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  REGLEMENTE FÖR HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 

  

§ 1.    Ålands landskapsregering tillsätter Handikapprådet för landskapet Åland i enlighet med  13 § 
  Lag  om service och stöd på grund av handikapp (FFS1987/380), tillämplig i 
  landskapet  Åland  genom landskapslag (ÅFS 2010:50) om tillämpning i landskapet 
  Åland av lag om  service och stöd på grund av handikapp med de begränsningar som 
  framkommer i 4 §. 

  

§ 2. Handikapprådet skall verka för att personer med funktionsnedsättningars intressen tillgodoses 
 genom  

 

 - att främja och följa verksamheten på olika områden inom förvaltningen  

 - att ta initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden om frågor som är av betydelse 

 för personer med funktionsnedsättningars levnadsförhållanden och möjligheter att  reda sig  

   - att vara ett rådgivande organ i frågor rörande lagstiftning, utbildning, arbete, trafik-, 

   byggnads-, och övrig miljöplanering i landskapet, 

 - att följa upp att landskapsregeringens funktionshinderspolitiska åtgärdsprogram ”Ett 

 tillgängligt Åland” verkställs. 

 

§ 3. I handikapprådet är ledamöternas mandattid två år. Rådet består av högst sju ledamöter jämte 
 personliga ersättare. Rådet består av tre representanter för handikapporganisationer, två 
 representanter för Ålands landskapsregering, en representant för Ålands kommunförbund samt 
 en representant för Mariehamns stad. Vid sammansättningen av handikapprådet ska 4 a § lag 
 om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 1986/609), tillämplig på Åland i enlighet med 1 
 § LL (1989:27) om tillämpning av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män tillämpas. 
 Handikapprådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.  

  

§ 4.  Handikapprådet har möjlighet att inom sig tillsätta tillfälliga arbetsgrupper, höra sakkunniga 
 och företa studiebesök. 

  

§ 5.  Socialvårdsbyråns socialinspektör med inriktning på funktionshinderspolitik fungerar som 
 rådets sekreterare. 

  

§ 6. Handikapprådet sammanträder på kallelse av ordförande, och vid förhinder för denne, vice 
 ordförande. I övrigt gäller beträffande handikapprådet i tillämpliga delar vad i landskapets 
 allmänna kommitté reglemente anges. 

 

Under år 2014 genomgick handikapprådet för landskapet Åland en organisatorisk 

förändring. Landskapsregeringen antog den 19 februari 2014 ett nytt reviderat 

reglemente för handikapprådet för landskapet Åland med anledning av Ålands 

landskapsregerings antagna funktionshinderspolitiska åtgärdsprogram 2013-2016, 

”Ett tillgängligt Åland” som spänner över olika sektorer och bygger på ett 

tvärsektoriellt ansvar.  

 

Tidigare bestod handikapprådet av sex ledamöter från registrerade handikapp-

organisationer och rådet hade en utomstående sekreterare. Förändringen från år 2014 

är att handikapprådet består av tre representanter för handikapporganisationer, två 

representanter för Ålands landskapsregering, en representant för Ålands kommun-

förbund samt en representant för Mariehamns stad. Som rådets sekreterare fungerar 

socialvårdsbyråns socialinspektör med inriktning på funktionshinderspolitik. Den 

nya sammansättningen av handikapprådet har till syfte att stärka de olika sektorernas 

åtaganden och ansvar för förverkligandet av landskapsregeringens åtgärdsprogram.  
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http://www.regeringen.ax/

.composer/upload//socialo

miljo/Ett_tillgangligt_Ala

nd_270613.pdf 



  HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 8.4.2014-31.12.2015 
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Enligt reglemente för Handikapprådet för landskapet Åland tillsatte Ålands landskapsregeringen den 8 

april 2014  ett nytt handikappråd för perioden 8.4.2014-31.12.2015 bestående av tre representanter för 

handikapporganisationer, två representanter för Ålands landskapsregering, en representant för Ålands 

kommunförbund samt en representant för Mariehamns stad jämte personliga ersättare. Handikapprådet 

utsåg inom sig ordförande och vice ordförande på rådets första möte den 7 maj 2014. Till ordförande 

valdes Ålands kommunförbunds styrelseledamot Viveka Eriksson och till vice ordförande utsågs Nina 

Lindfors, styrelseledamot i Mariehamns. 

