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   Dokumentnamn  Sidnr 

 PROTOKOLL 4/15  1 (1) 

  
 Datum  

 18.8.2015 

  

 Handikapprådet för landskapet Åland 

   
Kontaktperson 

Gunilla Lindqvist, vik. Socialinspektör tel.nr 25 266 

 

Tid:  18 augusti 2015 kl. 13.00–14.54. 

Plats:  Utbådan, vån III, 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) kl. 13.10  Pia Grüssner (-) 

Harriet Storsved (X)    Henrik Lagerberg (-) 

Sten Eriksson (-)     Marita Löfroth (X) 

Rainer Juslin (X)    Susanne Strand (-) 

  

Gunilla Lindqvist, sekreterare (X) 

 

Övriga närvarande:   

Maria Montefusco, Projektledare och sekreterare för Rådet för nordiskt samarbete om 

funktionshinder kl.13.00  

Synnöve Jordas, klientombudsman, Ålands Ombudsmannamyndighet kl.13.00 

Inger Rosenberg-Mattsson, Rektor, Ålands gymnasium kl. 13.30 

Elisabeth Storfors, byråchef, utbildningsbyrån kl. 13.30 

  
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 3/15 godkännes. (Bilaga).  

 

§ 5. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. 

Maria Montefusco informerar om det nordiska rådets arbete, verkställelse 

av handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 
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(Bilaga). Handikapprådet beslutar anteckna informationen till 

kännedom och göra uppföljning på nästa möte. 

  

§ 6. Gymnasieutbildning för studerande med särskilda behov.  

Inger Rosenberg-Mattsson informerar att en sökande är utan studieplats 

inför hösten. Nuvarande valmöjligheter för studerande med särskilda 

behov är Yrkesträningsprogrammet (YTP), teknik, fastighetsassistent 

(YST), hotell, restaurang, café, köksbiträde/städare (HRC), en till två 

platser/utbildningsprogram på de vanliga studieplatserna samt Optima i 

Jakobstad. Finansieringen saknas för att Åländska elever skall kunna gå 

individuell gymnasieutbildning i Sverige. Inger framför att fler Y-

program behövs. 

 

Elisabeth Storfors informerar att andra elever även ingår i gruppen som 

söker enligt prövning, t.ex. elever med utomnordiskt skolbetyg. Två 

arbetsgrupper är tillsatta gällande studerande med särskilda behov och en 

slutrapport förväntas bli klar i augusti. 

 

Marita Löfroth informerar om att den föreslagna Landskapsregeringens 

lagförslag om ändrad arbetsmarknadslagstiftning kommer att möjliggöra 

till att delta och pröva på en utbildning i en vecka, så kallad 

utbildningsprövning via AMS. 

 

Handikapprådet beslutar anteckna informationen till kännedom och göra 

uppföljning på nästa möte. 

 

§ 7. Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av 

handikapplagstiftningen – 2015:29. 

Socialinspektör Gunilla Lindqvist informerar om förslag till en ny 

speciallag om handikappservice (Bilaga) och om socialvårdslagens 

status. Handikapprådet beslutar anteckna informationen till kännedom 

och göra uppföljning på nästa möte. 

 

§ 8. Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda (519/1977). Socialinspektör Gunilla Lindqvist 

informerar om förslag till ändring av lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda gällande självbestämmanderätten (Bilaga). 

Handikapprådet beslutar anteckna informationen till kännedom. 

 

§ 9. Övriga frågor. 

 

Ålands handikappförbund, styrelsemöte protokoll 5/2015, 6/2015, 

7/2015 (Bilaga). Handikapprådet beslutar anteckna protokollen till 

kännedom. 

 

Ledsagarkort. 

Socialinspektör Gunilla Lindqvist informerar om Ålands 

handikappförbunds pågående utredning kring ledsagarkort. 

Handikapprådet beslutar anteckna informationen till kännedom. 

 

Normkritik, funktionsvariationer och HBTQ. 

Handikapprådet beslutar anteckna inbjudan till föresläsning om 

”Normkritik, funktionsvariationer och HBTQ” den 21 augusti klockan 

10.00 till kännedom. 
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§ 10. Nästa möte. 

Handikapprådets nästa möte är 29 september klockan 13.00 på 

Handicampen, Skarpansvägen 30. 

 

§ 11. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet klockan 14.54. 

 

 

 

_____________________________ _________________________ 

Viveka Eriksson, ordförande   Gunilla Lindqvist, sekreterare 

 

 BILAGA 

 

– Handikapprådets mötesprotokoll 3/15. 

 – Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017. 

 – Maria Montefuscos, powerpointpresentation. 

– Gymnasieutbildning för studerande med särskilda behov. Ålands 

handikappförbund skrivelse till Utbildnings- och kulturavdelningen.  

– Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av handikapplagstiftningen, 

2015:29. 

– Lagförslag till ändring av lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda (519/1977). 

– Ålands handikappförbund, styrelsemöte protokoll 5/2015, 6/2015, 

7/2015. 

– Inbjudan – Normkritik, funktionsvariationer och HBTQ. 

 

 


