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AGENDA
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde onsdagen den 16
december 2020 kl. 15.00 i rum Pamir på Hotell Pommern, Mariehamn.
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Ärende
Sammankallande och beslutsförhet
Justering av protokoll
Fastställande av föredragningslistan
Aktuellt just nu
Miljö - prövning och tillsyn
Verksamhetsplan 2021
Jämställdhetsplan- och likabehandlingsplan
Tillsättande sektionschef miljö

Marcus Måtar
Ordförande
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PROTOKOLL

ÅMH-St 9/20 §§ 63-70
Datum och tid
Plats

16 december 2020 kl.15.00-16.30
Rum Pamir på Hotell Pommern, Mariehamn

Beslutande

Marcus Måtar
Suzanne Milestad-Styrström
Carina Eriksson
Rauli Lehtinen
Susanne Kicki Blomqvist
Mikael Staffas
Hanna Segerström

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Susanne Perander

myndighetschef

Protokollförare

Tobias Karlsson

ekonom

Övriga

Mikael Stjärnfelt
Susanne Särs
Janne Eriksson
Ketzia Karring
Bitte Bamberg
Robert Sundström
Magnus Eriksson

miljöskyddsinspektör, deltar i § 67
miljöskyddsinspektör, deltar i § 67
tf sektionschef, deltar i §§ 67-68
sektionschef, deltar i § 68
laboratoriechef , deltar i § 68
myndighetsjurist, deltar i § 70
miljöskyddsinspektör, deltar i § 70

Protokolljustering
Protokolljusterare
Protokolljusterare

Elektroniskt per e-post
Carina Eriksson
Rauli Lehtinen

18.12.2020
ledamot
ledamot

Frånvarande

Marcus Måtar
Ordförande

Susanne Perander
Föredragande

_________________________________________________________________
Utdragets riktighet bestyrks
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Sammankallande och beslutsförhet
Beslut
Kallelse utgick 11.12.2020. Sammanträdet förklaras lagenligt
sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

64 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Carina Eriksson och Rauli Lehtinen. Tiden för
protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt
per e-post till styrelsens protokollförare senast 18.12.2020 kl. 15.00.

65 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

66 §

Aktuellt just nu

Beredande: Susanne Perander.
Föredragande: Susanne Perander.
Bakgrund
Föredragande informerar kort om övergång till ett nytt växelsystem för
telefoni från den 10/12, årets fakturering och införande av laboratoriets
nya datasystem LabVantage försenat. Föredragande informerar även om
personalsituationen i miljögruppen.
67 §

Miljö – prövning och tillsyn

Beredande: Mikael Stjärnfelt - miljöskyddsinspektör inom prövning,
Susanne Särs - miljöskyddsinspektör inom tillsyn och Janne Eriksson - tf
sektionschef.
Föredragande: Mikael Stjärnfelt - miljöskyddsinspektör inom prövning,
Susanne Särs - miljöskyddsinspektör inom tillsyn och Janne Eriksson - tf
sektionschef.
Bakgrund
Styrelsen ges möjlighet att ställa frågor och få mer information gällande
verksamhetsområdet miljö på ÅMHM. Mikael Stjärnfelt från
prövningsdelen och Susanne Särs från tillsynssidan har bjudits in till mötet
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för att svara på eventuella frågor. Tillfälliga sektionschefen Janne Eriksson
deltar också.
Beslut
Ordförande önskar att en Pro Memoria skrivs till nästa styrelsemöte där
nuvarande situation inom miljöprövningen beskrivs mer detaljerat.

