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AGENDA
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde torsdagen den 22
april 2021 kl. 15.00 i konferensrum Rödhamn i lagtinget
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Ärende
Sammankallande och beslutsförhet
Justering av protokoll
Fastställande av föredragningslistan
Aktuellt just nu
Uppföljning budget, verksamhetsplan och tillsynsplan
Ärenden miljöprövning
Inbesparingskrav 2022-2024
Uppmärksamgörande vid roller och beslutsfattande i styrelsen
Landskapsregeringens beslut gällande förvaltningsklagomål
Personalärende

Marcus Måtar
Ordförande
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PROTOKOLL
ÅMH-St 2/21 §§ 12-21
Datum och tid
Plats

22 april 2021 kl.15.00-17:10
Rödhamn i lagtinget

Beslutande

Marcus Måtar
Suzanne Milestad-Styrström
Carina Eriksson
Rauli Lehtinen
Mikael Staffas
Rolf Söderlund

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Frånvarande

Susanne Kicki Blomqvist
Hanna Segerström

ledamot
ledamot

Föredragande

Susanne Perander

myndighetschef

Protokollförare

Tobias Karlsson

ekonom

Övriga

Ketzia Karring
Bitte Bamberg
Robert Sundström

sektionschef, deltar i § 18
laboratoriechef , deltar i § 18
myndighetsjurist, ställföreträdande
myndighetschef, deltar i § 21

Protokolljustering
Protokolljusterare
Protokolljusterare

Elektroniskt per e-post
Carina Eriksson
Suzanne Milestad-Styrström

27.4.2021
ledamot
ledamot

Marcus Måtar
Ordförande

Susanne Perander
Föredragande

_________________________________________________________________
Utdragets riktighet bestyrks
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12 §

Sammankallande och beslutsförhet
Beslut
Kallelse utgick 16.04.2021. Sammanträdet förklaras lagenligt
sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

13 §

Justering av protokoll
Beslut
Bland de närvarande ledamöterna utses två protokolljusterare. Till
protokolljusterare utses Carina Eriksson och Suzanne Milestad-Styrström.
Tiden för protokolljusteringen bestäms på mötet. Protokollet justeras
elektroniskt senast den 27.04.2021.

14 §

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Mikael Staffas föreslår att 21 § stryks från föredragslistan.
Omröstningsprotokoll upprättas. Styrelseordförandens förslag får majoritet
med 4 mot 2.

15 §

Aktuellt just nu

Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Omfördelning av arbetsuppgifter. Se bilaga § 15 a och b.
Styrelsen önskar en uppföljning av arbetet med omfördelningen på nästa
styrelsemöte.
16 §

Uppföljning av budget, verksamhetsplan och tillsynsplan

Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Information lämnas om budgetutfall jan-mars enligt bilaga § 16 och
styrelsen informeras om det pågående arbetet enligt antagen
verksamhetsplan och tillsynsplan.
Beslutsförslag
För kännedom
Beslut
För kännedom
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Ärenden inom miljöprövningen

Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Styrelseordföranden har begärt en lista på alla prövningsärenden inom
miljö som varit aktuella med än ett år med en förklaring till detta. Som
komplement bifogas även information om aktuella klagomålsärenden. Se
bilaga § 17 a samt b.
Beslutsförslag
För kännedom.
Beslut
För kännedom. Styrelseordförande önskar att ärenden inom
miljöprövningen blir en stående punkt på styrelsens möten för att följa upp
ärendehanteringen.
18 §

