
 

Postadress Telefon Telefax E-post 

PB 1060 (018) 25000 (018) 19582 registrator@regeringen.ax 

AX-22111 MARIEHAMN, Åland URL www.regeringen.ax 

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 

 

   Dokumentnamn  Sidnr 
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 Datum  

 20.05.2014 

  

 

    

 Handikapprådet för landskapet Åland 

   
Kontaktperson 

Gunilla Lindqvist, vik. Socialinspektör tel.nr 25 266 

 

Tid:  20 maj 2014 kl. 9.00–10.38 

Plats:  Lågskär, självstyrelsegården 

 

Närvarande: 

Ordinarie Ledamöter  Personliga ersättare 

 

Ralf Hellman ( X )  Agneta Brunila ( - ) 

Viveka Landgärds ( - )  Jan-Erik Berglund ( - ) 

Harriet Storsved ( X) kl. 9.50 Henrik Lagerbeg ( - ) 

Rainer Juslin ( -  )  Susanne Strand ( X ) 

Sten Eriksson ( X) kl. 10.00 Marita Löfroth ( - ) 

Viveka Eriksson (  X  )  Erik Brunström ( - )  

Nina Lindfors (  -  )  Birgitta Johansson ( X )  

 

Gunilla Lindqvist, sekreterare ( X ) 

 

Övriga närvarande: 

§ 7, Anette Korpi och Bengt Kalmer, medlemmar i arbetsgrupp för ÅHS tillgänglighet. 

 
Ärende 

PROTOKOLL 

§ 1. Mötet öppnas  

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna. 

  

§ 2. Mötets beslutförhet 

Mötet konstateras vara beslutfört. 

 

§ 3. Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkännes. 

 

§ 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll 1/14 godkännes. 

 

§ 5. Handikapprådets mötesplanering år 2014. 

Handikapprådet besluter hålla möten på tisdagar klockan 13.00, cirka var 

sjätte vecka. Handikapprådet fastställer mötesdatum under år 2014 till  

3 juni, 19 augusti, 30 september, 4 november,16 december.  

 

 Handlingar skickas ut per e-post och kopieras upp i pappersformat till 

 mötena.                                                                  
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§ 6. Regler för förskrivning av hjälpmedel enligt medicinsk 

rehabilitering – skrivelse. 

Handikapprådet godkänner skrivelsen och tillsänder den till 

ledningsgruppen för Ålands hälso- och sjukvård.  

 

§ 7. Tillgänglighetsanpassning av Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. 

”Ett tillgängligt Åland” sidan 26. 

Anette Korpi och Bengt Kalmer informerar om bakgrunden och det 

pågående arbetet med att tillgängliggöra ÅHS. Ledningsgruppen för ÅHS 

önskar få handikapprådets synpunkter. 

 

Handikapprådet besluter inbegära synpunkter från samtliga 

medlemsföreningar i handikappförbundet. Socialinspektören 

sammanställer ett skriftligt utlåtande till handikapprådets möte den 3 juni 

där inkomna synpunkter beaktas. Handikapprådet rekommenderar ÅHS 

arbetsgrupp att även höra Mariehamns äldreråd, Ålands 

pensionärsföreningar och sjukhusvärdarna. 

 

§ 8. Handikapprådets verksamhetsplanering år 2014. 

Handikapprådet besluter ge socialinspektören i uppdrag att göra en 

sammanställning på områden som kan vara aktuella för handikapprådet 

att bevaka och behandla. Handikapprådet fastställer en verksamhetsplan 

för år 2014 på handikapprådets nästa möte den 3 juni. 

 

§ 9. Övriga frågor 

Övriga frågor finns inte till kännedom. 

§ 10. Nästa möte 

Handikapprådets nästa möte är 3 juni klockan 13.00 i Båtskär. 

§ 11. Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet klockan 10.38. 

 

_____________________________ _________________________ 

Viveka Eriksson, ordförande   Gunilla Lindqvist, sekreterare

   

 

BILAGA 

- Handikapprådets mötesprotokoll 1/14. 

- Regler vid förskrivning av hjälpmedel enligt medicinsk rehabilitering 

(ÅHS utkast). 

- Handikapprådets skrivelse till ÅHS, ”Regler vid förskrivning av 

hjälpmedel enligt medicinsk rehabilitering” (ÅHS utkast). 

- Ett tillgängligt Åland-åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings 

funktionshinderspolitik år 2013-2016. 
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- Ålands hälso- och sjukvård, rapporten från 

tillgänglighetsinventeringen, mellanrapportens innehåll samt den 

uppgjorda prioriteringsordningen. 

- Hälsning från avgående handikappråd 2012-2013. 

  

 

 


