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Beslut

Landskapsregeringen besluter tillsätta ett råd för personer med funktionsnedsättning
under 16.3-31.12.2021 med möjlighet till förlängning, enligt följande:
Ordförande:

Annette Holmberg-Jansson, social- och hälsovårdsminister, Ålands landskapsregering

Personlig ersättare Annika Hambrudd, utbildnings- och kulturminister, Ålands
landskapsregering

Medlemmar:

Henrik Lagerberg, styrelseordförande, Ålands handikappförbund r.f.

Personlig ersättare Sonja Lindström-Winé, vice ordförande, Ålands
handikappförbund r.f.

Susanne Broman, verksamhetsledare, Ålands handikappförbund r.f.

Personlig ersättare, Viveka Landgärds styrelsemedlem, Ålands handikapp-

förbund r.f.

Dan Backman, styrelsemedlem, Ålands handikappförbund r.f.

Personlig ersättare Mona Eriksson, styrelsemedlem, Ålands handikappförbund r.f.

Dennis Björk, ersättare i stadsstyrelsen, Mariehamns stad

Personlig ersättare Dexter Mäkelä, ersättare i stadsfullmäktige, Mariehamns stad

Veronika Snellman, ledande socialarbetare funktionsservice och sysselsättning,

Kommunernas socialtjänst k.f, Personlig ersättare Ingela Högman, socialarbetare
funktionsservice och sysselsättning, Kommunernas socialtjänst k.f
Åsa Friman, kvalitetssamordnare, Ålands hälso- och sjukvård

Personlig ersättare Olli-Pekka Lehtonen, chefläkare, Ålands hälso- och sjukvård

Tomas Lundberg, myndighetschef, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
Personlig ersättare Anne Mattsson, vägledare, Ålands arbetsmarknads- och
studieservicemyndighet

Sekreterare:

Gunilla Lindqvist, specialsakkunnig, Ålands landskapsregering, socialvårdsbyrån

Personlig ersättare Maj-Len Österlund, byråchef, Ålands landskapsregering,

socialvårdsbyrån

Arvoden och ersättningar betalas enligt Ålands landskapsregerings beslut om
kommittéarvoden. Kostnader för rådets verksamhet påförs budgetmoment 41000.
Motivering

Enligt 4 § i landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service
och stöd på grund av handikapp (ÅFS 2020/17), tillsätter landskapsregeringen ett råd för
personer med funktionsnedsättning. Enligt reglemente för rådet för personer med
funktionsnedsättning (S221E4_270121) består rådet av ordförande (Social- och
hälsovårdsministern), sekreterare (landskapsregeringen), tre representanter för

funktionshindersorganisationer på Åland, en representant för Ålands kommunförbund, en
representant för Mariehamns stad, en representant för Kommunernas socialtjänst k.f.
(KST), en representant för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och en representant för

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Varje medlem ska ha en

personlig ersättare. Vid sammansättning av rådet ska 4 a § lag om jämställdhet mellan
kvinnor och män (FFS 1986/609), tillämplig på Åland i enlighet med 1 § landskapslag

(1989:27) om tillämpning av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män tillämpas.
Förslag till ordinarie medlemmar jämte personliga ersättare har inbegärts. Ålands
kommunförbund har inte inkommit med förslag på representanter.
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