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   Dokumentnamn  Sidnr 

 PROTOKOLL 2/15  1 (1) 

  
 Datum  

 3.3.2015 

  

 Handikapprådet för landskapet Åland 

   
Kontaktperson 

Gunilla Lindqvist, vik. Socialinspektör tel.nr 25 266 

 

Tid:  3 mars 2015 kl. 13.00–14.28 

Plats:  Ådskär, vån II, självstyrelsegården. 

 

Närvarande: 

Ordinarie Ledamöter   Personliga ersättare 

 

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

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

Krister Sund (X)    Marika Alm (-)  

Agneta Brunila (X)   Pia Grüssner (-) 

Harriet Storsved (X)    Henrik Lagerberg (-) 

Sten Eriksson (-)     Marita Löfroth (-) 

Rainer Juslin (X)    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. 

Handikapprådets protokoll 1/15 godkännes. (Bilaga). 

 

§ 5. Handikapprådets ledamöter och personliga ersättare. 

Landskapsregeringen har tillsatt nya representanter för 

handikapporganisationerna i handikapprådet för landskapet Åland 26.1–

31.12.2015 . Handikapprådet antecknar ärendet till kännedom. (Bilaga). 

 

§ 6. Tillgänglighetsaspekten vid landskapsregeringens 

upphandlingar av kollektivtrafik.  

Handikapprådet och infrastrukturavdelningens skrivelse antecknas till 

kännedom. (Bilaga). 
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§ 7. ”Ett tillgängligt Åland” – Från ord till handling II. 
Handikapprådet konstaterar att ”Ett tillgängligt Åland – Från ord till 

handling II” är en årligen återkommande uppföljning, att en del åtgärder 

verkställts medan det finns brister på vissa områden. (Bilaga).  

 

Handikapprådet beslutar påminna avdelningarna om programmet och 

avdelningarnas åtaganden. Handikapprådet återkommer till 

uppföljningen vid ett senare möte under året. 

  

§ 8. Handikapprådets seminarier om FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. 

Arbetsgruppen informerar om handikapprådets två seminarier den 21 

april. (Bilaga). Arbetsgruppen deltar vid båda seminarierna. 

Handikapprådet antecknar informationen till kännedom och besluter delta 

på kvällsseminariet. 

 

§ 9. Övriga frågor. 

 

Handikapprådets skrivelse ”Tillgänglighetsaspekten vid 

landskapsregeringens övergripande upphandlingar” (ÅLR2015/1030) 

antecknas till kännedom. (Bilaga). 

 

Handikapprådets skrivelse ”Tillsättande av arbetsgrupp för utvärdering 

av lagstiftningsåtgärder för tryggande av rättigheter för personer som 

använder teckenspråk” (ÅLR 2015/935) antecknas till kännedom. 

(Bilaga). 

 

Vik. socialinspektören delger handikapprådet landskapsregeringens 

yttrande nr 9/2014-2015 och informerar om den preliminära tidtabellen 

gällande ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. (Bilaga). Handikapprådet antecknar informationen 

till kännedom. 

 

Vik. socialinspektören informerar att Ålands miljö- och 

hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM inom kort kommer delge rapport 

gällande tillsyn av kommunernas ordnande av personlig assistans. 

Handikapprådet antecknar informationen till kännedom och beslutar ta 

upp rapporten som enskilt ärende. 

 

Ålands handikappförbunds Bemötandeseminarium 16 mars 2015 

antecknas till kännedom. (Bilaga). 

 

§ 10. Nästa möte 

Handikapprådet deltar på seminariet om FN konventionen den 21 april. 

Handikapprådets nästa möte är 2 juni. Handikapprådet ordnar 

pressinbjudan innan seminariet. 

 

§ 11. Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet klockan 14.28. 

 

  

 

 

_____________________________ _________________________ 
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Viveka Eriksson, ordförande   Gunilla Lindqvist, 

sekreterare 

 

 

 

 BILAGA 

 

– Handikapprådets mötesprotokoll 1/15. 

– Landskapsregeringens beslut 18.2.2015 (S1015E11). 

– Handikapprådets skrivelse (ÅLR 2015/940). 

– Infrastrukturavdelningens skrivelse (ÅLR 2015/940). 

– ”Ett tillgängligt Åland” – Från ord till handling II, uppföljning år 2013-

2014. 

– Seminarium om FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

– Handikapprådets skrivelse (ÅLR2015/1030). 

– Handikapprådets skrivelse (ÅLR 2015/935). 

– Landskapsregeringens yttrande nr 9/2014-2015. 

– Inbjudan -Seminarium om bemötande 16 mars 2015. 

 

 

 

 

 

 


