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REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING  
 
Antaget av Ålands landskapsregering 27.1.2021 
 
§ 1. Ålands landskapsregering tillsätter ett Råd för personer med funktionsnedsättning i enlighet 
med 4 § landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och 
stöd på grund av handikapp (ÅFS 2020/17). 
 
§ 2. Rådet för personer med funktionsnedsättning består av ordförande (Social- och 
hälsovårdsministern), sekreterare (landskapsregeringen), tre representanter för 
funktionshindersorganisationer på Åland, en representant för Ålands kommunförbund, en 
representant för Mariehamns stad, en representant för Kommunernas socialtjänst k.f. (KST), en 
representant för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och en representant för Ålands 
arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Varje medlem ska ha en personlig 
ersättare. Vid sammansättning av Rådet för personer med funktionsnedsättning ska 4 a § lag 
om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 1986/609), tillämplig på Åland i enlighet med 1 
§ landskapslag (1989:27) om tillämpning av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
tillämpas. 
 
§ 3. Rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder på kallelse av ordförande. 
 
§ 4. Sekreteraren för mötesprotokoll vid rådets möten.  
 
§ 5. Rådets ledamöter har initiativrätt till att lyfta upp ärenden på rådsmöten. 
 
§ 6. Rådet för personer med funktionsnedsättning ska verka för att personer med 
funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att delta och påverka planering, beredning och 
uppföljning inom olika verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med 
funktionsnedsättning, för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller 
möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som målgruppen 
behöver. 

Rådet för personer med funktionsnedsättning utgör ett organ för samråd för frågor som är av 
betydelse för personer med funktionsnedsättning och för ömsesidig information mellan parterna 
företrädda i rådet. 
 
Rådet ska ge personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem 
möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet ur ett brukarperspektiv som sedan kan nyttjas i 
planering, utveckling av tjänster och verksamheter både till utformning och innehåll. 

§ 7. Rådet har möjlighet att inom sig tillsätta tillfälliga arbetsgrupper och höra sakkunniga. 
 
§ 8. I övrigt gäller beträffande rådet i tillämpliga delar vad i landskapets allmänna 
kommittéreglemente anges. 


