagande av tjänstens nåbarhet påverkar möjligheterna för
olika grupper av personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar att delta i rörelse- och hobbyverksamheter. Verksamhetsförutsättningarna för den anpassade motionen bör tryggas för att garantera jämlika idrottsmöjligheter.
Stadsfullmäktige har under sitt möte 13.11.2018 enhälligt lagt till 25 000 euro i budgeten för år 2018
för att förverkliga serviceplanen för serviceområdet idrottsservice. Rådet förutsätter att den anpassade motionen förverkligas i den planerade formen fr.o.m. hösten 2018. Anslagen som behövs för att
förverkliga den anpassade motionen bör tryggas i budgeten för år 2019 och vid behov genom tilläggsanslag år 2018.
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11 § Internationella tillgänglighetsdagen
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 1.2.2018 § 3,
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 3.5.2018 § 11
1.2.2018 § 3
I rådets plan verksamhetsplan för år 2018 (Rådet för personer med funktionsnedsättning 28.11.2017
§ 27) har det beslutats att ett attitydpåverkande evenemang ordnas under den internationella tillgänglighetsdagen. Den internationella tillgänglighetsdagen firas torsdagen 17.5.2018.
År 2017 ordnades evenemanget i samarbetsnätverk, i vilket deltog bl.a. Äldrerådet, Vasanejdens Föreningar och Vamias studerande. Tidigare har evenemanget varit öppet, men särskilt förtroendepersoner och tjänsteinnehavare har bjudits in att delta.
Den preliminära planeringen av dagen har inletts genom att kontakta eventuella samarbetsinstanser.
Det är bra att välja representation från rådet för personer med funktionsnedsättning till planeringsgruppen för tillgänglighetsdagen. Planeringsarbetsgruppen samlas under dagtid och för mötena betalas inga mötesarvoden.
Beslutsförslag:
1. Besluts att evenemang ordnas under den internationella tillgänglighetsdagen 17.5.
2. Till den arbetsgrupp som bereder evenemanget väljs representanter från rådet för personer med
funktionsnedsättningar.
Beslut:
1. Enligt beslutsförslaget.
2. Som rådets representanter till planeringsarbetsgruppen för tillgänglighetsdagen valdes Marjo Luomanen och Ritva Hagelberg.
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 3.5.2018 § 11
Den internationella tillgänglighetsdagen firas på Vasa salutorg torsdagen 17.5 kl. 12-14. Dagens viktiga mål är att väcka kännedom om samt föra fram de specialbehov som bör beaktas för att alla
Vasabor ska kunna och våga röra sig i vår stad.
På torgscenen ordnas program, där de uppträdande bl.a. är grupper som utövar anpassad motion.
Därtill ordnas på gågatan utförande av rullstolsfotboll samt promenadfotboll med initiativ av juniorerna
för VPS (Vaasan Palloseura). Därtill finns det möjlighet att på torget stifta bekantskap med olika föreningars hjälpmedelsutbud samt själv testa på hjälpmedlen.
Under evenemangets tid ordnad fyra tillgänglighetspromenader, till vilka man bjudit bl.a. beslutsfattare, anställda inom staden samt företagare att delta. Målet med promenaderna är att öka på kännedomen om tillgänglighet och dess nödvändighet i stadsmiljö.
Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.
Beslut:
Antecknades för kännedom.
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12 § Vasas handikappolitiska program, rapportering
Harå 26.11.2015 § 25, Harå 4.2.2016 § 4, Harå 22.11.2016 § 17, Rådet för personer med funktionsnedsättningar 1.2.2018 § 5, Rådet för personer med funktionsnedsättningar 3.5.2018 § 12
Handikapprådet har uppdaterat Vasa stads handikappolitiska program 2010 - 2013 MOT ETT JÄMLIKT OCH TILLGÄNGLIGT VASA (FG 11.10.2010 § 90). Det enhetliga åtgärdsförslag som nu skapats för att främja funktionshindrade personers jämlikhet och smidigt boende i vår hemstad Vasa har
uppgjorts med hjälp av Vasa universitet genom att använda World Café metoden i samarbete mellan
funktionshindrade personer, tjänsteinnehavare och förtroendevalda. I samband med uppdateringen
har man beaktat och kombinerat konkreta förslag från åtgärdsförslagen i Vasa stads tillgänglighetsplan 2011-2015 som grund för nya åtgärdsförslag (12.9.2011 § 111). Vasa stadsstyrelse har behandlat programmet under sitt möte 24.2.2014 § 89 och sänt den för utlåtande till olika förvaltningar. De
utlåtanden som erhållits inom utsatt tid har beaktats i de slutliga konkreta åtgärdsförslagen. Stadsfullmäktige godkände Det handikappolitiska programmet 2014 – 2017 under sitt möte 15.12.2014 §
109. Fullmäktige förutsatte att tjänsteinnehavarna årligen i verksamhetsberättelsen informerar styrelsen och fullmäktige hur funktionshindrade utifrån programmet har beaktats i de olika förvaltningarna.
Beslutsförslag:
Handikapprådet begär de i förvaltningarna utnämnda tillgänglighetsansvariga att för sin instans del
kontrollera hur åtgärdsförslagen i Det handikappolitiska programmet 2014 – 2017 förverkligats under
år 2015.
Svaren begärs till och med 18.1.2016.
Beslut:
Enligt beslutsförslaget.
Handikapprådet 4.2.2016 § 4
Handikapp- och tillgänglighetsombudet presenterar under mötet förverkligandet av Det handikappolitiska programmet 2014 – 2017.
Beslutsförslag:
Den erhållna utredningen antecknas för kännedom.
Uppföljningen och utfallet av det Handikappolitiska programmet 2014 – 2017 sänds för kännedom till
stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige.
Beslut:
Enligt beslutsförslaget.
Handikapprådet 22.11.2016 § 18
Stadsfullmäktige har under sitt möte 14.3.2016 § 18 behandlat den av handikapprådet 4.2.2016 godkända uppföljningsrapporten av det handikappolitiska programmet. I stadsfullmäktige föreslog fullmäktigeledamot Johan Kullas understödd av Raija Kujanpää/Eeva Simons att följande kläm godkänns: Fullmäktige förutsätter att den uppdaterade uppföljningen av det handikappolitiska programmet sker under hösten 2016. Fullmäktige förutsätter även att tjänsteinnehavarna ger de uppgifter som
behövs för uppföljningsrapporten. I uppföljningsrapporten bör även synas vilka punkter aktivt är under
arbete, nuvarande situation samt de realistiska målen för programmet fram till slutet av år 2017.
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Handikapprådet har bett de tillgänglighetsansvariga som utnämnts till stadens organisation och som
är sakkunniga inom sina egna förvaltningsområdet att svara på uppföljandet av det Handikappolitiska
programmet samt att framföra vilka åtgärder som pågår samt realistiska mål och ifall det bara är möjligt även en kostnadskalkyl för åtgärderna.
Det pågående förverkligandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen "Energi och välfärd ur
mångformighet” för tydligt fram samhällets behov att jämlikt beakta olika människors behov. Planen
bekräftar betydelsen av de konkreta åtgärdsförslagen i det handikappolitiska programmet.
Beslutsförslag:
1. Rapporten diskuteras.
2. Uppföljningsrapporten över det handikappolitiska programmet (VAMPO) 2014-2017 ges till stadens
fullmäktige för kännedom.
3. Det föreslås åt stadsstyrelsen att de kontaktpersoner som i samband med jämställdhets- och likabehandlingsplanen ”Energi och välfärd ur mångformighet” väljs till förvaltningarna även i fortsättningen fungerar som tillgänglighetsansvariga i stadens organisationer.
Beslut:
Punkterna 1-3 enligt beslutsförslaget.
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 1.2.2018
Programperioden för Vasa handikappolitiska program har avslutats till år 2017. Stadsfullmäktige har
förutsatt årlig uppföljning av programmet. Senast har uppföljningsrapporten av Det handikappolitiska
programmet behandlats i stadsfullmäktige 19.12.2016 § 115.
En slutrapport om det handikappolitiska programmet bör uppgöras för stadsfullmäktige.
Beslutsförslag:
Handikapprådet begär de utlåtanden som behövs för det handikappolitiska programmet 2014 – 2017 i
fråga om förverkligandet av åtgärdsförslagen.
Beslut:
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 3.5.2018
Rådet för personer med funktionsnedsättningar har begärt resultatområdena om utlåtanden för uppgörande av slutrapporten för det handikappolitiska programmet 2014 - 2017. Alla utlåtanden som behövs har inte erhållits ännu, och således har slutrapporten inte kunnat uppgöras.
Det vore bra att få rapporten till stadsstyrelsen för behandling före sommarpausen. Därför sänds det
handikappolitiska programmet till rådets medlemmar för kommentarer under maj och därefter sänds
det till stadsstyrelsen för behandling.
Beslutsförslag:
Det handikappolitiska programmet sänds till rådets medlemmar för kommentarer under maj och därefter sänds det till stadsstyrelsen för behandling.
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Beslut:
Godkändes. Därtill beslutade rådet att de förvaltningar som inte sänder sitt utlåtande till rapporten
antecknas i slutrapporten.
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13 § Vasas Råd för personer med funktionsnedsättningar 30 år, festseminarium
Enligt den nya kommunallagen blev råden för personer med funktionsnedsättningar lagstiftade fr.o.m.
1.6.2017. I Vasa har rådet fungerat redan från år 1988 och år 2018 är ett jubileumsår för det 30 åriga
rådet. Rådet har i sin verksamhetsplan godkänt att ett festseminarium ordnas. Som tidpunkt för seminariet föreslås vecka 45.
Såväl nationella som lokala aktörer bjuds in för att under seminariet tala om ärenden som berör rådets verksamhetsfält. Till seminariet bjuds stadens personal, organisationernas representanter samt
andra råd för personer med funktionsnedsättningar från regionen.
Rådets mötesprotokoll har genomgåtts för att uppgöra en historik som berättar om rådets verksamhet.
Det är bra att välja en beredande arbetsgrupp i fråga om planeringen av seminariet. Planeringsarbetsgruppen samlas under dagtid och för mötena betalas inga mötesarvoden.