Viveka Eriksson, ordförande. 
Ålands kommunförbund (styrelseledamot)  

Ralf Hellman  
Ålands handikappförbund  
(styrelse ordf.)  

Viveka Landgärds  
Ålands handikappförbund  
(styrelse vice ordf.)  

Harriet Storsved  
Ålands handikappförbund  
(personligt ombud)  

Sten Eriksson  
Ålands landskapsregering 
(kansliavd./ bost.låneinsp.)  

Rainer Juslin  
Ålands landskapsregering  
(utbild. o kultur avd./ avd. chef.)  

Nina Lindfors, vice ordförande.  
Mariehamns stad 
(styrelseledamot) 

ORDINAIRE MEDLEMMAR PERSONLIG ERSÄTTARE 

Erik Brunström  
Ålands kommunförbund 
(förbundsdirektör)  

Birgitta Johansson Mariehamns stad 
(styrelseledamot)  

Agneta Brunila  

Diabetesföreningen på Åland r.f 

Jan-Erik Berglund  
Föreningen Vårt Hjärta r.f.  

Henrik Lagerberg 
Intresseföreningen  
för psykisk hälsa – Reseda r.f.  

Susanne Strand  
Ålands landskapsregering  
(näringsavd. byråchef)  

Marita Löfroth  
Ålands landskapsregering 
(AMS, vägledare) 



HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET ÅLAND - VERKSAMHET ÅR 2014 

7.5 

 

 

•Handikapprådet valde rådets ordförande och vice ordförande för perioden 8.4.2014-

31.12.2015.  

•Handikapprådet följde upp verkställande år 2013 av åtgärdsprogrammet för Ålands 

landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-2016 ”Ett tillgängligt Åland”. 

•Handikapprådet lämnade yttrande till Ålands hälso- och sjukvård angående ”Regler 

för förskrivning av hjälpmedel enligt medicinsk rehabilitering”. 

•Marika Mattfolk vd/webbutvecklare vid Majactive informerade handikapprådet om 

arbetet med landskapsregeringens nya webbplats regeringen.ax. och 

tillgänglighetsaspekten.  
 
 

20.5 
•Anette Korpi och Bengt Kalmer från Ålands hälso- och sjukvårds arbetsgrupp för att 

tillgängliggöra ÅHS informerade handikapprådet om tillgänglighetsinventeringen av 

Ålands hälso- och sjukvård och det pågående arbetet med att göra ÅHS mer tillgängligt 

för personer med funktionsnedsättning och äldre. 

•Handikapprådet inbegärde yttrande från medlemsföreningarna i Ålands 

handikappförbund angående tillgänglighetsarbetet vid Ålands hälso- och sjukvård. 

3.6 

•Handikapprådet fastställde rådets verksamhetsplan för år 2014. 

•Handikapprådet skickade påtalande till Folkpensionsanstalten angående FPA:s 

bristande tillgänglighet vid serviceenheten i Mariehamn. 

•Handikapprådet lämnade yttrande till Ålands hälso- och sjukvård angående 

tillgänglighetsanpassningen av ÅHS. 
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Under år 2014 hade handikapprådet för landskapet Åland totalt sju möten. Rådet har 

under året verkat för att personer med funktionsnedsättningars intressen tillgodosetts 

genom att främja och följa verksamheten på olika områden inom förvaltningen, tagit 

initiativ och lämnat yttrande, fungerat som ett rådgivande organ samt följt upp 

verkställande av landskapsregeringens åtgärdsprogram ”Ett tillgängligt Åland”. 

