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AGENDA
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 1
juni 2021 kl. 15.00 i konferensrum Rödhamn i lagtinget

Paragraf
22
23
24
25
26

Ärende
Sammankallande och beslutsförhet
Justering av protokoll
Fastställande av föredragningslistan
Genomgång styrelsearbetets former
Uppdaterade avgifter utifrån ny alkohollagstiftning

Marcus Måtar
Ordförande
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PROTOKOLL
ÅMH-St 3/21 §§ 22-25
Datum och tid
Plats

1 juni 2021 kl.15.00-17.30
Rödhamn i lagtinget

Beslutande

Marcus Måtar
Suzanne Milestad-Styrström
Carina Eriksson
Rauli Lehtinen
Susanne Kicki Blomqvist
Gunnar Granlund

ordförande
vice ordförande
ledamot, deltar inte i §23, §26
ledamot
ledamot
ersättare

Frånvarande

Hanna Segerström

ledamot

Föredragande

Susanne Perander

myndighetschef

Protokollförare

Tobias Karlsson

ekonom

Övriga

Ketzia Karring
Bitte Bamberg
Helena Boman
Robert Sundström
Michaela Slotte

sektionschef, deltar i § 25 & 26
laboratoriechef , deltar i § 25
sektionschef, deltar i § 25
myndighetsjurist, deltar i § 25
rättschef vid landskapsregeringen,
deltar i § 25

Protokolljustering
Protokolljusterare
Protokolljusterare

Elektroniskt per e-post
Susanne Kicki Blomqvist
Rauli Lehtinen

7.6.2021
ledamot
ledamot

Marcus Måtar
Ordförande
Utdragets riktighet bestyrks

Susanne Perander
Föredragande
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22 §

Sammankallande och beslutsförhet
Beslut
Kallelse utgick 26.05.2021. Sammanträdet förklaras lagenligt
sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

23 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Susanne Kicki Blomqvist och Rauli Lehtinen.
Tiden för protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras
elektroniskt senast den 7.6.2021.

24 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

25 §

Genomgång styrelsearbetets former

Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Michaela Slotte, rättschef vid landskapsregeringen
Bakgrund
Vid styrelsemöte den 11 november 2020 fattades beslut om att ge
myndighetschefen mandat att kalla till ett separat möte gällande
styrelsearbetets former, genomgång av ÅMHM-lagen samt styrelsens
arbetsordning.
26 §

Uppdaterade avgifter utifrån ny alkohollagstiftning
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Ketzia Karring
Bakgrund
Den nya alkohollagstiftningen kommer enligt plan att träda ikraft inom
kort och i samband med det ska landskapsregeringen även fatta beslut om
nya och reviderade avgifter gällande avgiftstabell 3. Förslaget som bifogas
är framtaget av landskapsregeringen. Eftersom lagstiftningen träder ikraft
mitt under året behöver det tas ett separat beslut om dessa taxor och
ärendet behandlas därmed separat från resterande taxor gällande ÅMHM
som behandlas i samband med budget i augusti.
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Beslutsförslag
ÅMHM har vid utskick av kallelsen samt bilagor inte haft möjlighet att
arbeta med förslaget och ber att få återkomma med beslutsförslag på
styrelsemötet.
Beslut
Styrelsen konstaterar att det funnits mycket lite tid att sätta sig in i
förslaget gällande avgifter och dess verkningar både för myndigheten och
styrelsen. Förslaget håller en tydlig linje gällande att avgifterna på Åland
för alkoholservering föreslås vara lägre än i riket vilket styrelsen till
största delen omfattar. Styrelsen beslutar dock att förorda en höjning av
den föreslagna avgiften för ansökan om ändring av kravet på
ordningsvakter för den förlängda serveringstiden från 150 euro till 195
euro i förslaget till reviderad taxa gällande avgiftstabell 3, stycke 2.
Styrelsen beslutar även att förorda en höjning av den föreslagna avgiften i
stycke 3 gällande avgiften för anmälan om servering på ett godkänt
serveringsområde från 40 euro (3a) respektive 60 euro (3b) till 65 euro i
båda fallen. Styrelsen konstaterar att den arbetsmängd som ansökan
förorsakar skall avspeglas i nivån på avgiften och därmed borde avgiften i
de tre ovanstående fallen vara högre än i landskapsregeringens förslag om
reviderad taxa.

