Infoblad om Rådet för funktionshindrade i
Nykarleby och våra verksamhetsområden:

Rådet för funktionshindrade i Nykarleby är valt för perioden
2017 – 2019.

Rådet för funktionshindrade väljs av stadsstyrelsen, där
handikapporganisationerna har utsett 4 medlemmar och
stadsstyrelsen 1 medlem.
Rådets protokoll finns också på stadens hemsidor,
http://www.nykarleby.fi/allman-info/handikappservice
Instruktion för rådet för funktionshindrade ingår i stadens
förvaltningsstadga.

I instruktionen nämns bl.a. rådet för funktionshindrades uppgifter:

1. att befrämja samarbetet mellan stadens organisation och
handikapporganisationer
2. att verka i syfte att åstadkomma likvärdiga möjligheter för
handikappade att tillgodogöra sig samhällets tjänster och
aktiviteter (rehabilitering, utbildning, arbete, social- och
hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt övrig
kommunal basservice)
3. att ta initiativ och göra framställningar i handikappfrågor samt
ge utlåtande i dessa frågor till beslutsfattare och planerare
4. att sköta övriga till verksamhetsområdet hörande uppgifter
5. att vara remissinstans vid frågor som berör handikappade
6. att vara rådgivare till och förse kommunala organ med
synpunkter och förslag i aktuella frågor på handikappområdet

Kontaktuppgifter:
Anna Caldén, ordförande
Rådhusg. 23-25 B, 65100 Vasa

0500-569 622

annacalden@gmail.com

050-3748 236

helena.haggstrom@multi.fi

0500-861 534

birgitta.knuts@pp.inet.fi

050-523 9539

seppo.sjo@multi.fi

040-860 1692

ralph.strom@multi.fi

Medlemmar:
Helena Häggström
Topeliusespl. 15 A 21, 66900 N:by
Birgitta Knuts
Knutsv. 42, 66980 Monå
Seppo Sjö
Monäsv. 285, 66970 Hirvlax

Ralph Ström
Skogsg. 6 E 5, 66900 Nykarleby

Information finns också samlad på stadens hemsidor,
http://www.nykarleby.fi/handikappservice/

Några exempel på vad vi gjort perioden 2013-2016 och vad som är på gång:












Tillgänglighetsguiden ”Nykarleby – tillgängligt för alla” uppdateras regelbundet
av handikapprådet och finns bl.a. vid hvc-informationen, stadens information,
biblioteken samt också på stadens hemsida. Den uppdateras ca 2 gånger per år.
En träff med handikappföreningarna i nejden ordnades igen hösten 2013
Utlåtande har getts i planeringsskedet för ett radhusbygge i centrum, Jeppo
daghem, biblioteksbygget i centrum samt HVC:s bäddavdelning, nya
centrumskolan, Seniorboendet o.s.v.
Initiativ har tagits för automatdörr till Ämbetshuset och hörselslingor till
Stjärnhallen och Ämbetshuset, vilka nu alla är på plats
Initiativ inlämnats till stadsstyrelsen för anskaffande av en mobil hörselslinga,
som kunde användas i övriga lokaler i staden
Vi har gjort en turné i förskolor och skolor för information om funktionshindrade
och deras behov
Vi ordnade en Friskvårdsdag för funktionshindrade i november 2014
En gemensam Friskvårdsdag för seniorer och funktionshindrade ordnades
hösten 2015 samt hösten 2016
Ett avtal har gjorts mellan hörselskadeföreningen och staden om utlåning av
mobil hörselslinga, materialet utlånas av biblioteket

Vi vill vara en länk mellan kommunen och handikapporganisationerna.
Men också Du som privatperson kan ta kontakt med någon av oss,
om det är något Du undrar över eller tycker att vi kan/borde ta itu
med.
Så tveka inte att ta kontakt!
Handikapprådet i Nykarleby

26.10.2017

