
 
 

 

Protokoll 1/2022 Ombudsmannanämnden 18 februari 2022 kl. 14.30 - 16.00  

Mötet hålls på Ombudsmannamyndighetens kontor med möjlighet att delta digitalt.  

 

Närvarande  Leif Jansson, ordförande 

Lotta Angergård, vice ordförande  

Erika Boman  

Ida Eriksson 

  Henrik Lagerberg 

  Sofia Enros   

Övriga   Benjamin Sidorov, patient- och klientombudsman 

Sekreterare  Johanna Fogelström-Duns, myndighetschef 

Förhinder  Sofia Enholm 

Dan Sundqvist 

  Jonah Bogle 

Olimpia Cocan 

 

1 § Mötet öppnas 

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

beslutsfört.  

 

2 § Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkänns utan ändringar. 

 

3 § Justering föregående protokoll 

Protokoll 7/2021 justeras utan ändringar. Protokollet läggs upp på www.ombudsman.ax 

enligt beslut 03/2017 30 §.  

 

4 § Verksamhetsberättelse 2021 

Genomgång av utkastet till verksamhetsberättelse 2021, samt diskussion och frågor. 

Kommentarer och förbättringsförslag noteras.  

Inga ändringsförslag vad gäller ombudsmannanämndens redogörelse som ingår i 

 verksamhetsberättelsen.  

Verksamhetsberättelsen presenteras vid frukostseminarium 9 mars med kommentar av 

social- och hälsovårdsministern. Seminariet hålls i hybridformat med möjlighet att delta 

på plats eller digitalt. Inbjudningar skickas ut inom kort.  

 

5 § Uppdateringar från myndigheten 

 Barnomsorg i samband med klientombudsmannens rådgivning 

Myndigheten skickade i januari en skrivelse till landskapsregeringen för att formellt 

uppmärksamma bristerna i den nya barnomsorgslagen vad gäller möjligheter att 

kontakta klientombudsmannen för rådgivning och bistånd i framställandet av 

anmärkning. Landskapsregeringen har svarat och meddelat att man är medveten om 

oklarheter i lagen vad gäller tillsyn över kommunens utbildningsverksamhet samt hur 

rådgivning och klagomål ska hanteras. Landskapsregeringen meddelar att de planerar 

att se över formuleringarna kopplade till tillsyn, rådgivning och klagomål. Det framgår 

inte inom vilken tidsram detta ska göras.  

http://www.ombudsman.ax/


 
 

Praktikantuppdrag 2022 

 Myndigheten planerar ta emot högskolepraktikant under året med syfte att göra en 

 studie inom något av följande områden: äldre i åländsk media; självbestämmanderätt 

 inom äldreomsorgen på Åland; upplevelser av olikbehandling/diskriminering specifikt 

 relaterat till hälso- och sjukvård på Åland. Ansökningstid för praktikplatsen går ut 28 

 februari. 

 

6 § Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

 

7 § Nästa möte 

Nästa möte hålls 1 april 2022 kl. 14.30-16.00. 

Temadiskussion barnskydd.   

 

8 § Mötet avslutas 

Mötesordförande avslutar mötet kl. 16.00 

 

 

 

 

Justerat___/____ 2022 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Leif Jansson, ordförande   Johanna Fogelström-Duns, sekreterare 

 

 

 


