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   Dokumentnamn  Sidnr 

 PROTOKOLL 1/15  1 (1) 

  
 Datum  

 20.1.2015 

  

 Handikapprådet för landskapet Åland 

   
Kontaktperson 

Gunilla Lindqvist, vik. Socialinspektör tel.nr 25 266 

 

Tid:  20 januari 2015 kl. 13.00–14.48. 

Plats:  Ådskär, vån II, självstyrelsegården. 

 

Närvarande: 

Ordinarie Ledamöter   Personliga ersättare 

 

Viveka Eriksson, ordförande (X)  Erik Brunström (-) 

Nina Lindfors, vice ordförande (X)  Birgitta Johansson (-)  

Ralf Hellman (-)    Agneta Brunila (-) 

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

Harriet Storsved (X)    Henrik Lagerberg (-) 

Sten Eriksson (-)     Marita Löfroth (X) 

Rainer Juslin (X)    Susanne Strand (-) 

  

Gunilla Lindqvist, sekreterare (X) 

 

Övriga närvarande: 

Sören Silverström, chefsjurist 

Leif Holländer, utredare 

Ålands Hörselförening r.f. 

 

 
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 7/14 godkännes. (Bilaga). 

 

§ 5. Lag om teckenspråk 

Landskapsregeringens chefsjurist Sören Silverström informerar om 

Ålands förhållande rörande lagstiftningsåtgärder i landskapet för att 

trygga rättigheter för personer som använder teckenspråk (Bilagor). 

Landskapsregeringen behöver utvärdera och analysera behov av 

eventuellt lagstiftningsåtgärder. Representanter från Ålands 
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Hörselförening r.f. är inbjudna till information och diskussion. I 

diskussionen framförs vidden av att trygga det rikssvenska teckenspråket, 

inflyttade med andra modersmåls rättigheter, behov av utrustning i 

skolorna så att eleverna kan ta del av klassens diskussioner, bristen av 

och utbildningsbehov av svenskspråkiga skriv- och teckenspråkstolkar. 

 

Handikapprådet antecknar informationen till kännedom. Handikapprådet 

besluter ge vik. socialinspektör i uppdrag att sända en skrivelse till 

regeringskansliet och social- och miljöavdelningen om behovet av att 

tillsätta en gemensam arbetsgrupp som utvärderar behov av 

lagstiftningsåtgärder. I arbetsgruppen bör representanter för Ålands 

Hörselförening r.f. och Ålands handikappförbund ingå. 

 

§ 6. Fri rörlighet, kollektivtrafiklag 

Utredare Leif Holländer informerar om landskapsregeringens 

kollektivtrafikutredning. (Bilaga). 

 

Handikapprådet antecknar informationen till kännedom och besluter ge 

socialinspektören i uppdrag att sända en skrivelse till 

infrastrukturavdelningen angående beaktande av tillgänglighetsaspekten 

vid upphandling av kollektivtrafik samt till landskapsregeringens 

upphandlingsjurist om vidden av att beakta tillgänglighetsaspekten vid 

upphandlingar enligt åtgärdsprogrammet ”Ett tillgängligt Åland”. 

 

§ 7. Handikapprådets verksamhetssammanfattning år 2014. 

Handikapprådet antecknar verksamhetssammanfattning år 2014 till 

kännedom. (Bilaga). 

 

§ 8. Handikapprådets seminarium om FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Vik. socialinspektören informerar om det pågående planeringsarbetet. 

Handikapprådet antecknar informationen till kännedom. 

 

§ 9. Övriga frågor. 

Handikapprådet antecknar brev ÅLR 2014/8636 ”Tillgänglighet vid 

trafiklösning Källbo skola” till kännedom. (Bilaga). 

 

Handikapprådet antecknar brev ÅLR 2014/5995 ”Folkpensionsanstaltens 

tillgänglighet vid serviceenheten i Mariehamn” till kännedom. (Bilaga). 

 

Handikapprådet antecknar brev ÅLR 2015/225 ”Tillgänglighet vid 

Ålands museum och utställningar” till kännedom. (Bilaga). 

 

Handikapprådet antecknar information om uppföljningsseminarium om 

samhällsservicereformen den 11 februari 2015 till kännedom. 

 

Handikapprådet antecknar inbjudan ”Job Shadow Day”, 23 januari kl. 

14.00 till kännedom. 

 

Handikapprådet antecknar ”Rådet för nordiskt samarbete om 

funktionshinder-årsrapport 2014” till kännedom. (Bilaga). 

 

§ 10. Nästa möte 

Handikapprådets nästa möte är 3 mars 2015 klockan 13.00 i 

självstyrelsegården. 
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§ 11. Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet klockan 14.48. 

 

 

 

_____________________________ _________________________ 

Viveka Eriksson, ordförande   Gunilla Lindqvist, sekreterare 

 

 

  

 

 BILAGA 

 

– Handikapprådets mötesprotokoll 7/14. 

– Handikapprådets verksamhetsplan 2015. 

– Inbjudan till Ålands Hörselföreningen r.f. 

– Regeringens proposition till riksdagen med förslag till teckenspråkslag. 

– Landskapsregeringens utlåtande för beredning av teckenspråkslag.  

– Kollektivtrafikutredning (powerpoint presentation) 

– Handikapprådet för landskapet Ålands verksamhetssammanfattning 2014. 

– Tillgänglighet vid trafiklösning Källbo skola ÅLR 2014/8636. 

– Folkpensionsanstaltens tillgänglighet vid serviceenheten i Mariehamn 

ÅLR 2014/5995. 

– Tillgänglighet vid Ålands museum och utställningar ÅLR 2015/225. 

– Job Shadow Day 

– Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder-årsrapport 2014. 

 

 

 

 

 

 


