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AGENDA
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdagen den 22
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Ärende
Sammankallande och beslutförhet
Protokolljustering
Fastställande av föredragningslistan
Information personalförändring
Rekrytering och budget
Utse ny tillförordnad myndighetschef
Arbetsordning
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Ordförande
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PROTOKOLL
ÅMH-St 4/19 §§ 19-25
Datum och tid

22 oktober 2019 kl.15.00-15.45

Plats

Norragatan 17, Mariehamn

Beslutande

Karl-Erik Williams
Christian Beijar
Hanna Segerström
Leif Borg
Pernilla Söderlund

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Frånvarande

Lillan Holmberg
Gudrun Mattsson

ledamot
ersättare

Föredragande

Susanne Perander

myndighetschef

Protokollförare

Cecilia Aaltonen-Lindblom

vik. förvaltningssekreterare

Övriga

Bitte Bamberg

laboratoriechef

Protokolljustering

Elektroniskt per e-post

24.10.2019

Protokolljusterare

Hanna Segerström

ledamot

Protokolljusterare

Pernilla Söderlund

ledamot

Karl-Erik Williams
Susanne Perander
Ordförande
Föredragande
_________________________________________________________________
Utdragets riktighet bestyrks
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19 §

Sammankallande och beslutförhet

Beslut
Kallelse utgick 16.10.2019. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och
med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
20 §

Protokolljustering

Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Hanna Segerström och Pernilla Söderlund. Tiden för
protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras elektroniskt per epost till styrelsens sekreterare eller ÅMHM:s kansli senast 24.10.2019 kl. 15.00.
21 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan fastställs.

22 §

Information personalförändring
Bakgrund
Ketzia Karring som är sektionschef för sektion 2 har begärt tjänstledigt den 1/11
2019 till 30/4 2020 och beviljats detta.
Beslutsförslag
Till styrelsen för kännedom.
Beslut
Till styrelsen för kännedom.

23 §

Information om rekrytering och budget

Bakgrund
Myndighetens förslag till budget 2020 har behandlats av landskapsregeringen:
Två tillfälliga miljöskyddsinspektörer - Föreslås ej
Tillfällig sektionschef - Föreslås
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Gällande pågående rekrytering för sektionschef till sektion 1 för Miljögruppen
och Social- och hälsovård har beslut fattats att inte gå vidare med någon av de
kandidater som sökt tjänsten. Delvis på grund av ändrade förutsättningar då
medel föreslås för sektionschefen i budget för 2020 men till största delen för att
de flesta kandidaterna saknade tillräcklig bakgrund inom naturvetenskap/miljö.
Ny annons är under utformning.
Då tjänsten som sektionschef för sektion 2 för livs, hälsa, alkohol samt
veterinärgruppen nu blir vakant på grund av tjänstledighet kommer även den
tjänsten att utlysas. Tjänsten är beslutad som sektionschef/hygieniker i styrelsen
2016 och kommer att utlysas som det.
Då ovanstående tjänster kräver mycket specifik kompetens som det visat sig
vara svårt att hitta planerar ÅMHM att anlita ett rekryteringsföretag för att nå ut
till en bredare kandidatbas både på den svenska och finska sidan.
Gällande pågående rekryteringar till tillfällig inspektör som sträcker sig in på
2020 görs dessa utifrån befintliga medel inom budgeten. Det görs möjligt utifrån
att flera personer inte arbetar heltid. Behovet är stort av förstärkning för att klara
de lagstadgade kraven inom flera områden. ÅMHM planerar även att i äskande
av tilläggsbudget tydligt visa vilka områden som idag inte kan utföras utifrån
befintliga medel.
Beslutsförslag
Till styrelsen för kännedom.
Beslut
Till styrelsen för kännedom.
24 §

Tillförordnad myndighetschef upphävande
Bakgrund
Enligt 6 § 3 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet kan styrelsen när myndighetschefen är förhindrad att
fullgöra sina uppgifter utse en annan tjänsteman vid myndigheten att fullgöra
de uppgifter som ankommer på myndighetschefen. Beslutet kan avse samtliga
uppgifter eller endast en del av uppgifterna.
Beslutsförslag
Sektionschef/hygieniker Ketzia Karrings förordnande som t.f. myndighetschef
upphävs. Ketzia Karring har givit sitt samtycke till ändringen.
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För kännedom har styrelsen tidigare förordnat även tjänsteinnehavaren av
tjänsten som myndighetsjurist som t.f. myndighetschef under de perioder då
ordinarie myndighetschef är förhindrad att fullgöra uppgifterna. Därmed har
myndigheten fortfarande ett aktuellt förordnande.
Arbetsuppgifterna enligt 6 § 2 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet följer med förordandet, inklusive
ekonomiansvar och attesteringsrätt samt rätten att föredra ärenden för styrelsen.
Beslut
Sektionschef/hygieniker Ketzia Karrings förordnande som t.f. myndighetschef
upphävs.
25 §

Information om ändring av arbetsordning

Bakgrund
Utifrån den nya organisationsstrukturen med sektioner där alla har en
sektionschef/laboratoriechef fanns anledning att uppdatera och revidera
myndighetens arbetsordning för att tydliggöra ansvar och beslutsmandat. Vi har
i samband med detta även uppdaterat andra delar som var föråldrade. Alla
medarbetare har fått möjlighet att lämna synpunkter.
Beslutsförslag
Till styrelsen för kännedom enligt bilaga § 25.
Beslut
Till styrelsen för kännedom enligt bilaga § 25.

