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Protokoll 

Konstituerande styrelsemöte 1/2021 för Ålands handikappförbund rf 

 

Tid: Måndag 18.1.2021 kl. 16.15-18.02 
Plats: Digitalt möte i Teams. 
 

 Ordinarie medlem  Suppleant  Förening 

X Pia Grüssner  Aija Horwood Ålands Hörselförening r.f. 
 

X Viveka Landgärds, §§ 6–
22 (från kl. 16.28) 

 Dennis Björk Ålands Neurologiska förening 
r.f. 

X Anna Hedenberg  
 

 Josefin Jansson De utvecklingsstördas väl på 
Åland r.f. 

X Kerstin Jansson  Reinar Aaltonen Föräldraföreningen för barn 
med särskilda behov r.f. 

X Jan Salmén  Dick Lindberg Ålands cancerförening r.f. 
 

X Dan Backman  Kitty Andersson Föreningen vårt hjärta r.f. 
 

X Henrik Lagerberg, 
ordförande 

 Anne-Marie Grönqvist Intresseföreningen för psykisk 
hälsa – Reseda r.f. 

X Minna Mattsson  Robert Rosenholm 
 

Diabetesföreningen på Åland r.f. 
 

X Mona Eriksson  Ulla Andersson Ålands Reumaförening r.f. 
 

X Sanna Söderlund 
 

 Rolf Söderlund Ålands synskadade r.f. 
 

X Irmeli Eriksson  Carita Johansson Andning & Allergi Åland r.f. 
 

X Gudrun Gudmundsen  Henrik Flöjt Demensföreningen på Åland r.f. 
 

X Sonja Winé  Gun Lagerberg Ålands autismspektrumförening 
r.f. 

 
Övriga närvarande: 
Susanne Broman, verksamhetsledare 
Cita Nylund, Fixtjänsts verksamhetsledare, §§ 1–10 (till och med kl. 16.57) 
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Föredragningslista  
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH BESLUTSFÖRHET 

§ 2 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

§ 3 PROTOKOLLJUSTERING 16/2020 OCH 17/2020 OCH VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

§ 4 VAL AV VICE ORDFÖRANDE FÖR ÅR 2021 

§ 5 VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅR 2021 

§ 6 FIXTJÄNST/PERSONALÄRENDE 

§ 7 FIXTJÄNST/PERSONALÄRENDE 

§ 8 FIXTJÄNST/PERSONALÄRENDE 

§ 9 FIXTJÄNST: ERSÄTTARE I FASTIGHETSGRUPPEN 

§ 10 FIXTJÄNST: ARBETSGRUPP FÖR AVTALSFÖRHANDLINGAR MED KST 

§ 11 INFORMATION TILL STYRELSEN 2021 

§ 12 PERSONALÄRENDE 

§ 13 KLAGOMÅL TILL RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN GÄLLANDE ATT DET SAKNAS ETT RÅD FÖR PERSONER 

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ ÅLAND 

§ 14 FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS SVAR PÅ FÖRBUNDETS SKRIVELSE GÄLLANDE OSKÄLIGT LÅNGA 

HANDLÄGGNINGSTIDER 

§ 15 FÖRBUNDETS UTLÅTANDE OM ÄMNESDELARNA FRÄMMANDE SPRÅK I DEN NYA LÄROPLANEN 

§ 16 INFORMATION FRÅN RÅDET FÖR IDROTT, MOTION OCH HÄLSA 

§ 17 MÖTESDATUM FÖR VÅREN 2021 

§ 18 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

§ 19 FIXTJÄNST ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM: 
§ 20 ÖVRIGA ÄRENDEN 

§ 21 NÄSTA MÖTE 

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE 
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§ 1 Mötets öppnande och beslutsförhet 

Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutsfört kl. 16.15. 

 

 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes.  

  

 

§ 3 Protokolljustering 16/2020 och 17/2020 och val av protokolljusterare  

Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 16/2020 och 17/2020 konstateras justerade. Till 

protokolljusterare för mötet utses Gudrun Gudmundsen och Anna Hedenberg.  

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. 

 

 

§ 4 Val av vice ordförande för år 2021 

I enlighet med 4 § i stadgarna för Ålands handikappförbund r.f. ska styrelsen inom sig utse 

en viceordförande med mandattiden ett år.  

Styrelsens beslut: Sonja Winé valdes till vice ordförande för år 2021. 

 

 

§ 5 Val av sekreterare för år 2021 

I enlighet med 4 § stadgar för Ålands handikappförbund r.f. ska styrelsen inom eller utom sig 

utse en sekreterare med mandattiden ett år. 

Styrelsens beslut: Verksamhetsledare Susanne Broman valdes till sekreterare för år 2021. 

