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PROTOKOLL
ÅMH-St 4/21 §§ 27-33
Datum och tid
Plats

24 augusti 2021 kl.15.00-16.55
Rödhamn i lagtinget

Beslutande

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

ordförande
vice ordförande
ledamot
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ledamot
ersättare

Frånvarande

Hanna Segerström
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Föredragande

Susanne Perander

myndighetschef

Protokollförare

Tobias Karlsson

ekonom

Övriga

Ketzia Karring
Bitte Bamberg
Helena Boman

sektionschef, deltar i § 33
laboratoriechef , deltar i § 31 & 33
sektionschef, deltar i § 33

Protokolljustering
Protokolljusterare
Protokolljusterare

Elektroniskt per e-post
Gunnar Granlund
Mikael Staffas

30.8.2021
ersättare
ledamot

Marcus Måtar
Ordförande
Utdragets riktighet bestyrks

Susanne Perander
Föredragande
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Sammankallande och beslutsförhet
Beslut
Kallelse utgick 17.08.2021. Sammanträdet förklaras lagenligt
sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

28 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Gunnar Granlund och Mikael Staffas. Tiden för
protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt
senast den 30.8.2021.

29 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

30 §

Uppföljning av budget 2021

Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Information lämnas om budgetutfall januari-juli 2021 enligt bilaga § 30.
Beslutsförslag
För kännedom.
Beslut
För kännedom.
31 §

Budget 2022

Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Bitte Bamberg
Bakgrund
Myndigheten ska senast den 31 augusti inlämna budgetförslag till
landskapsregeringen. Budgetförslag 2022 i text bifogas i bilaga § 31 a för
miljö- och hälsoskyddsenheten samt bilaga § 31 b för Laboratoriet.
Budgetförslag i siffror bifogas i bilaga § 31 c för miljö- och
hälsoskyddsenheten samt § 31 d för Laboratoriet. Myndighetens
övergripande verksamhetsplan med målsättningar 2022 bifogas i § 31 e.
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Beslutsförslag
Styrelsen fastställer budgetförslaget enligt bilagorna § 31 a-d och beslutar
att översända det till Ålands landskapsregering för vidare behandling och
beslut.
Beslut
Styrelsen fastställer budgetförslaget enligt bilagorna § 31 a-d och beslutar
att översända det till Ålands landskapsregering för vidare behandling och
beslut.
Laboratoriet får tillåtelse att göra justeringar i sitt budgetförslag i enlighet
med nytillkommen info om kollektivavtalsenliga löneförhöjningar och
dess påverkan på budget 2022.
Myndigheten får tillåtelse att gå vidare med den tidigare styrelsens beslut
gällande att tillsätta den tillfälliga tjänsten som veterinärassistent på 70 %
som ordinarie. Tjänsten kommer därmed att utlysas inom kort.
32 §

Ombildande av tjänst
Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet inrätta nya tjänster och dra in tjänster
samt fatta beslut om ändring av tjänster på myndigheten.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att ombilda den ordinarie tjänsten som kanslist till
ansvarig receptionist enligt behovsutredning i bilaga § 32 och översänder
underlaget till landskapsregeringen för vidare behandling.
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Beslut
Styrelsen beslutar att ombilda den ordinarie tjänsten som kanslist till
ansvarig receptionist enligt behovsutredning i bilaga § 32 och översänder
underlaget till landskapsregeringen för vidare behandling.

33 §

Taxa 2022
Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Ketzia Karring, Bitte Bamberg, Helena Boman
Bakgrund
Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet årligen lämna in förslag på de avgifter
och andra ersättningar som ska tas ut för ÅMHM:s verksamhet. För att det
ska vara enkelt att se vilka förändringar som föreslås så är dessa
markerade i rött, se ”Taxaförslag 2022” i bilaga § 33.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till avgiftstaxa enligt bilaga § 33
och att översända förslaget till Ålands landskapsregering för
vidare behandling.
Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till avgiftstaxa enligt bilaga § 33
och att översända förslaget till Ålands landskapsregering för
vidare behandling.

Rauli Lehtinen har avvikande åsikt gällande tillägg i avgiftstabell 9
”Veterinärvårdens avgifter”, se bifogade bilaga.

ÅMHM-styrelsemöte 24.08.2021

33 § Taxa 2022

Avvikande åsikt
Undertecknad anser att Veterinärtaxan bör innehålla tilläggsavgift för
fältobduktioner/partiella obduktioner ifall djurägare vill det eller till exempel
försäkringsbolaget kräver det, exempelvis enligt följande:
AVGIFTSTABELL 9
Veterinärvårdens avgifter
3. Övriga uppgifter
610
611
612
613

Obduktion
Litet djur – T.ex fisk, fågel,
Mellanstort djur – T.ex gris, får, hund, katt, kanin
Stort djur - T.ex häst, nöt, sugga/galt

28,80 €
158,13 €
219,23 €

Undertecknad lämnade in ett förslag till kläm emedan det fanns osäkerhet på
tolkningen angående:
”Enligt 6 § 2 mom har veterinären rätt att höja arvodena enligt 2-3 §§ med högst
25 % vid behandling av andra än nyttodjur.”
Så att detta höjning ska avges separat på veterinärkvittot som information till kunden.

Rauli Lehtinen
styrelsemedlem - ÅMHM

