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 Handikapprådet för landskapet Åland 

   
Kontaktperson 

Gunilla Lindqvist, vik. Socialinspektör tel.nr 25 266 

 

Närvarande: 

 

Ordinarie Ledamöter  Personliga ersättare 

 

Ralf Hellman ( X )  Agneta Brunila ( - ) 

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

Harriet Storsved ( X )  Henrik Lagerbeg ( - ) 

Rainer Juslin ( X )  Susanne Strand ( - ) 

Sten Eriksson ( X )  Marita Löfroth ( - ) 

Viveka Eriksson (  -  )  Erik Brunström ( X )  

Nina Lindfors (  -  )  Birgitta Johansson ( X )  

 

Gunilla Lindqvist, sekreterare ( X ) 

 

Övriga närvarande: 

Socialminister Carina Aaltonen, mötets ordförande. 

Marika Mattfolk(Majactive), Ida Ericson, § 9 

 
Ärende 

PROTOKOLL 

§ 1. Mötet öppnas  

Socialminister Carina Aaltonen öppnar mötet och hälsar det nya 

handikapprådet välkomna. Ledamöterna i det nya handikapprådet 

presenterar sig. 

 

§ 2. Mötets beslutförhet 

Mötet konstateras vara beslutfört. 

 

§ 3. Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkännes. 

Punkt § 6, handikapprådets mötesplanering år 2014, stryks från 

föredragningslistan och tas upp på nästa möte. 

 

§ 4. Val av ordförande för handikapprådet år 2014-2015 

Ralf Hellman föreslår Viveka Eriksson, förslaget får understöd. Birgitta 

Johansson föreslår Viveka Landgärds för handikapprådets kontinuitet. 

Viveka avtackar sig från att fortsätta som ordförande varav förslaget inte 

erhåller understöd. 
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Handikapprådet besluter utse Viveka Eriksson till ordförande för 

handikapprådet för landskapet Åland år 2014-2015. Viveka Eriksson är 

tillfrågad och har tackat ja till posten som ordförande.  

 

§ 5. Val av vice ordförande för handikapprådet år 2014-2015 

Ralf Hellman föreslår Nina Lindfors, förslaget får understöd. Nina 

Lindfors utses till vice ordförande för handikapprådet för landskapet 

Åland år 2014-2105. Nina Lindfors är tillfrågad och har tackat ja till 

posten som vice ordförande. 

 

§ 6. Reglemente för handikapprådet för landskapet Åland 

Genomgång av reglementet för handikapprådet för landskapet Åland. 

 

§ 7. ”Ett tillgängligt Åland” åtgärdsprogram för Ålands 

landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-2016 – Från ord 

till handling, uppföljning år 2013. 

Socialinspektören framför att det i reglementet för handikapprådet ingår 

att handikapprådet skall följa upp att landskapsregeringens 

funktionshinderspolitiska åtgärdsprogram ”Ett tillgängligt Åland” 

verkställs. Socialinspektören har gjort en uppföljning av verkställda 

åtgärder år 2013 vilket presenteras i ”Från ord till handling, uppföljning 

år 2013. Inspektören önskar att handikapprådet skall begrunda och 

diskutera handikapprådets tillvägagångssätt för den fortsatta 

uppföljningen av att åtgärdsprogrammet verkställs, om rådet under året 

till exempel önskar bjuda in representanter från de olika delområdena. 

 

Socialinspektören informerar om att Arbetsgruppen för 

Tillgänglighetsplan för ÅHS (sidan 25) önskar få ett möte med 

handikapprådet snarast. En tillgänglighetsinventering av byggnaderna på 

Ålands Hälso- och sjukvårds (ÅHS)-området utfördes i maj 2013. En 

rapport färdigställdes i augusti. En intern arbetsgrupp har därefter 

utarbetat en tillgänglighetsplan och en prioriteringsordning. Medel finns 

avsatta under år 2014 för att påbörja arbetet. Arbetsgruppen önskar få 

handikapprådets åsikter om prioriteringsordningen innan åtgärderna 

påbörjas. Handikapprådet besluter inbjuda arbetsgruppen till rådets nästa 

möte. 

 

Landskapsregeringen har påbörjat en kollektivtrafikutredning som en del 

i åtgärdsprogrammet, sidan 27 Möjlighet för personer med 

funktionsnedsättning att välja sitt transportmedel. Utredningen berör 

kollektivtrafiken på land, inte färj- eller flygtrafiken. En styrgrupp har 

tillsatts och påbörjat sitt arbete. I styrgruppen ingår ordförande Ian 

Bergström, socialinspektör Gunilla Lindqvist, planerare Åsa Grönlund 

från utbildnings och kulturavdelningen, enhetschef för Williams buss 

Geir Lundberg, förbundsdirektör Erik Brunström, samhällsteknisk chef 

Jouni Huhtala för Mariehamns stad och som sakkunnig Katarina 

Norrgård och Bo Ahlnäs. Styrgruppen har påbörjat ett arbete med att ta 

fram en enkät som skall riktas till invånarna samt till kommunerna. Till 

utredningen skall även en politisk referensgrupp tillsättas. Viveka 

Landgärds framför besvikelse över att trafikavdelningen inte tillsatt 

någon i styrgruppen från handikapporganisationerna. Socialinspektören 

framför att gruppmedlemmarna förväntas ha kontakt med de 

ansvarsområden de företräder och avstämma, lyssna in och utbyta 

väsentlig information att förmedla till utredningsarbetet. I styrgruppen 

åligger det socialinspektören att hålla kontakt med bland annat 
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handikapporganisationer och handikapprådet. Kollektivutredningen 

kommer att bli ett återkommande ärende på handikapprådets möten. Erik 

Brunström, som är ersättare i handikapprådet ingår även i styrgruppen för 

kollektivtrafikutredningen. 