Beslutsförslag:
1. Det beslutas att rådets festseminarium ordnas vecka 45.
2. En arbetsgrupp som ordnar seminariet väljs.
Beslut:
1. Enligt beslutsförslaget.
2. I arbetsgruppen valdes förutom handikapp- och tillgänglighetsombudet även Ritva Hagelberg,
Marjo Luomanen och Jukka Heiskanen. Ordförande deltar om behov finns.
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14 § Rådets kommunikation
Rådets kommunikation har skett via Facebooksidan ”Vaasan vammaisneuvosto – Råd för personer
med funktionsnedsättning i Vasa” samt via bloggen ”Vaasan vammaisneuvosto”. Bloggens publiceringsmängd har sjunkit efter att sidorna inrättades: 15/2014, 3/2015, 4/2016, 3/2017. Bloggens publikationsunderlag kräver en mer frekvent publikationstakt för att behålla sina följare och vara lockande.
I bloggpublikationerna har man inte heller uppnått kommentarer och diskussion, såsom man önskat
med publikationerna.
Facebooksidan ” Vaasan vammaisneuvosto – Råd för personer med funktionsnedsättning i Vasa” har
444 följare, men sidans publikationer når enbart ca 100 – 200 personer. Vi borde ha fler Facebookpublikationer i veckan för att publikationerna skulle nå följarna och för att sidan skulle upplevas bra att
följa. Det skulle vara bra att uppgöra en plan för Facebookkommunikation.
Beslutsförslag:
1. Rådet beslutar lägga ner bloggen ”Vammaisneuvosto – Handikappråd” och centralisera sin kommunikation till Facebooksidan.
2. En kommunikationsplan uppgörs för rådet.
Beslut:
1. Enligt beslutsförslaget.
2. En kommunikationsplan uppgörs för rådet. I samband med planen dryftas olika möjligheter med
kommunikationen och därtill utreds hur dataskyddsförordningen påverkar rådets kommunikation.
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15 § Meddelandeärenden
Tillgänglighetsdans 4.5 kl. 17-20 i Waskia.
I sommarjobbsansökan för personer med funktionsnedsättningar och specialunga har 18 personer
sysselsatts i Vasa stad.
EU-intyg om funktionsnedsättning (EU Disability Card) tas i bruk i Finland under maj 2018.
Testtillfälle av Malikes redskap 13.6.2018.

