
 
 

 

 

Protokoll 6/2021 Ombudsmannanämnden 8 oktober 2021 kl. 14.30 - 16.00  

Mötet hålls på Ombudsmannamyndighetens kontor, Elverksgatan 10 Mariehamn med möjlighet att 

delta digitalt.  

 

Närvarande  Lotta Angergård, vice ordförande  

Sofia Enholm  

Ida Eriksson 

Henrik Lagerberg 

Dan Sundqvist 

  Jonah Bogle, ersättare 

Sekreterare  Johanna Fogelström-Duns, myndighetschef 

Förhinder  Leif Jansson, ordförande 

Erika Boman  

Olimpia Cocan 

Sofia Enros 

  Benjamin Sidorov, patient- och klientombudsman 

 

43 § Mötet öppnas 

Viceordförande hälsar välkommen och öppnar mötet kl. 14.30, följt av en kort 

uppdateringsrunda bland deltagarna. Mötet konstateras vara beslutsfört. 

 

44 § Godkännande av föredragningslistan 

 Föredragningslistan godkänns utan ändringar.  

 

45 §  Justering föregående protokoll  

 Protokoll 5/2021 justeras utan ändringar. Protokoll läggs upp på www.ombudsman.ax 

 enligt beslut 03/2017 330 §.  

 

46 §  Uppdateringar från myndigheten  

Uppföljning till 28 § ombudsmannanämndens protokoll 4/2021:  

Landskapsregeringen har genom skrivelse (16.09.2021) bekräftat att lag om klientens 

ställning och rättigheter inte längre omfattar barnsomsorgen på Åland i och med 

landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola som trädde i kraft 1.1.2021 

(med undantag av privat barnomsorg som inte erhåller samhällsstöd). Av detta följer att 

ombudsmannamyndigheten (klientombudsmannen) inte längre är behörig myndighet 

för rådgivning.  

Placerade barns rättigheter 

Uppdatering på denna punkt bordläggs till nästa möte.  

Funktionsservice på Åland 

Till följd av att antal missnöjen vad gäller funktionsservicen ökat jämfört med 

föregående har ombudsmannamyndigheten skickat en skrivelse till ledningen för 

kommunernas socialtjänst (KST) för att uppmärksamma situationen.  

  



Landskapslag om tillämpning av Finlands diskrimineringslag 

Landskapsregeringen ämnar föra reviderat lagförslag till lagtinget i november.  

 

47 § Temadiskussion  

Jonah Bogle presenterar och delar reflektioner om erfarenhetsexpertis, utanförskap och 

stödmöjligheter och behov på Åland.  

Presentationen i bilaga  

 

48 § Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden. 

 

49 § Nästa möte 

 Förslag fredag 26 november kl. 14.30-16.00 

Tema: öppet. Om intresse finns bland ombudsmannanämndens medlemmar att 

presentera sitt intresseområde, kontakta sekreteraren. 

 

50 § Mötet avslutas 

 Mötet avslutas 16.00 

 

 

 

 

 

 

Justerat___/____ 2021 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Lotta Angergård, vice ordförande  Johanna Fogelström-Duns, sekreterare 

 

 

 


