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   Dokumentnamn  Sidnr 
 PROTOKOLL 5/15  1 (1) 
  
 Datum  
 29.9.2015 
  
 Handikapprådet för landskapet Åland 
   
Kontaktperson 
Gunilla Lindqvist, Socialinspektör tel.nr 25 266 
 
Tid:  29 september 2015 kl. 13.00–15.30. 
Plats:  Ålands handikappförbund, Handicampen, Skarpansvägen 30 
 
Närvarande: 
Ordinarie Ledamöter   Personliga ersättare 
 
Viveka Eriksson, ordförande (X)  Erik Brunström (-) 
Nina Lindfors, vice ordförande (X)  Birgitta Johansson (-)  
Krister Sund (-)    Marika Alm (-)  
Agneta Brunila (X)   Pia Grüssner (-) 
Harriet Storsved (X)    Henrik Lagerberg (-) 
Sten Eriksson (-)     Marita Löfroth (X) 
Rainer Juslin (-)    Susanne Strand (-) 
  
Gunilla Lindqvist, sekreterare (X) 
 
Övriga närvarande:  
Carina Aaltonen, socialminister.  
Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor, Ålands landskapsregering. 
Sandra Rasmussen, April kommunikation. 
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. 
Handikapprådets protokoll 4/15 godkännes (Bilaga). 

 
§ 5. Socialvårdslagstiftningen och Ålands delaktighet i finska 
ordförandeskapet i nordiska ministerrådet år 2016. 
Socialminister Carina Aaltonen informerar om status gällande ny 
socialvårdslag, reformen av handikapp- och speciallagstiftningen, lag om 
ändring av specialomsorgslagen, ratificeringen av FN konventionen om 
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rättigheter för personer med funktionsnedsättning, underlag till 
socialpolitiskt program och Ålands delaktighet i finska ordförandeskapet 
år 2016. Handikapprådet besluter anteckna informationen till kännedom. 
 
§ 6. Könsrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning. 
Vivan Nikula informerar om det nordiska arbetet gällande könsrelaterat 
våld mot personer med funktionsnedsättning. Vivan inbjuder till 
heldagskonferens om mäns våld mot kvinnor i nära relationer den 6 
oktober klockan 8.30 på Ålands sjöfartsmuseum. Handikapprådet 
besluter anteckna informationen till kännedom. 
 
§ 7. Gymnasieutbildning för studerande med särskilda behov.  
Sandra Rasmussen presenterar ”Elevers och studerandes hälsa och 
inlärning” en kartläggning om samverkan, samarbete och samordning 
(Bilaga). Handikapprådet besluter anteckna kartläggningen till kännedom 
och följa upp ärendet. 

 
§ 8. Diskussionstillfälle 
Ålands handikappförbund informerar om Ålands handikappförbunds 
valdebatt ”Vart är Åland på väg med socialpolitiken?” den 1 oktober 
klockan 18.00 i Sittkoffska gården. Handikapprådet besluter i samråd 
med medlemsföreningarna i Ålands handikappförbund att nytt 
diskussionstillfälle ordnas på handikapprådets nästa möte den 10 
november. Mötet ordnas på handicampen. 

 
§ 9. Övriga frågor. 
 
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder agenda år 2016.  
Handikapprådet besluter att inte lämna något önskemål till rådet för 
nordiskt samarbete om funktionshinder agenda år 2016. 
 
Ålands handikappförbund, styrelsemöte protokoll 8/2015 (Bilaga). 
Handikapprådet besluter anteckna protokollet till kännedom. 

 
§ 10. Nästa möte. 
Handikapprådets nästa möte är 10 november klockan 13.00 på Ålands 
handikappförbund, Handicampen. 
 
§ 11. Mötet avslutas. 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet klockan 15.30. 
 

 
 
 
_____________________________ _________________________ 
Viveka Eriksson, ordförande   Gunilla Lindqvist, sekreterare 

 
 BILAGA 
 

– Handikapprådets mötesprotokoll 4/15. 
– Elevers och studerandes hälsa och inlärning, En kartläggning om 
samverkan, samarbete och samordning. 
– Ålands handikappförbund, styrelsemöte protokoll 8/2015 
 


