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Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Kallelse utgick 13.5.2020. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med
hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

17 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till protokolljusterare
utses Lillan Holberg och Christian Beijer. Tiden för protokolljusteringen bestäms på
mötet. Protokollet justeras elektroniskt per e-post till styrelsens sekreterare eller
ÅMHM:s kansli senast den 20 maj 2020 kl.15.00.

18 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

19 §

Verksamhetsberättelse 2019

Bakgrund
Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet årligen tillställa Ålands landskapsregering en
verksamhetsberättelse.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att ÅMHM:s verksamhetsberättelse för år 2019 tillställs Ålands
landskapsregering enligt bilaga § 19.
Beslut
Styrelsen beslutar att ÅMHM:s verksamhetsberättelse för år 2019 tillställs Ålands
landskapsregering enligt bilaga § 19.
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Verksamhetsplan 2020

Bakgrund
Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet årligen anta en verksamhets- och resultatplan samt
tillsynsplan enligt bilaga § 20.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att anta myndighetens verksamhets- och resultatplan samt
tillsynsplan för år 2020.
Beslut
Styrelsen beslutar att anta myndighetens verksamhets- och resultatplan samt
tillsynsplan för år 2020.

21 §

Inrättande av tjänst som sektionschef för sektion 1

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 inrätta en ordinarie tjänst som sektionschef för sektion 1
enligt behovsutredning i bilaga § 21 a-b.
Beslut
Styrelsen beslutar att inrätta en ordinarie tjänst som sektionschef för sektion 1
enligt behovsutredning i bilaga § 21 a-b.
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Anhållan om uppsägning från tjänst som tillfällig sektionschef

Bakgrund
Tjänsteinnehavare Julia Westerberg har lämnat in anhållan om uppsägning från
sin tjänst som tillfällig sektionschef enligt bilaga § 22.
Beslutsförslag
Styrelsen beviljar Julia Westerberg uppsägning från sin tjänst som tillfällig
sektionschef från och med den 1 juni 2020.
Beslut
Styrelsen beviljar Julia Westerberg uppsägning från sin tjänst som tillfällig
sektionschef från och med den 1 juni 2020.

23 §

Arbetsordning

Bakgrund
Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet anta en arbetsordning och i den besluta de närmare
föreskrifter som behövs om ÅMHM:s organisation, arbetsfördelningen mellan
styrelse och myndighetschefen, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten,
handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten. I och med
revideringen av ÅMHM-lagen som trädde i kraft den 1/1 2020 har
arbetsordningen uppdaterats enligt bilaga § 23.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar anta arbetsordningen för myndigheten.
Beslut
Styrelsen beslutar anta arbetsordningen för myndigheten.

