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AGENDA
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 17
december 2019 kl. 15.00 på Norragatan 17, Mariehamn.
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Ärende
Sammankallande och beslutförhet
Protokolljustering
Fastställande av föredragningslistan
Revision - BDO
Verksamhetsplan/resultatplan och tillsynsplan 2020
Förslag till Taxa 2020
Tillsättande av en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör
Tillsättande av en tillfällig tjänst som sektionschef för sektion 1
Rekrytering av en vikarierande sektionschef för sektion 2
Återkoppling medarbetarundersökning
Återkoppling ansvarsförsäkring

Karl-Erik Williams
Ordförande
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PROTOKOLL
ÅMH-St 5/19 §§ 26-36
Datum och tid

17 december 2019 kl.15.00-16.00

Plats

Norragatan 17, Mariehamn

Beslutande

Karl-Erik Williams
Christian Beijar
Hanna Segerström
Leif Borg
Lillan Holmberg
Gudrun Mattsson

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Frånvarande

Pernilla Söderlund

ledamot

Föredragande

Susanne Perander

myndighetschef

Protokollförare

Cecilia Aaltonen-Lindblom

vik. förvaltningssekreterare

Övriga

Bitte Bamberg

laboratoriechef

Protokolljustering

Elektroniskt per e-post

19.12.2019

Protokolljusterare

Leif Borg

ledamot

Protokolljusterare

Lillan Holmberg

ledamot

Karl-Erik Williams
Susanne Perander
Ordförande
Föredragande
_________________________________________________________________
Utdragets riktighet bestyrks
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26 §

Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Kallelse utgick 11.12.2019. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och
med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

27 §

Protokolljustering
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Leif Borg och Lillan Holmberg. Tiden för
protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt per epost till styrelsens sekreterare eller ÅMHM:s kansli senast 19.12.2019 kl. 15.00.

28 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

29 §

Revision - BDO
Bakgrund
Landskapsregeringen tillsatte efter vårens uppmärksammade djurskyddsfall en
revision för att undersöka hur ÅMHM förvaltar inkomna ärenden. Revisionen är
nu slutförd och lämnas till styrelsen för kännedom enligt bilaga § 29.
Beslutsförslag
Till styrelsen för kännedom.
Beslut
Styrelsen beslutar att ärendet återremitteras till myndighetschefen för vidare
behandling.

30 §

Verksamhetsplan/resultatplan och tillsynsplan 2020
Bakgrund
Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet årligen tillställa landskapsregeringen en

STYRELSEN

17.12.2019

ÅMH-St 5/19

verksamhets- och resultatplan enligt bilaga § 30 a. Tillsynsplan för kännedom,
bilaga § 30 b.

Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att myndighetens verksamhets- och resultatplan för år 2020
tillställs Ålands landskapsregering. Tillsynsplan för kännedom.
Beslut
Styrelsen beslutar att myndighetens verksamhets- och resultatplan för år 2020
tillställs Ålands landskapsregering. Tillsynsplan för kännedom.

31 §

Förslag till Taxa 2020
Bakgrund
Styrelsen ska i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljöoch 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 och justeringar som föreslås i taxan så är dessa
markerade i rött.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till avgiftstaxa enligt bilaga § 31
och att översända förslaget till Ålands landskapsregering för
vidare behandling.
Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till avgiftstaxa enligt bilaga § 31
och att översända förslaget till Ålands landskapsregering för
vidare behandling.

32 §

Tillsättande av en ordinarie tjänst som miljöskyddsinspektör
Bakgrund
Linda Siltala har sedan 2016 haft ett tillfälligt förordnande som
miljöskyddsinspektör. Tjänsten har nu gjorts till en ordinarie och har varit utlyst
för tillsättning. 13 personer sökte tjänsten och har utvärderats enligt bilaga § 32.
Tre kandidater kallades till intervju och av dessa fanns Linda Siltala bäst lämpad
gällande uppsatta krav för utbildning och kompetens.
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Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att Linda Siltala utnämns till tjänsten som ordinarie
miljöskyddsinspektör.
Beslut
Styrelsen beslutar att Linda Siltala utnämns till tjänsten som ordinarie
miljöskyddsinspektör.
33 §

Tillsättande av en tillfällig tjänst som sektionschef för sektion 1
Bakgrund
Annons gällande den tillfälliga tjänsten som sektionschef för sektion 1 som
innehåller miljögruppen och social- och hälsovård har utannonserats en andra
omgång. Den här gången var tjänsten på ett år istället för sex månader och vi
förtydligande även vilken kompetens vi efterfrågar. Nio personer sökte tjänsten
och har utvärderats enligt bilaga § 33. Sex kandidater har kallats till intervju.

Referenstagning pågår och slutgiltig utvärdering sker på torsdag vartefter
utvärdering och förslag skickas till styrelsen separat senast på fredag 13/12 via
e-post.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att N. N. tillsätts på den tillfälliga tjänsten som sektionschef
för sektion 1.
Beslut
Styrelsen beslutar att Julia Westerberg tillsätts på den tillfälliga tjänsten som
sektionschef för sektion 1.
34 §

Rekrytering av en vikarierande sektionschef för sektion 2
Bakgrund
Vikariatet för sektionschef Ketzia Karring har varit utlyst under perioden 16.10 29.11.2019. Trots att vi tog hjälp av rekryteringsföretaget ACT som arbetat med en
bred kandidatsökning har ingen sökt tjänsten. Tjänsten innehåller många kompetenser
vilket gör den komplex i sig samt att den korta tidsperioden även kan tänkas avskräcka
eventuella kandidater. En möjlighet för att locka fler sökande kan vara att ta bort den
del som innebär att man utöver att vara sektionschef och ansvarig för den
övergripande livsmedelstillsynen även ska ha jour och arbeta på den kliniska
mottagningen. Det bedöms vara möjligt att få ihop bemanningen för jouren med
befintliga veterinära resurser under 2020.
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Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att tjänsten som tillfällig sektionschef för sektion 2 utlyses på
nytt utan krav på jour och klinisk kompetens/bemanning.
Beslut
Styrelsen beslutar att tjänsten som tillfällig sektionschef för sektion 2 utlyses på
nytt utan krav på jour och klinisk kompetens/bemanning.
35 §

Återkoppling medarbetarundersökning
Bakgrund
ÅMHM har under november gjort en medarbetarundersökning via företaget
KivaQ som även tidigare använts av myndigheten. Bilaga § 35.
Beslutsförslag
Till styrelsen för kännedom.
Beslut
Till styrelsen för kännedom.

36 §

Återkoppling ansvarsförsäkring
Bakgrund
Frågan kring ansvarsförsäkring för tjänstemän på ÅMHM lyftes under det
föregående styrelsemötet. Frågeställningen är eskalerad till landskapsregeringen
och vi inväntar svar.
Beslutsförslag
Till styrelsen för kännedom.
Beslut
Till styrelsen för kännedom.