 

 

§ 6 Fixtjänst/Personalärende  
 

 

§ 7 Fixtjänst/Personalärende 
 

 

§ 8 Fixtjänst/Personalärende 

 

 

§ 9 Fixtjänst: Ersättare i fastighetsgruppen 

Inför organisationsförändringen som föranleddes av KST-lagen och KST-organisationens 

tillkomst 1.1 2021 tillsatte styrelsen våren 2020 en fastighetsgrupp för att se över förbundets 

fastighetsinnehav Fabriksgatan 10 (Fixtjänst lokaler). Fastighetsgruppens arbete fortgår 

under 2021. Fredrik Lindeman som varit medlem i gruppen har avgått från förbundets 

styrelse och därmed även från fastighetsgruppen. Styrelsen behöver ta ställning till om en 

ersättare ska utses. 
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Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Styrelsen utser Dan Backman till medlem i 

fastighetsgruppen. 

Styrelsens beslut: Dan Backman valdes till Fredrik Lindemans ersättare, vilket betyder att 

gruppen nu består av Henrik Lagerberg, Dan Backman, Anna Hedenberg, Viveka Landgärds 

och Cita Nylund.  

 

 

§ 10 Fixtjänst: Arbetsgrupp för avtalsförhandlingar med KST 

Arbetsgruppen för avtalsförhandlingar med Kommunernas socialtjänst (KST) som tillsattes av 

styrelsen våren 2020 med uppdrag att ”förhandla om avtalsförslaget med Kommunernas 

socialtjänst (KST), då styrelsen konstaterat att man inte vill godkänna förslaget som det 

föreligger.” I gruppen har ingått Jan Salmen, Viveka Landgärds, Henrik Lagerberg och 

Fixtjänsts verksamhetsledare. 

Förhandlingarna resulterade i ett ettårigt avtal där KST köper Ålands handikappförbunds 

(ÅHF) tjänster gällande sysselsättning enligt socialvårdslagens §§ 70 - 71.  

Efter avtalstiden ska ansvaret för sysselsättningsverksamhet ligga under KST. I 

förhandlingarna har framgått att KST har intresse av att överta verksamheten vid Fixtjänst. 

ÅHFs ledningsgrupp har konstaterat ett behov av en grupp som bevakar detta ärende samt 

driver frågan för förbundets del. 

Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Styrelsen ger arbetsgruppen för avtalsförhandlingar 

med KST i uppdrag att fortsätta förhandla med KST gällande sysselsättningsverksamhet 

enligt socialvårdslagens §§ 70 – 71 med målsättningen att verksamheten ska övertas av KST 

från och med 1.1 2022. 

Styrelsens beslut: Gruppens mandat förlängs till och med 31.12.2021.  

 

 
§ 11 Information till styrelsen 2021 

En kort grundläggande information till styrelsen bifogas. Bilaga 4.  

Dessutom behöver styrelsen känna till följande dokument och lagar: 

• Föreningslagen: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503 

• Förbundets stadgar. Bilaga 5. 

• Arbetsordning för förbundet. Bilaga 6. 

• Styrelsens regelverk. Bilaga 7. 

• Lagstiftning för arbetsgivare. Bilaga 8.  

• FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, nås 

via länken: http://www.handicampen.ax/wp-

content/uploads/2017/03/FN_konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-

funktionsnedsattning.pdf 

• Styrdokument för förbundets service till medlemsföreningarna. Bilaga 9.  

• Förbundets alkohol- och drogpolicy, jämställdhetspolicy och 

antimobbningspolicy. Bilaga 10–12. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503
http://www.handicampen.ax/wp-content/uploads/2017/03/FN_konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
http://www.handicampen.ax/wp-content/uploads/2017/03/FN_konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
http://www.handicampen.ax/wp-content/uploads/2017/03/FN_konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf
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• Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland: 

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/utvecklings-och-

hallbarhetsagenda-for-aland_0.pdf 

• EU:s dataskyddsförordning (GDPR): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en 

Susanne presenterar förbundets verksamhet i korthet vid mötet, och alla 

styrelsemedlemmar är välkomna att kontakta Susanne för närmare information om 

förbundets personal och verksamhet. 

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom. 

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. Presentationen ges vid styrelsemötet 1.3.  

 

 
§ 12 PERSONALÄRENDE 

 

 

§ 13 Klagomål till riksdagens justitieombudsman gällande att det saknas ett råd för 
personer med funktionsnedsättning på Åland  
Förbundet har genom två skrivelser år 2020 till Ålands landskapsregering uppmärksammat 

att det saknas ett råd för personer med funktionsnedsättning på Åland från och med 

1.1.2020. Ålands landskapsregering besvarade den första skrivelsen medan den andra 

skrivelsen endast antecknades till kännedom.  

Förbundet har kontaktat både Juridiskt ombud i Svenskfinland och Människorättscentret i 

Finland och fått bekräftat att avsaknaden av ett råd inte går ihop med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning och möjligheten till delaktighet.  

Förbundets två skrivelser och landskapsregeringens svar bifogas. Bilaga 13–15.  

