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   Dokumentnamn  Sidnr 
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 Datum  

 19.08.2014 

  

 

    

 Handikapprådet för landskapet Åland 

   
Kontaktperson 

Gunilla Lindqvist, vik. Socialinspektör tel.nr 25 266    

 

Tid:  19 augusti 2014 kl. 13.00–14.10 

Plats:  Enskär, självstyrelsegården 

 

Närvarande: 

Ordinarie Ledamöter   Personliga ersättare 

 

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

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

Ralf Hellman (X)    Agneta Brunila (-) 

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

Harriet Storsved (X)    Henrik Lagerberg (-) 

Sten Eriksson (-)     Marita Löfroth (-) 

Rainer Juslin (-)    Susanne Strand (-) 

  

Gunilla Lindqvist, sekreterare (X) 

 
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 3/14 godkännes. (Bilaga). 

 

§ 5. Ålands Hälso- och sjukvård, ÅHS avgiftssystem. 

ÅHS ekonomichef Marie Lövgren och styrelseordförande Mia Hanström 

informerar handikapprådet om arbetsgruppen för ÅHS avgiftssystem, 

dess uppdrag och arbete. Handikapprådet delges ÅHS Handbok för 

patientavgifter 2014.(Bilaga). 

 

Handikapprådet besluter att vik. socialinspektör Gunilla Lindqvist 

bevakar arbetsgruppens fortsatta arbete och att handikapprådet 

uppdateras med information på handikapprådets möte den 30 september. 

Vik. socialinspektören får även i uppdrag att delge Handikapprådet för 
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landskapet Åland yttrande gällande regler vid förskrivning av 

hjälpmedel enligt medicinsk rehabilitering till ÅHS arbetsgrupp.  

 

§ 6. Landskapsregeringens kollektivtrafikutredning. 

Som medlem i styrgruppen informerar vik. socialinspektören 

handikapprådet om landskapsregeringens pågående 

kollektivtrafikutredning. 

 

Handikapprådet besluter inbjuda utredare Leif Holländer till 

handikapprådets möt den 4 november. Vik. socialinspektören får i 

uppdrag att delge handikapprådet strategidokumentet Strategi för 

funktionshindersanpassning av kollektivtrafiken.  

 

§ 7. Övriga frågor 

Medlemmarna i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, 

Viveka Landgärds och Gunilla Lindqvist informerar om rådets arbete. 

Handikapprådet delges Rådet för nordiskt samarbete om 

funktionshinderhalvårsrapport 2014 och utkast på Handlingsplan för 

nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017.(Bilaga). 

 

Handikapprådet besluter ordna seminarium om FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning under våren 2015. 

Handikapprådet ger vik. socialinspektören i uppdrag att inköpa boken 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

till handikapprådets medlemmar. 

 

§ 8. Nästa möte 

Handikapprådets nästa möte är 30 september kl. 13.00 på Handicampen.  

Anders Nyberg informerar om landskapsregeringens byggbestämmelser 

och byggnadslagstiftning. Harriet Storsved inbjuder handikappförbundets 

medlemsföreningar till mötet. 

 

Handikapprådet besluter ändra handikapprådets möte den 16 december 

till 9 december klockan 13.00 

 

§ 9. Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet klockan 14.10. 

 

 

_____________________________ _________________________ 

Viveka Eriksson, ordförande   Gunilla Lindqvist, sekreterare 

 

   

BILAGA 

– Handikapprådets mötesprotokoll 3/14. 

– ÅHS Handbok för patientavgifter 2014. 

– Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinderhalvårsrapport 2014. 

– Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017. 

 


