
Protokoll Norra Ålands äldreråd   Möte nr 5/2022 

 

Sammanträdestid: onsdagen den 8.12.2022 kl. 14.00–15.30 

Plats: Sunnanberg vårdhem, Kvarnbo, Kyrkvägen 17, Saltvik 

Närvarande: 

Olav Johansson (ordf.),  
Ann-Kristin Eriksson (vice ordf.)  
Ritva Eklund (sekreterare)  
Ulla- Britt Dahl             
Sture Blomqvist     
Göran Gottberg, frånvarande 
Ritva Björklund, frånvarande              
Bo Ahlnäs   
Louise Nordström, frånvarande 
Inga-Lill Rögård 
 

 

1. Tillgänglighet 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa 

protokoll 

Åland har, genom Finlands ratificering av konventionen, 10 juni 2016, förbundit sig till att 

främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Inga lagar, rutiner eller 

bestämmelser får gå emot bestämmelserna i konventionen. Den bärande principen i 

konventionen är förbudet mot diskriminering. 

Miina Fagerlund deltar i mötet och ge information om tillgänglighet i samhället. 

 Tillgänglighet har väldigt stort perspektiv. 

 Funktionsförmågan kan variera hos en individ genom livet till följd av olyckor, sjukdomsfall 

eller hög ålder. Det kan också finnas medfödda skador eller sjukdomar som påverkar 

funktionsförmågan.  

 Dessa variationer i funktionsförmåga kallas funktionsnedsättningar och det kan handla om 

nedsättningar av fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuell karaktär.  

 Ett funktionshinder är något som uppstår i individens livsmiljö, en subjektiv upplevelse av att 

något begränsar individens möjligheter till delaktighet.  

 Funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra miljö och omgivning.  

 Termen tillgänglighet utgår från;  



– Fysisk tillgänglighet – inom och utomhus miljön ska vara tillgänglig för personer med 

nedsatt rörelse och orienteringsförmåga.  

– Kommunikativ tillgänglighet – miljön ska vid behov kompletteras med hjälpmedel, 

exempelvis hörselslinga.   

– Informativ tillgänglighet – medborgarna ska kunna ta del av information, exempelvis 

lättlästa texter.   

– Psykosocial tillgänglighet – negativa attityder och ett bristande bemötande kan vara ett 

stort hinder 

Den allmänna kunskapen om FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning den är bristfällig. En attityd förändring behövs i samhället. Vill man ha mera 

information så har Handikampen möjlighet att komma och föreläsa om detta.  

Enligt FN skall allt som kommunen äger skall vara tillgänglig. 

 

2. Lagförslag: Tillgänglighetsdirektivet 

- Äldrerådet konstaterar att gällande förslag till tillgänglighetsdirektivet är en blankettlag. 

Enligt lagförslag det gäller inte alla företag och effekt blir minimal i det åländska 

samhället. 

- Poängteras att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

gäller alla och inga lagar, rutiner eller bestämmelser får gå emot bestämmelserna i 

konventionen.  

- Äldrerådet tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att utforma en skrivelse till 

landskapsregering angående tillgänglighetdirektivet. I arbetsgruppen valdes Olav 

Johansson, Ann-Kristin Eriksson och Ulla-Britt Dahl. 

 

3. Äldrerådets roll 

- Äldrerådet skulle vara mera synligt t.ex. vara med fullmäktigemöte och presentera sin 

verksamhet och sitt syfte som rådgivande organ. 

 

4. Nästa möte 12.1.2023 kl. 14  

 

 

Olav Johansson   Ritva Eklund 

Ordförande                                       Sekreterare 