Verksamhetsledarens förslag: Förbundet lämnar ett klagomål i ärendet till riksdagens 

justitieombudsman. Ordförande Henrik Lagerberg undertecknar klagomålet.  

Styrelsens beslut: Efter omröstning beslöts att förbundet inte lämnar in ett klagomål utan 

först försöker ha en fortsatt dialog med landskapsregeringen gällande tillsättandet av ett 

nytt råd för personer med funktionsnedsättning. Det vinnande förslaget gavs av Jan Salmén 

och understöddes av Pia Grüssner, Anna Hedenberg, Sanna Söderlund, Irmeli Eriksson, 

Viveka Landgärds, Kerstin Jansson, Dan Backman, Mona Eriksson och Gudrun Gudmundsen. 

Det andra förslaget var att förbundet lämnar in ett klagomål till riksdagens 

justitieombudsman Förslaget gavs av Henrik Lagerberg och understöddes av Sonja Winé och 

Minna Mattsson. 

 

 

§ 14 Förvaltningsdomstolens svar på förbundets skrivelse gällande oskäligt långa 

handläggningstider  

Förbundet lämnade i december 2020 in en skrivelse till Ålands förvaltningsdomstol eftersom 

brukare i vissa fall har upplevt att handläggningstiden vid domstolen är oskäligt lång. 

Förbundet lämnade också in en skrivelse i samma ärende ungefär ett år tidigare, men valde 

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland_0.pdf
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
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att uppmärksamma handläggningstiderna på nytt eftersom problemen tydligen kvarstår. 

Förvaltningsdomstolen har svarat. Både förbundets skrivelse och svaret bifogas. Bilaga 16–

17. 

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen tar ställning till om förbundet ska gå vidare i 

ärendet.  

Styrelsens beslut: Verksamhetsledaren gavs i uppdrag att bereda en ny skrivelse som 

styrelsen ska behandla. 

 

 

§ 15 Förbundets utlåtande om ämnesdelarna främmande språk i den nya läroplanen 

Förbundet har fått ämnesdelarna för främmande språk (A2- och B1 språk) på remiss. 

Förbundets yttrandegrupp har vid ett möte 12.1.2021 diskuterat ärendet och ett förslag till 

utlåtande från förbundet bifogas. Bilaga 18. 

Remissdokumenten nås via: https://www.utbildning.ax/utkast.  

Verksamhetsledarens förslag: Utlåtandet godkänns. Paragrafen justeras omedelbart.  

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.  

 

 

§ 16 Information från Rådet för idrott, motion och hälsa 

Rådets protokoll 6/2020 och bilaga bifogas. Bilaga 19–20.  

Verksamhetsledarens förslag: Informationen antecknas till kännedom. 

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.  

 

 

§ 17 Mötesdatum för våren 2021 

Förslag till styrelsens mötesdatum under våren: 

Måndag 1.3 kl. 16.15 (bokslut och verksamhetsberättelse behandlas) 

Måndag 29.3 kl. 16.15 

Måndag 26.4 kl. 16.15 

Måndag 31.5 kl. 16.15 

Måndag 21.6. kl. 16.15 

Vårmöte: torsdag 6.5 kl. 18.00 

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsens möten och förbundets vårmöte hålls enligt förslag. 

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.  

 

 

§ 18 Ärenden till kännedom 

• Kansliet håller stängt fredag 22.1 eftersom förbundets personal har planeringsdag.  

• Fördelningsrådet håller möte 28.1. Ordförande deltar i mötet. 

https://www.utbildning.ax/utkast
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• Socialvårdsplanen för 2021–2025 har antagits av landskapsregeringen: 

http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/socialvardsplan-

aland-0  

Verksamhetsledarens förslag: Ärendena antecknas till kännedom. 

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.  

 

 

§ 19 Fixtjänst ärenden till kännedom: 

• Fixtjänst kommer att hålla två halvdags-planeringsdagar under våren, torsdag 14.1 

och fredag 12.3. Detta pga att vissa delar av planeringsdagen behöver göras då de 

nya handledarna är på plats. 

Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Ärendena antecknas till kännedom. 

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.  

 

 

§ 20 Övriga ärenden 

• KST har antagit kriterier för bland annat närståendevård och färdtjänst. Kriterierna 
finns att läsa på KST:s hemsida.  

 

 

§ 21 Nästa möte 

Verksamhetsledarens förslag: Måndag 1.3. kl. 16.15. 

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.  

 

 

§ 22 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 18.02.  
 

 

 

Mariehamn 20.1.2021 

 

 

 

 

Henrik Lagerberg, ordförande  Susanne Broman, verksamhetsledare 

 

 

 

Justerat 

 

 

http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/socialvardsplan-aland-0
http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/socialvardsplan-aland-0


8 

 

 

 

Gudrun Gudmundsen   Anna Hedenberg 

 

 