SAMMANFATTNING AV HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET 

ÅLAND - VERKSAMHET VÅREN ÅR 2014 



SAMMANFATTNING AV HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET 

ÅLAND - VERKSAMHET HÖSTEN ÅR 2014 

30.9 

•Inspektör Andreas Nyberg vid landskapsregeringens byggnadsbyrå informerade handikapprådet 

om rådande plan- och bygglagen 2008:102 och revideringen av byggbestämmelsesamlingen 

BBR 15. 

•Medlemföreningarna i Ålands handikappförbund var inbjudna av handikapprådet för information 

och diskussionstillfälle. 

4.11 

 
•Vägledare Marita Löfroth vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 
informerade handikappförbundet om arbetsmarknad och yrkesinriktad rehabilitering. Lag 
(189/2001) om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och revidering av Landskapslag 
(2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 

•Vik. socialinspektör Gunilla Lindqvist informerade handikapprådet socialvårdsbyråns 
pågående lagstiftningsarbete.  

•Handikapprådet lämnade yttrande till Finströms kommun angående tillgänglighet vid 
trafiklösning Källbo skola och utvecklingen av Godby centrum. 

 

9.12 

•Handikapprådet fastställde verksamhetsplan för år 2015. 

•Vik. Socialinspektör Gunilla Lindqvist informerade handikapprådet om reformen av Lag 

(1987/380) om service och stöd på grund av handikapp och Lag (1977/519) angående 

specialomsorger om utvecklingsstörda. 

•Handikapprådet lämnade yttrande angående tillgänglighetsaspekten vid ombyggnaden av 

Ålands museum och utformning av utställningar.  

•Handikapprådet tog del av Ålands handikappförbunds skrivelse gällande Ålands ställning till 

Oslodeklarationen. 
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•Ålands hälso- och sjukvårds ekonomichef Marie Lövgren och styrelseordförande Mia Hanström 

informerade handikapprådet om arbetsgruppen för ÅHS avgiftssystem, dess uppdrag och arbete. 

•Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinders representanter för Åland, Viveka Landgärds 

och vik. socialinspektör Gunilla Lindqvist informerade handikapprådet om nordiska rådets arbete 

och ”Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017”. 

•Handikapprådet beslöt ordna seminarium om FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning våren 2015.  
 

 

 

 

 

19.8 



 

 

 
HANDIKAPPRÅDET FÖR LANDSKAPET ÅLAND- 

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 

 

20 januari  

 Lag om teckenspråk, chefsjurist Sören Silverström och Ålands hörselförening r.f. inbjudes. 

 Fri rörlighet: Kollektivtrafiklag för Åland, utredare Leif Holländer inbjudes.  

 Handikapprådets verksamhetssammanfattning år 2014. 

 Seminariet om FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, planering. 

  

3 mars  

 Socialministern, social- och miljöavdelningens avdelningschef och handikappförbundets styrelse och 

verksamhetsledare inbjudes. 

 Kommunernas socialtjänst, KST. 

 Lagstiftningsarbete och delaktighet. 

 Seminariet om FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, planering. 

 

21 april 

 Handikapprådets seminarium om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Dagtid inbjudes landskapsregeringens förvaltning, kommunerna och Ålands specialomsorg. Kvällstid 

inbjudes allmänheten. 

 

2 juni  

 Nya tillsynsmyndigheten, ÅMHM:s social- och hälsovårdsinspektörer inbjudes. 

 ”Ett tillgängligt Åland” åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2013-

2016, uppföljning av verkställighet år 2013-2014.  

  

18 augusti  

 Nya ombudsmannamyndigheten på Åland, diskrimineringsombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou 

inbjudes. 

 Oslodeklarationen, kulturminister Johan Ehn inbjudes. 

  

29 september  

 Könsrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning, Vivan Nikula, landskapsregeringens chef för 

jämställdhetsfrågor inbjudes  

 Ålands handikappförbunds medlemsföreningar inbjudes till diskussionstillfälle. 

