
 
 

 

Ombudsmannanämnden  

Protokoll 3/2021 23 april 2021 

Mötet hålls digitalt.  

Närvarande  Leif Jansson, ordförande 

Lotta Angergård, vice ordförande  

Erika Boman  

Sofia Enholm  

Ida Eriksson 

Henrik Lagerberg 

Dan Sundqvist 

  Jonah Jürgen Bogle, ersättare 

Sofia Enros, ersättare  

Övriga   Benjamin Sidorov, patient- och klientombudsman 

Sekreterare  Johanna Fogelström-Duns, myndighetschef 

Förhinder  Olimpia Cocan, ersättare 

   

16 § Mötet öppnas 

Beslut att ordförande från föregående mandatperiod (Leif Jansson) öppnar och leder 

mötet. Mötesordförande hälsar nämndens nya medlemmar särskilt välkomna och 

öppnar mötet 14.30. Nämnden är beslutsför då ordförande eller viceordförande samt 

hälften av ledamöterna är närvarande. Mötet konstateras vara beslutsfört.  

 

17 § Godkännande av föredragningslistan 

 Läggs ett informationsärende till 22 §, därefter godkänns föredragningslistan. 

  

18 §  Justering föregående protokoll  

Protokoll 2/2021 justeras utan ändringar. Protokollet läggs upp på www.ombudsman.ax 

enligt beslut 03/2017 30 §. 

 

19 § Introduktion  

Ledamöterna presenterar sig och sina sakkunskaps- och intresseområden. 

 

20 § Ombudsmannamyndighetens verksamhet och ombudsmannanämndens uppdrag 

 Myndighetens verksamhet presenteras för ledamöterna.  

Landskapsregeringen har 26.03.2021 utsett ordinarie medlemmar och ersättare för 

ombudsmannanämnden för två år (27.03.2021–26.03.2023). Ombudsmannanämnden 

är ett sakkunnigorgan vars uppdrag är att bistå myndigheten vid skötseln av de 

uppgifter som avses i 3–6 §§ i landskapslag (2014:33) om Ålands 

ombudsmannamyndighet (diskriminerings-, barn-, patient- och klientombudsmannens 

uppdrag). Uppdraget regleras i 17 § i landskapslagen i fråga samt landskapsförordning 

(2015:6) om ombudsmannanämnden. 

Ledamöterna som varit med i nämnden tidigare delar sina erfarenheter och samtliga 

delar tankar om förväntningar på nämndens arbete. Ledamöterna informeras om 

landskapsregeringens reglemente för kommittéarvode, möjlighet till km-ersättning samt 

att medlemmarna ska underteckna en försäkran om tystnadsplikt. Nya ledamöter 

http://www.ombudsman.ax/


ombeds inkomma med grunduppgifter för kommittéarvoden till sekreteraren inför nästa 

nämndmöte. Sekreteraren skickar underlag per e-post. 

21 § Konstituering mandatperiod mars 2021 – mars 2023 

a) Val av ordförande i ombudsmannanämnden  

Beslut att Leif Jansson väljs till ordförande. 

 

b) Val av viceordförande i ombudsmannanämnden  

Beslut att Lotta Angergård väljs till vice ordförande. 

 

22 § Övriga ärenden 

Informeras att myndigheten även detta år kommer att ha en högskolepraktikant i tio 

veckor under sommarmånaderna med start 7 juni. Temat för årets praktik är att 

genomföra en studie av metoder och erfarenheter av barnets delaktighet inom 

barnskyddet på Åland.  

 

23 § Nästa möte 

 Nästa möte hålls fredag 11 juni kl. 14.30-16 

 

24 § Mötet avslutas 

 Ordförande avslutar mötet kl. 15.55. 

 

 

 

 

 

Justerat___/____ 20__ 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Leif Jansson, ordförande   Johanna Fogelström-Duns, sekreterare 

 

 

 


