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Sammankallande och beslutförhet
Beslut
Kallelse utgick 19.8.2020. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och
med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. Styrelsen beslutar att
ersättare får sitta med och lyssna på mötet. Det utbetalas inget arvode åt
ersättaren om den ordinarie ledamoten deltar i samma möte.

26 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Suzanne Milestad-Styrström och Susanne Kicki
Blomqvist. Tiden för protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras
elektroniskt per e-post till styrelsens sekreterare eller ÅMHM:s kansli senast
28.8.2020 kl. 15.00.

27 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

28 §

Inrättande ordinarie - Miljöskyddsinspektör med IT-ansvar
Bakgrund
Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljöoch 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 miljöskyddsinspektör med
IT-ansvar enligt behovsutredning i bilaga § 28.
Beslut
Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte.
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Inrättande ordinarie - Veterinärassistent 70%
Bakgrund
Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta
beslut om ändring av tjänster på myndigheten.
Beslutsförslag
Behovsutredning från 2018 enligt bilaga § 29 a till nya styrelsen för kännedom.
Beslut tidigare fattat av gamla styrelsen enligt bilaga § 29 b om att göra tjänsten
till en ordinarie tjänst och fullföljs nu utifrån utredningen gällande
smådjursmottagningen Zoodiaken i § 33 a-b.
Beslut
Behovsutredning från 2018 samt beslut till nya styrelsen för kännedom.

30 §

Inrättande tillfällig - Veterinär
Bakgrund
Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta
beslut om ändring av tjänster på myndigheten.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att inrätta en tillfällig tjänst som veterinär enligt
behovsutredning i bilaga § 30. Tjänsten föreslås inrättas utifrån utredningen
gällande smådjursmottagningen Zoodiaken i § 33 a-b.
Beslut
Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte.

31 §

Inrättande tillfällig - Veterinär VHS provtagning
Bakgrund
Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta
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beslut om ändring av tjänster på myndigheten. Utrotningsprogrammet för VHS
pågår under 2020-2021 och myndigheten erhöll budgetmedel för tjänsten i
budget för 2020 och ansöker nu om samma summa för 2021.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar att inrätta en tillfällig tjänst som veterinär enligt
behovsutredning i bilaga § 31
Beslut
Styrelsen beslutar att inrätta en tillfällig tjänst som veterinär enligt
behovsutredning i bilaga § 31.
32 §

Tjänsteförändring – Administratör
Bakgrund
Styrelsen kan i enlighet med 5 § i landskapslag (2007:115) om Ålands miljöoch 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
administratör enligt behovsutredning i bilaga § 32.
Beslut
Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till myndighetschefen för vidare
beredning.

33 §

Utredning av smådjursmottagningen Zoodiaken
Bakgrund
I verksamhetsplanen för 2020 finns som mål att en utredning av
smådjursmottagningen Zoodiaken ska göras med syfte att ta ställning till om
kliniken ska finnas kvar eller inte vid myndigheten. Utredning är fortfarande
under arbete men fungerar som underlag till anslagsäskande gällande ytterligare
en veterinärtjänst samt kopplingen till tjänsten som veterinärassistent och
bifogas därför för kännedom enligt bilaga § 33 a-b.
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Beslutsförslag
Till styrelsen för kännedom.
Beslut
Till styrelsen för kännedom.
34 §

Budget 2021 och motivering till anslagsäskande
Bakgrund
ÅMHM ska senast den 31/8 lämna in budgetförslag till Ålands
landskapsregering. Se bilaga § 34 a ”Budget 2021_Miljö- och
hälsoskyddsenheten” samt bilaga § 34 b ”Budget 2021_ÅMHM Laboratoriet”.
Se även bilaga d ”Budgetförslag Miljö- och hälsoskyddsenheten 2021
Hypergene” samt bilaga e ”Budgetförslag lab 2021 Hypergene”. Enligt
önskemål lämnas även uppgifter om personalens löner över året enligt bilaga f
”Månadslöner Miljö- och hälsoskyddsenheten inkl. veterinärvården” samt
bilaga g ”Månadslöner Laboratoriet”.
Myndigheten har redan nu inlett arbetet med att formulera ett antal övergripande
målsättningar för 2021 enligt bilaga § 34 c som medföljer för kännedom. Dessa
kommer under hösten att kompletteras med specifika mål för vardera
verksamhetsområde i ÅMHM:s verksamhets- och resultatplan för 2021.
Beslutsförslag
Styrelsen fastställer budgetförslaget enligt bilaga § 34 a-b och ger mandat att
göra vissa korrigeringar i texten samt bilaga § 34 d-e och beslutar att översända
det till Ålands landskapsregering för vidare handläggning.
Beslut
Styrelsen beslutar att återremittera budgetförslaget till myndighetschefen för
vidare beredning.

