
 
 

 

Ombudsmannanämnden  

Protokoll 1/2021 29 januari 2021  

Mötet hölls digitalt.  

 

Närvarande  Leif Jansson, ordförande 

Lotta Angergård, vice ordförande  

Sofia Enholm 

Kim Hansson 

  Henrik Lagerberg 

Dan Sundqvist, ersättare 

Övriga   Benjamin Sidorov, patient- och klientombudsman 

Sekreterare  Johanna Fogelström-Duns, Ålands ombudsmannamyndighet 

Förhinder  Marie-Louise Nordberg  

Sara Bru, ersättare 

  Chris Sviberg, ersättare  

 

1 § Mötet öppnas 

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet kl. 14.30. Mötet konstateras vara 

beslutsfört.  

 

2 § Godkännande av föredragningslista 

Läggs två ärenden för kännedom till 6 §, därefter godkänns föredragningslistan. 

 

3 § Justering föregående protokoll 

Protokoll 7/2020 justeras utan ändringar. Protokollet läggs upp på www.ombudsman.ax 

enligt beslut 03/2017 30 §.  

 

4 § Uppföljning diskrimineringsstudie  

Studien Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020 som myndigheten 

beställt från ÅSUB presenterades vid ett digitalt seminarium 20 januari efterföljt av ett 

panelsamtal med vicelantråd Harry Jansson och näringsminister Fredrik Karlström. 

Minister Annika Hambrudd var inbjuden men fick förhinder. Nämnden reflekterar kring 

seminariet som tyvärr hade vissa tekniska utmaningar med ljudupptagningen. En textad 

inspelning av seminariet finns tillgänglig på myndighetens Youtube kanal.  

 

Bland de tankar som nämnden lyfter vad gäller uppföljningsarbetet är behov att 

revideringen av diskrimineringslagen slutförs, viktigt att diskrimineringsdiskussionen 

inte enbart fokuserar på inflyttade, behov att följa upp jämställdhetsarbetet, notering att 

18% upplevt diskriminering inom utbildning och skola, funktionsnedsattas deltagande i 

arbetslivet, samt fråga om bemötande inom hälso- och sjukvården. 

 

5 § Verksamhetsberättelse 2020 

Arbetet med årsredovisningen till landskapsregeringen samt myndighetens egen 

verksamhetsberättelse 2020 har påbörjats. Nämnden tar del av övergripande statistik 

2020. Mer ingående uppgifter presenteras och diskuteras vid nästa nämndmöte.  

Förslag att publicera och presentera verksamhetsberättelsen onsdag 10 mars. Högst 

troligen i form av ett digitalt seminarium.  

Nämnden uppmärksammas på sin egen redogörelse som ingår som del av 

myndighetens verksamhetsberättelse. För diskussion nästa möte.  

http://www.ombudsman.ax/
https://www.asub.ax/sv/utredning/upplevd-diskriminering-alandska-samhallet-2020
https://www.youtube.com/watch?v=Hgmj7oIu1xk&t


 
 

 

6 § Övriga ärenden 

1) Antecknas för kännedom: 25 mars fyller barnkonventionen 30 år på Åland. Rädda 

Barnen uppmärksammar detta i samarbete med lagtinget. Ett seminarium ordnas i 

lagtinget där även en alternativ civilsamhällesrapport om hur Åland lever upp till 

barnkonventionen presenteras. Rapporten kommer skickas in till FN:s 

barnrättskommitté. På kvällen ordnas ett seminarium med fokus på framtiden, 

deltar gör landskapsregeringen, företrädare för kommunal verksamhet samt 

föreningar. Nämnden ombeds notera datumet i sina kalendrar.  

 

2) Antecknas för kännedom: Med anledning av avslutandet av det EU-finansierade 

sektorövergripande integrationsprojektet En säker hamn (2018-2021) tar nämnden 

del av följande reflektioner: Integrationsarbetet framöver kommer bli svårnavigerat, 

inte minst med anledning av den nya myndigheten KST. Det är viktigt att bevaka 

klyftan i integrationsfrämjande arbetet mellan kommun och KST inte minst vad 

gäller de områden som inte omfattas av KST. Projektets framtidsvision är en dörr in 

för inflyttade, något som även reflekteras i landskapsregeringens nya 

integrationsprogram 2020-2023.  

 

7 § Nästa möte 

Sekreteraren skickar förslag på vårens mötesdatum per e-post. Fastslås nästa möte. 

Nästa möte hålls 19 februari 2021. Tema: Presentation och diskussion 

verksamhetsberättelse 2020. 

 

8 § Mötet avslutas 

Mötesordförande avslutar mötet kl. 15.30 

 

 

 

Justerat___/____ 2021 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Leif Jansson, ordförande   Johanna Fogelström-Duns, sekreterare 

 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/lr-program-integration-2020-2023.pdf

