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   Dokumentnamn  Sidnr 

 PROTOKOLL 5/14  1 (1) 

  
 Datum  

 30.09.2014 

    

 Handikapprådet för landskapet Åland 

 

   
Kontaktperson 

Gunilla Lindqvist, vik. Socialinspektör tel.nr 25 266    

 

Tid:  30 september 2014 kl. 13.00–15.10 

Plats:  Handicampen, Ålands handikappförbund 

 

Närvarande: 

Ordinarie Ledamöter   Personliga ersättare 

 

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

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

Ralf Hellman (X)    Agneta Brunila (-) 

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

Harriet Storsved (X)    Henrik Lagerberg (-) 

Sten Eriksson (-)     Marita Löfroth (-) 

Rainer Juslin (X)    Susanne Strand (-) 

  

Gunilla Lindqvist, sekreterare (X) 

 

Inbjudna: Medlemsföreningarna i Ålands handikappförbund 

 
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 4/14 godkännes. (Bilaga). 

 

§ 5. Landskapsregeringens plan- och bygglagstiftning, 

byggbestämmelser och regelverk. 

Byggnadsbyråns inspektör Andreas Nyberg vid landskapsregeringen 

informerar om rådande plan- och bygglagen 2008:102 och revideringen 

av byggbestämmelsesamlingen BBR 15 (bilaga). Diskussionstillfälle förs 

med medlemsföreningarna i Ålands handikappförbund och 

handikapprådet. 
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Handikapprådet besluter framföra att det finns ett behov av att 

landskapsregeringen tillsynar kommunernas tillämpning av 

tillgänglighetsaspekten i plan- och bygglagen och byggbestämmelserna. 

Handikapprådet påtalar även vidden av att definitionen av begreppen 

funktionshinder och/eller funktionsnedsättning innefattar samtliga 

funktionsnedsättningar i plan- och bygglagen och byggbestämmelser. 

Handikapprådet besluter ge vik. socialinspektör Gunilla Lindqvist i 

uppdrag att bevaka det fortsatta arbetet med revideringen av 

byggbestämmelsesamlingen och plan- och bygglagen.  

 

§ 6. Övriga frågor 

Representanterna för medlemsföreningarna i Ålands handikappförbund 

ges tillfälle till diskussion med handikapprådet. 

 

Handikapprådet informerar om att rådet planera ordna seminarium om 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

under våren 2015.  

 

Handikapprådet besluter kalla socialvårdsbyråns tjänstemän till öppet 

hörande den 9 december gällande Lag om självbestämmande, reformen 

av handikappservicelagen och specialomsorgslagen, FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt till diskussion om 

medlemsföreningarna i Ålands handikappförbund möjlighet till 

delaktighet i lagstiftningsarbetet och om landskapsregeringens 

remissförfarande. 

 

Handikapprådet besluter vidare ge Nina Lindfors i uppdrag att se över 

Mariehamns tillämpning av tillstånd för reklamskyltar på 

gångbanorna/trottoarerna i Mariehamns centrum. Viveka Landgärds får i 

uppdrag att bevaka och hålla fortsatt kontakt med FPA gällande 

tillgänglighetsanpassning av FPA:s entré och kunddisk. Rainer Juslin får 

i uppdrag att utforska skolornas ljudmiljö. Gunilla Lindqvist får i 

uppdrag som handikapprådets sekreterare att göra en skrivelse till 

byggnadsinspektionen i Finströms kommun gällande beaktande av 

tillgänglighetsaspekten vid nya bussplanen i Godby.  

 

Handikapprådets ordinarie medlemmar erhåller FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning i bokformat. 

 

§ 7. Nästa möte 

Handikapprådets nästa möte är 4 november kl. 13.00 på Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS. Marita Löfroth på 

AMS informerar om arbetsmarknad, sysselsättning och om Lag om 

arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 189/2001. 

 

§ 9. Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet klockan 15.10. 

 

 

_____________________________ _________________________ 

Viveka Eriksson, ordförande   Gunilla Lindqvist, sekreterare 
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BILAGA 

– Handikapprådets mötesprotokoll 4/14. 

– Powerpoint presentation (Plan- och bygglagen, byggbestämmelser) 

 