68 §

Verksamhetsplan 2021

Beredande: Susanne Perander, Ketzia Karring, Janne Eriksson och Bitte
Bamberg.
Föredragande: Susanne Perander, Ketzia Karring, Janne Eriksson och
Bitte Bamberg.
Bakgrund
Styrelsen ska i enlighet med 5 § landskapslag (2007:115) om Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet anta en verksamhets- och resultatplan
enligt bilaga § 68 a. Se även bifogad tillsynsplan enligt bilaga § 68 b.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar anta verksamhets- och resultatplanen för myndighetens
arbete 2021.
Beslut
Styrelsen beslutar anta verksamhets- och resultatplanen för myndighetens
arbete 2021. Myndighetschefen har mandat att göra mindre förändringar i
verksamhetsplanen.
69 §

Jämställdhet- och likabehandlingsplan

Beredande: Julia Westerberg
Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Jämställdhet- och likabehandlingsplan enligt bilaga § 69.
Beslutsförslag
Jämställdhet- och likabehandlingsplan enligt bilaga § 69 till styrelsen för
kännedom.
Beslut
Jämställdhet- och likabehandlingsplan enligt bilaga § 69 till styrelsen för
kännedom.

STYRELSEN

70 §

ÅMH-St 9/20
16.12.2020
Dnr: 2020-3-21

Tillsättande sektionschef miljö

Beredande: Susanne Perander, Robert Sundström, Magnus Eriksson och
Marcus Måtar.
Föredragande: Susanne Perander, Robert Sundström, Magnus Eriksson
och Marcus Måtar.
Bakgrund
Rekryteringsprocessen till tjänsten som sektionschef för sektion 1 (Miljö)
har avslutats. Sexton personer sökte tjänsten totalt. Fyra kandidater
kallades till intervju i den första omgången och två slutkandidater kallades
på ytterligare en intervju i enlighet med en ny rekryteringspolicy vid
myndigheten där även en styrelseledamot deltog. Den här gången
representerades styrelsen av ordförande Marcus Måtar.
Ansökningshandlingar enligt bilaga § 70 a-b samt § 70 bilaga c-e.
Intervjuanteckningar enligt bilaga § 70 f-g samt referenstagningsprotokoll
enligt bilaga § 70 h-i samt ny utvärdering av kandidaterna enligt bilaga §
70 j.
Myndighetschefen föreslår efter avslutad rekryteringsprocess Janne
Eriksson som kandidat nummer 1 och Helena Boman som kandidat
nummer 2 till den ordinarie tjänsten som sektionschef.
Janne Eriksson är den bäst meriterande kandidat i form av utbildning samt
erfarenhet. Han har genom sin tid på myndigheten tillskansat sig en
mycket bred kunskapsbas i olika förvaltningsområden och
verksamhetsområden. Janne är metodisk, kunnig och driven och bedöms
under perioden som tillfällig sektionschef ha skött sina arbetsuppgifter
mycket väl.
Ingen av kandidaterna är tillfrågad gällande ett accepterande av tjänsten
om de tillsätts på tjänsten varför ett utnämningsbrev inte kunnat förberedas
till dagens möte som brukligt. Se särskilt stycket ”Dokumentation och
beslut” på sidan 8 i rekryteringspolicyn för landskapsregeringen enligt
bilaga § 70 k.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att XX under förutsättning att denne tar emot
erbjudandet tillsätts på den ordinarie tjänsten som sektionschef för sektion
1 (Miljö).
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Beslut
Marcus Måtar föreslår att Helena Boman blir erbjuden tjänsten som
sektionschef för sektion 1 (Miljö) med en prövotid på sex månader.

Hanna Segerström, Rauli Lehtinen, Carina Eriksson och Suzanne
Milestad-Styrström understöder ordförandes förslag att erbjuda Helena
Boman tjänsten som sektionschef.
Mikael Staffas och Susanne Kicki Blomqvists understöder föredragandes
förslag.
Styrelsen beslutar att Helena Boman under förutsättning att denne tar emot
erbjudandet tillsätts på den ordinarie tjänsten som sektionschef för sektion
1 (Miljö) med en prövotid på sex månader. Myndighetschefen begär att
styrelsen motiverar sitt beslut att välja kandidat nummer 2.
Majoriteten i styrelsen sätter högre värde i en extern kandidat än en intern
kandidat.

