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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 53 

Tillsättande av Rådet för personer med 

funktionsnedsättning för landskapet Åland  

för tiden 17.3.2017–31.12.2018. 

ÅLR 2016/9068 

71 S2 

Enligt reglemente för Rådet för personer med funktionsnedsättning för 

landskapet Åland, § 1, tillsätter Ålands landskapsregering rådet för 

personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland. 

Rådet består enligt reglemente, § 3, av högst tretton ledamöter, tre 

representanter för handikapporganisationer, en representant för Ålands 

kommunförbund, en representant för Mariehamns stad, en representant 

för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), en representant för Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) samt en 

representant från vardera avdelningen inom landskapsregeringens 

allmänna förvaltning, näringsavdelningen, regeringskansliet, 

infrastrukturavdelningen, finansavdelningen, utbildnings och 

kulturavdelningen samt social- och miljöavdelningen. Varje medlem ska 

ha en personlig ersättare. Mandattiden för rådets ledamöter är två år. Vid 

sammansättning av rådet ska 4 a § lag om jämställdhet mellan kvinnor 

och män (FFS 1986/609), tillämplig på Åland i enlighet med 1 § LL 

(1989:27) om tillämpning av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 

män tillämpas. 

 

Efter att ha tagit del av Ålands handikappförbund r.f., Ålands 

kommunförbund, Mariehamns stad, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands 

arbetsmarknads- och studieservicemyndighet samt avdelningarna inom 

landskapsregeringens allmänna förvaltnings förslag till ordinarie 

ledamöter jämte personliga ersättare till rådet, föreslås följande 

sammansättning utses till Rådet för personer med funktionsnedsättnings för 

landskapet Åland för tiden 17.3.2017–31.12.2018:  
 

Ordförande: 

Nina Lindfors, medlem i stadsstyrelsen, Mariehamns stad,  

personlig ersättare Birgitta Johansson, personlig ersättare 

i stadsstyrelsen, Mariehamns stad 
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Vice ordförande: 

Gunilla Lindqvist, socialinspektör, landskapsregeringen social- och 

miljöavdelningen socialvårdsbyrån, personlig ersättare 

Helena Blomqvist, byråchef, landskapsregeringen social- 

och miljöavdelningen miljöbyrån  

Medlemmar: 

Krister Sund, styrelseordförande, Ålands handikappförbund  

personlig ersättare Pia Grüssner, vice ordförande, Ålands 

handikappförbund 
Susanne Broman, verksamhetsledare, Ålands handikappförbund, 

personlig ersättare Sara Bru, organisationssekreterare, 

Ålands handikappförbund 
Lasse Åkerlund, styrelsemedlem, Ålands handikappförbund, 

personlig ersättare Ulf-Peter Westmark, styrelsemedlem, 

Ålands handikappförbund 
Mikael Iström, ergoterapeut, Ålands hälso- och sjukvård 

personlig ersättare Stella Österlund, ergoterapeut, Ålands 

hälso- och sjukvård 

Cecilia Dahlström, socialarbetare Saltvik, Ålands kommunförbund repr. 

personlig ersättare Andrea Björnhufvud, socialchef 

Eckerö, Ålands kommunförbund repr. 

Tomas Lundberg, myndighetschef, Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet, personlig ersättare Marita 

Löfroth, vägledare, Ålands arbetsmarknads- och 

studieservicemyndighet  

Dan Backman, näringslivsutvecklare, landskapsregeringen 

näringsavdelningen, personlig ersättare Susanne Strand, 

byråchef, landskapsregeringen näringsavdelningen 

allmänna byrån 

Pia Hollsten-Friman, personalchef, landskapsregeringen 

regeringskansliet, personlig ersättare Vivan Nikula, 

avdelningschef/chef för jämställdhetsfrågor, 

landskapsregeringen regeringskansliet allmänna byrån 

Catharina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsult, landskapsregeringen 

infrastrukturavdelningen vägnätsbyrån, personlig ersättare 

Lennart Nord, byråchef, landskapsregeringen 

infrastrukturavdelningen transportbyrån 

Janina Reitz, upphandlingsjurist, landskapsregeringen 

finansavdelningen 

Göran Jansson, planerare, landskapsregeringen utbildnings- och 

kulturavdelningen, personlig ersättare Kira Gustafsson, 

avdelningssekreterare, landskapsregeringen utbildnings- 

och kulturavdelningen 

 

Sekreterarskapet för rådet alternerar mellan rådets representanter. Rådet 

beslutar om mötets sekreterare. 

 

Arvoden och ersättningar betalas enligt Ålands landskapsregerings beslut 

om kommittéarvoden. 

 

Kostnader för rådets verksamhet påförs budgetmoment 41000. 

 
 

 