  

10 november  

 Tillämpning av byggbestämmelserna och Universell design. 

       Mariehamns stadsarkitekt Sirkka Wegelius, områdesarkitekt Ursula Koponen och Ålands     

handikappförbunds tillgänglighetsgrupp inbjudes. 

   

8 december  

 Grundskolelagen, rätten till stödåtgärder för elever i behov av särskilt stöd, avdelningschef Rainer Juslin/ 

byråchef Elisabeth Storfors. 

 Handikapprådets verksamhetssammanfattning år 2015. 
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Den 9 december 2014 fastställde handikapprådet verksamhetsplan för år 2015 enligt nedan:  



Sammanställning av åtgärder 2013  
Nedan följer en sammanställning i alfabetisk ordning  

av landskapsregeringens avdelningar och Ålands arbetsmarknads- och  

studieservicemyndighet (Ams) åtgärder under år 2013 inom  

åtgärdsprogrammet ”Ett tillgängligt Åland”.  

 

Finansavdelningens åtgärder år 2013  

• Åtgärder inte vidtagits under år 2013. Arbetet med att tydliggöra  

möjligheten att ställa krav på socialt ansvar i handbok om landskapets  

upphandling påbörjas i februari 2014.  

 

Kansliavdelningens åtgärder år 2013  
• Med ambition att ge anställda inom landskapsförvaltningen ökad kunskap  

och medvetenhet om funktionsnedsättningar i syfte att skapa goda  

förutsättningar till ett korrekt bemötande av kunder och kollegor,  

arrangerade personalenheten i samarbete med Ålands kulturdelegation och  

Ålands Omsorgsförbund en teaterföreställning om funktionsnedsättning  

och bemötande under året.  

• Byggnadsbyrån har inte lämnat redovisning för åtgärder år 2013.  

• Kommunikationsenheten har inte vidtagit åtgärder under år 2013.  

 Påbörjas under år 2014.  

 

Näringsavdelningens åtgärder år 2013  

• Under året har en arbetsgrupp inom ramen för turismstrategin att göra Åland mer tillgängligt träffats. 

Näringsavdelningen ingår i arbetsgruppen genom näringsutvecklaren från allmänna byrån.  

• En föreläsning om potentialen med tillgänglig turism anordnades under vårvintern med konsulent Lilian 

Müller. Föreläsningen ordnades i samarbete mellan Handicampen, Visit Åland och Landskapsregeringen.  

• Inom ramen för det operativa programmet för fiskerinäringen, som medfinansieras av Europeiska 

fiskerifonden, har stöd beviljats för att göra Ålands jakt- och fiskemuseum mer tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättning. Projektet har behandlats av föreningen Leader Åland r.f:s kustaktionsgrupp.  

• Jordbruksbyrån tillämpar kurslokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar när byrån 

anordnar kurser.  

• Överenskommelse upptogs i avtal om Grelsby kungsgård om att mangårdsbygganden skulle tillgängliggöras 

för personer med funktionsnedsättning. Landskapsregeringen bekostade ramp vid entrén och arrendatorn för 

handikappanpassning av toalett.  

• Ombyggnad i självstyrelsegården och avdelningarnas flytt inom förvaltningen har medfört förbättrad 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  

• För att öka tillgängligheten till Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) olika 

kundgrupper pågick under året arbete med att förnya myndighetens hemsida http://www.ams.ax/. Den nya 

hemsidan färdigställdes februari 2014 och är mer tillgänglig för kunder med såväl hörsel- som synskada.  