 

Som en del i landskapsregeringens påbörjade arbete med webbplatsen 

regeringen.ax och Tillgänglig information (sidan 9) har 

vd/webbutvecklare Marika Mattfolk vid Majactive och webmaster Ida 

Ericson inbjudits till handikapprådets möte. 

 

§ 8. Landskapsregeringens nya webbplats  

Marika Mattfolk, vd/webbutvecklare vid Majactive: 

Informerar om arbetet med framtagande av landskapsregeringens nya 

webbplats, regeringen.ax och anlitande av företaget Funka Nu för 

webbplatsens tillgänglighet för bland annat personer med 

funktionsnedsättning. Funka Nu skall även hjälp till med att testa den nya 

webbplatsen. Marika Mattfolk informerar om att personalen erhåller 

klarspråksutbildning. 

 

Handikapprådet har i nuläget en extern hemsida 

http://www.regeringen.ax/handikappradet/ som är svår att förändra då 

den ligger i ett föråldrat program. Handikapprådet diskuterar om rådet 

fortsättningsvis skall ha en extern hemsida eller om hemsidan skall ingå 

under landskapsregeringens nya webb. Handikapprådet besluter att 

handikapprådets hemsida skall integreras med landskapsregeringens nya 

webb, regeringen.ax. Vid arbetet med utformande och innehåll av 

handikapprådets sida ger handikapprådet socialinspektören mandat att 

utföra detta arbete tillsammans med arbetsgruppen för 

landskapsregeringens webbsida. Medlemmarna i handikapprådet 

inbjudes per e-post att delta vid arbetssessionerna. 

 

§ 9. Regler för förskrivning av hjälpmedel enligt medicinsk 

rehabilitering 

Ålands hälso- och sjukvård har antagit fram förslag på nya regler vid 

förskrivning av hjälpmedel enligt medicinsk rehabilitering. 

Handikapprådet diskuterar självriskandelen på 80 euro/hjälpmedel vilket 

framgår på sidan 4. Handikapprådet anser att 80 euro är en stor kostnad 

för de personer som oftast är i behov av hjälpmedel, som till exempel 

sjukpensionärer. Självriskandelen för hjälpmedel ingår dessutom inte i 

högkostnadsskyddet. Så som skrivningen är skriven är det oklart om det 

råder en självriskandel om högst 80 euro oberoende av antal hjälpmedel 

eller om det råder en självriskandel om 80 euro per hjälpmedel. Personer 

med behov av hjälpmedel är ofta i behov av flera hjälpmedel. 

Handikapprådet besluter att socialinspektören formulerar ett utlåtande till 

Ålands hälso- och sjukvård kring självriskandelen för hjälpmedel. 

 

§ 10. Övriga frågor 

Handikapprådet tar del av redogörelse för handikapprådet år 2012 och 

2013. Socialinspektören framför att rådet bör ta ställning till vilka frågor 

och områden som det nya rådet önskar följa upp efter handikapprådet 

2012-2013. Viveka Landgärds framför att ärendet kring den bristfälliga 

fysiska tillgängligheten i de Åländska kommunkanslierna och 

landskapets skolor fick dålig respons från kommunerna. Erik Brunström 

påtalar att det vore på plats att göra en ny uppföljning, att det gjorts 

åtgärder i vissa kommuner. Viveka Landgärds framför att det finns en 

http://www.regeringen.ax/handikappradet/
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skriftlig hälsning från det avgående handikapprådet gällande 

önskemål och behov kring det nya handikapprådets arbete. 

Till handikapprådets nästa möte delges handikapprådet 2012-2013 

skrivelse. 

 

Socialministern informerar om att miljöbyrån inte är med i 

åtgärdsprogrammet ”Ett tillgängligt Åland” men att det inom miljöbyrån 

förs en diskussion om att tillgängliggöra utvalda naturskyddsområden, 

som till exempel Ramsholmen. Socialinspektören informerar att man på 

socialvårdsbyrån bland annat arbetare med lagen om själbestämmande 

och en teckenspråkslag. 

 

§ 11. Nästa möte 

Handikapprådets nästa möte fastställs preliminärt till tisdagen den 20 maj 

klockan 10.00. 

 

§ 12. Mötet avslutas 

Mötets ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet klockan 

14.25. 

 

 

 

_____________________________ _________________________ 

Carina Aaltonen, ordförande   Gunilla Lindqvist, sekreterare

   

  

 

BILAGA 

– Reglemente för handikapprådet för landskapet Åland. 

– Ett tillgängligt Åland-åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings 

funktionshinderspolitik år 2013-2016. 

– Ett tillgängligt Åland- Från ord till handling. 

– Regler vid förskrivning av hjälpmedel enligt medicinsk rehabilitering 

(ÅHS utkast). 

– Redogörelse Handikapprådet för landskapet Åland 2012. 

– Redogörelse Handikapprådet för landskapet Åland 2013. 

 

 

 


