
 
 

 

Ombudsmannanämnden protokoll 6/2022 14 oktober 2022 kl. 14.30 - 16.00  

Mötet hålls i mötesrum Klinthamnen, Elverksgatan 10 Mariehamn. 

 

Närvarande   Leif Jansson, ordförande 

Lotta Angergård, vice ordförande  

Erika Boman  

  Henrik Lagerberg 

Dan Sundqvist 

  Sofia Enros, ersättare   

Sekreterare  Johanna Fogelström-Duns, myndighetschef 

Övriga   Britt Danielsson, patient- och klientombudsman 

Förhinder  Ida Eriksson 

Sofia Enholm 

Jonah Bogle 

Olimpia Cocan 

 

   

31 § Mötet öppnas 

 Ordförande öppnar mötet kl. 14.35. Mötet konstateras vara beslutsfört.  

 

32 § Godkännande av föredragningslista 

 Till övriga ärenden läggs informationspunkt om kommittéarvoden. 

 

33 § Justering föregående protokoll 

Protokoll 4/2022 justeras utan ändringar. Protokollet läggs upp på www.ombudsman.ax 

enligt beslut 03/2017 30 §.   

 

34 § Presentation patient- och klientombudsman 

 Vik. patient- och klientombudsman Britt Danielsson presenterar sig efter en 

presentationsrunda av nämndens medlemmar.  

 

35 § Temadiskussion: Funktionsservice 

Henrik Lagerberg presenterar funktionsservice som tillhandahålls av KST samt Ålands 

handikappförbunds erfarenheter och reflektioner kring hur funktionsservicen upplevs 

från klienters perspektiv i nuläget. Följt av frågor och diskussion. 

 

36 § Diskrimineringsombudsmannen Ålandsbesök 31.10-1.11  

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman samt kollegor inbjudna till Åland. 

Presentation och genomgång av program. Öppet seminarium 31.10 kl. 18.00-19.30 på 

stadsbiblioteket. Ombudsmannanämnden ombeds förbereda frågor inför seminariet. 

37 §  Övriga uppdateringar myndigheten  

- Barnombudsmannen har under våren träffat ca 50 yrkesverksamma som arbetar 

med barn och unga för att lära sig mer om deras verksamhet och ta del av 

reflektioner och erfarenheter vad gäller barnens välmående. Detta är värdefull 

information för myndighetens arbete.  

- Barnombudsmannen har i slutet av september på inbjudan av Rädda Barnen 

deltagit i hörande av FN:s barnrättskommitté i Genève för att svara på kommitténs 

http://www.ombudsman.ax/


 
 

frågor. Hörandet kompletterar statens landrapport då kommittén efterhör 

synpunkter och information från representanter från civilsamhälle och oberoende 

ombudsmyndigheter. Det statliga hörandet är planerat att äga rum i maj 2023.  

- Seminarium 16.11 kl. 9.00-10.30 planeras för att presentera studie om patienter 

inom psykiatrins upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården på Åland. 

Beslöts att bjuda in Sirpa Mankinen (ÅHS), samt Henrik Lagerberg (Reseda) för att 

kommentera studien. Separat inbjudan följer. 

38 § Ombudsmannanämnden mandatperiod 2023–2025  

Enligt landskapsförordning om ombudsmannanämnden (2015:6) utses medlemmarna i 

ombudsmannanämnden av landskapsregeringen för två år i sänder. Mandatperioden 

för nuvarande nämnd utgår i mars 2023. Enligt landskapsförordningen ska 

ombudsmannanämnden senast 3 månader innan nämndens mandattid utgår till 

landskapsregeringen överlämna ett förslag på medlemmar som kan utses för nästa 

mandatperiod.  

 

Inför nästa möte 2 december ombeds ledamöterna skriftligen informera sekreteraren:  

1) huruvida ledamoten står till förfogande nästa mandatperiod, samt  

2) nya nomineringar till nämnden.  

 

39 § Övriga ärenden 

 Kommittéarvoden 2022 

Utbetalningen av arvoden kommer ske inom november 2022, vilket innebär att arvode 

för årets sista möte utbetalas nästa år. Medlemmarna ombeds inkomma med ev. 

uppdateringar vad gäller bankkonto och adress inom oktober. 

 

40 § Nästa möte 

2 december 2022, kl. 14.30-16.00.  

Tema: Äldres hälsa- och livsvillkor med fokus på jämställdhet och diskriminering. 

Presenteras av Erika Boman 

 

 

41 § Mötet avslutas 

 Ordförande avslutar mötet kl. 16.00. 

 

 

 

 

 

Justerat___/____ 2022 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Leif Jansson, ordförande   Johanna Fogelström-Duns, sekreterare 

 

 

 