 

HANDIKAPPRÅDETS UPPFÖLJNING AV LANDSKAPSREGERINGENS 
ÅTGÄRDSPROGRAM ”ETT TILLGÄNGLIGT ÅLAND! 
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Under år 2014 följde handikapprådet för landskapet Åland  enligt rådets reglemente upp 

verkställande av åtgärdsprogrammet ”Ett tillgängligt  Åland” och konstaterade att följande 

verkställts  under år 2013: 

http://www.regeringen.ax/.comp

oser/upload//socialomiljo/uppfol

jning-2013-

Ett_tillgangligt_Aland_1_2.pdf 
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Utbildnings- och kulturavdelningens åtgärder år 2013  

• Kulturbyrån kommer att inleda planering av fortbildning om olika funktionsnedsättningar för ledare i 

verksamheter som är riktade till unga.  

• Kulturbyråns planerade riktlinjer för finansering av renoveringar av ungdomslokaler och idrottsanläggningar 

kommer att betona att utrymmena ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.  

• Museibyrån har under år 2013 låtit inventera tillgängligheten vid Jan Karlsgården, Kronohäktet Vita Björn, 

Kastelholms slott och Lemböte kapell. Synpunkter om förutsättningarna för att skapa tillgängliga fysiska 

miljöer och ändamålsenlig information och skyltning vid nämnda turist- och besöksmål presenteras i en 

rapport. Rapporten kommer att ligga till grund för vilka åtgärder som är genomförbara på kort och lång sikt. I 

Kastelholms slott har vissa trappor förnyats och i Porthuset har dörrautomatik installerats i husets allmänna 

toalettutrymmen.  

• I samband med den aktuella uppbyggnaden av en ny basutställning i Ålands museum har museibyrån varit i 

kontakt med Ålands handikappförbund och stadsarkitektkontoret i syfte att museets utrymmen, bl.a. 

toalettutrymmen, ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.  

• Planeringen av Ålands museums webbplats utvecklas i takt med landskapsförvaltningens övergripande 

intentioner och tillgänglighetsaspekter i fråga om informations- och kommunikationsteknik (IKT).  

• Utbildningsbyrån har inte vidtagit åtgärder för att tydliggöra kommunernas och landskapets skolors ansvar 

för ökad fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i skolmiljö. Huvudansvaret för insatsen 

ligger på byggnadsbyrån. Byggnadsbyrån handhar planering av nybyggnation och renovering av befintliga 

utrymmen i landskapets skolor.  

• Tillsammans med fortbildningsråd inom Öppna högskolan har utbildningsbyrån planerat insatser för att höja 

lärarnas och den övriga personalens kompetens inom temat elevvård. Kurser har hållits om bl.a. autism och 

Aspberger samt barn och stress. Inför augusti 2014 planeras en temadag om elevvård vilken berör samtliga 

lärare och övrig berörd personal inom grundskolan och landskapets skolor.  

• Grundstudier i specialpedagogik har inletts i Öppna högskolans regi. Ämnesstudier i specialpedagogik för 

lärare inom skola och barnomsorg inleds hösten 2015 under förutsättning att särskilda medel beviljas.  

• Utbildningsbyrån har berett ett förslag till reviderade anvisningar om specialundervisning i grundskolans 

läroplan. Förslaget sänds under år 2014 på remiss till berörda skolor och myndigheter. Inga åtgärder har ännu 

vidtagits för att revidera grundskolelagen i avsikt att tydliggöra rätten till stödåtgärder för elever i behov av 

särskilt stöd.  

• Ålands gymnasium har genom organisatoriska åtgärder strävat efter att utveckla skolornas undervisning och 

verksamhet i syfte att underlätta möjligheterna för studerande med behov av särskilt stöd att nå 

läroplansenliga mål i utbildningen. Landskapsregeringen avser tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att 

utveckla nuvarande utbildningsutbud, antagningssystem, tillgång till studieplatser, stödstrukturer och 

informationsöverföring avseende elevers övergång från grundskolan till gymnasienivån, särskilt då det gäller 

elever och studerande som är i behov av särskilt stöd.  