Tillgänglighetsutlåtanden
Tillgänglighetsarbetsgruppen ger utlåtanden i fråga om tillgänglighet på begäran av stadens byggnadstillsyn eller på begäran av den arkitekt som planerar byggnaden. Rådet har (10.10.2017 § 16)
utnämnt Marjo Luomanen, Ritva Hagelberg och Kurt Jäntti (i ärenden som berör Lillkyro) som medlemmar i tillgänglighetsarbetsgruppen. Handikapp- och tillgänglighetsombudet fungerar som sekreterare för arbetsgruppen. Sedan senaste möte har tillgänglighetsarbetsgruppen sammanträtt en gång
(30.1.2018) och handikapp- och tillgänglighetsombudet har gett 6 muntliga tillgänglighetsutlåtanden
under syneförrättarnas möten.
Givna utlåtanden:
30.1.2018 Tillgänglighetsutlåtande KEVA Korsnäståget
Meddelandeärendena finns till påseende under mötet.

Beslutsförslag:
Meddelandeärendena antecknas för kännedom.
Beslut:
Anmälningsärendena antecknades för kännedom.
I meddelandeärenden lades följande ärenden till:
Beredningen av påverkansorganen i det nya landskapet Österbotten
Kurt Jäntti berättade om aktualiteter från social- och hälsovårdsnämnden.
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Vaasan kaupunki

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet
grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte
framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan
framställas över beslutet.
Paragrafer

Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilDen som är missnöjd nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
ken rättelse-yrkande Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress
kan framställas samt
tid för yrkande av
rättelse

Paragrafer

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet..
Rättelseyrkandets
innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Fogas till protokollet.

Vaasan kaupunki

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet
och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan
sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. Part som är
missnöjd med upphandlande enhets beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan i enlighet med 80-83
§ i upphandlingslagen till den upphandlande enheten inlämna ett yrkande skriftligen om upphandlingsrättelse.
Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress
Besvärstiden vid kommunal- och förvaltningsbesvär är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Upphandlingsrättelse: paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress

Besvär hos marknadsdomstolen:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS
Besvärskrift

Yrkande om upphandlingsrättelse och sökande av ändring hos marknadsdomstolen ska göras inom 14 dagar från
delfåendet av beslutet.
I besvärskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat
besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från
vilken besvärstiden skall räknas.
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med
post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram innan besvärstiden går ut.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress

Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): namn, adress och postadress

Paragrafer

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten.

Fogas till protokollet.