• Uppdrag och sammansättning för en arbetsgrupp, som landskapsregeringen i beråd att utse, har beretts under 

hösten 2013. Arbetsgruppens uppgift kommer att omfatta uppföljning och utvärdering av nuvarande system 

för elevernas övergång från grundskolans träningsundervisning till gymnasiets motsvarande undervisning. 

Individuella åtgärdsprogram och undervisningsformer för elever med grav utvecklingsstörning kommer att 

vara i fokus, liksom fördelningen av olika parters och myndigheters ansvar och roll.  
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Social- och miljöavdelningens åtgärder år 2013  

• Socialvårdsbyrån har följt reformen av socialvårdslagstiftningen på rikssidan. Rikets lagförslag är att vänta 

under år 2014.  

• Socialvårdsbyrån har deltagit i arbetet med Lag om patienters och klienters självbestämmande.  

• I oktober 2013 tillsatte kansliavdelningen en lagberedningsgrupp för arbetet med samordningen av den 

Åländska socialvården. Chefen för Social- och miljöavdelningen är gruppens ordförande.  

• Tillsynsansvaret för socialvården och den offentliga hälso- och sjukvården överfördes från 

landskapsregeringen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 1.1.2014.  

• Arbetet med revidering och uppdatering om avsnittet om habilitering och rehabilitering i den Åländska 

folkhälsorapporten har påbörjats.  

• Hälso- och sjukvårdsbyrån inväntar rikets förordning på området om medicinsk rehabilitering. Tidsplan 

obestämd.  

• I maj 2013 gjordes en tillgänglighetsinventering av byggnaderna på Ålands Hälso- och sjukvårds (ÅHS)-

området. Rapporten från inventeringen färdigställdes i augusti. Under hösten 2013 tillsattes en intern 

arbetsgrupp inom ÅHS vilken arbetat med att analysera och kartlägga problematiken med tillgängligheten. 

Arbetsgruppen har under året utarbetat förslag till förbättringsåtgärder och prioriteringsordning.  

  

Trafikavdelningens åtgärder år 2013  

• Skolskjutsförordningen är under förändring.  

• En arbetsgrupp har sett över taxiverksamhetens förutsättningar och framlagt förslag på att en utbildning ska 

krävas för yrkeskörtillstånd.  

• Ålandstrafiken har informerat bussbolag och färjor om vikten av att informera resenärerna om kommande 

hållplats/invikning/hamn i högtalarsystem.  

• Diskussioner förs med rederienheten och bussbolagen om handikappanpassade bussar och färjor vid 

renoveringar och nyinköp.  

• Ålandstrafiken har information på sin hemsida http://www.alandstrafiken.ax/ om vilka färjor som har 

handikappanpassad toalett, hiss och dylikt.  

  

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) åtgärder år 2013  

• För att öka tillgängligheten för myndighetens olika kundgrupper pågick under året arbete med att förnya 

myndighetens hemsida http://www.ams.ax/. Den nya hemsidan färdig-ställdes februari 2014 och är mer 

tillgänglig för kunder med såväl hörsel- som synskada.  

• Utbildning för myndighetens personal om bemötande inplanerades i december. Inställdes på grund av 

föreläsarens förhinder.  

• Under året har myndigheten informerat om möjligheterna till stöd vid anställning av personer med 

funktionsnedsättning, bland annat vid ett möte med representanter för kommunerna i oktober.  

• Arbete med att göra en översyn och förnya lagstiftningen om stödformer har pågått under året och fortgår. 

En arbetsgrupp ser bland annat över kap. 8 och 9 om sysselsättningsstöd i LL (2006:8) arbetsmarknadspolitik 

samt även över behovet av att införa system med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.  

• Projektet med att en arbetspsykolog ska finnas på myndigheten för att underlätta för arbetssökande att 

hamna i rätt arbete/utbildning och få sina rättigheter hos olika rehabiliteringsinstanser tillgodosedda har 

fortgått och förlängts in på år 2014.  

• Vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har en dörröppnare installerats för ökad 

tillgänglighet till myndighetens lokaler.  
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