Inbesparingskrav 2022-2024

Föredragande: Susanne Perander
Kallade: Bitte Bamberg, Ketzia Karring
Bakgrund
Budgetramarna för de kommande tre åren har lämnats från
landskapsregeringen och innehåller kommande inbesparingskrav.
Inbesparingskravet för år 2022 är satt till 2% av verksamhetskostnaderna
gällande år 2020, samt 1 % av verksamhetskostnaderna 2020 åren 202324. Budgeten ska alltså minska med totalt 4% och alla inbesparingar som
görs ska vara permanenta åtgärder.
2022:
Miljö- och hälsoskyddsenheten: 2% av 2.306.000 = 46.120 euro
Laboratoriet: 2% av 922.000 euro = 18.440 euro
2023:
Miljö- och hälsoskyddsenheten: 1 % av 2.306.000 = 23.060 euro
Laboratoriet: 1 % av 922.000 euro = 9.222 euro
2024:
Miljö- och hälsoskyddsenheten: 1 % av 2.306.000 = 23.060 euro
Laboratoriet 1 % av 922.000 euro = 9.222 euro
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Under år 2020 samt 2021 har ÅMHM en tillfällig veterinärtjänst i
budgeten som myndigheten inte kommer att äska om en förlängning av.
Det innebär en permanent inbesparing med summan 67 000 euro per år
som budgeten då minskas med. Denna summa täcker därmed in
inbesparingskravet för både miljö- och hälsoskyddsenheten samt
laboratoriet för år 2022. Se bilaga § 18 a.
Utöver det föreslås en omvandling av tjänsten som förvaltningssekreterare
från 100% till 80% med start redan i höst då vi även får tillgodoräkna oss
inbesparingar som vi gör redan nu de kommande åren. Se behovsutredning
och utlåtande från landskapsregeringen i bilaga § 18 b och c.
Myndighetens budgetförslag för 2022 behandlas i styrelsen i augusti.
Beslutsförslag
Styrelsen beslutar om att ombilda tjänsten som förvaltningssekreterare till
80% från den 1/9 2021.
Beslut
Beslut enligt förslag.
19 §

Uppmärksamgörande gällande roller vid beslutsfattande i styrelsen

Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Landskapsregeringen uppmärksammade den 9 mars i beslut ÅLR 2021/1933

styrelsen på att endast myndighetschefen eller dennes ställföreträdande
kan fungera som föredragande enligt LL (2007:115) om Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet. Se bilaga § 19.
Beslutsförslag
Besluten från senaste möten gällande § 8 och 9 där ordföranden utsett till
både föredragande och beredande rivs upp till denna del.
Beslut
Beslut enligt förslag.
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Landskapsregeringens beslut gällande förvaltningsklagomål

Föredragande: Susanne Perander
Bakgrund
Landskapsregeringen delgav genom beslut ÅLR 2021/9315 den 16 mars
styrelsen avgörandet i ett inlämnat förvaltningsklagomål gällande
hanteringen av ny utlysning av tjänsten som sektionschef. Se bilaga § 20.
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Beslut enligt förslag.
21 §

Personalärende

Föredragande: Robert Sundström (myndighetsjurist) ställföreträdande
myndighetschef
Bakgrund
Ärendet föredras av Robert Sundström då ordföranden anser
myndighetschefen och närmaste förman jäviga. Se bilaga § 21 a, b och c.
Beslutsförslag
Antecknas för kännedom.
Beslut
Styrelsen konstaterar, att den saknar behörighet att fatta beslut om att
upphäva en skriftlig anmärkning som myndighetschefen givit till en
tjänsteman. Styrelsen konstaterar dock följande: enligt ÅMHM-lagen 2 §
ansvarar styrelsen för lagligheten i verksamheten och enligt 5 § är det
styrelsen som avskedar och säger upp tjänstemän. Med stöd av dessa
bestämmelser uttalar styrelsen härmed sin åsikt om att anmärkningen till xx
inte är juridiskt korrekt eftersom den saknar uppgifter om relevanta konkreta
omständigheter som skulle kunna läggas xx till last på något
sätt. Styrelseordförandens förslag får majoritet med 4 mot 2. Rolf Söderlund
reserverar sig mot beslutet, se separat reservation. Omröstningsprotokoll
upprättas.

Styrelsen ÅMHM
Omröstningsprotokoll

Namn

Bilaga till protokoll ÅMH-St 2/21
22.4.2021

14 §

Staffas förslag

14 §

Ja

Nej

Ja

Ledamöter

Närvaro

Avstår

Marcus
Måtar
Suzanne
MilestadStyrström
Carina
Eriksson
Rauli
Lehtinen
Rolf
Söderlund
Mikael
Staffas
Hanna
Segerström
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x
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x

x
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x

x
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x

x
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N

x

x

N

x
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Avstår

Styrelsen ÅMHM
Omröstningsprotokoll

Namn
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21 §

Ja

Föredragandes
förslag

21 § Ordförandes

Nej

Ja

Avstår

förslag

Ledamöter

Närvaro

Marcus
Måtar
Suzanne
MilestadStyrström
Carina
Eriksson
Rauli
Lehtinen
Rolf
Söderlund
Mikael
Staffas
Hanna
Segerström
Summa
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N
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N
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X
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Avstår

Reservation
Undertecknad reserverar sig mot beslutet i 21§ den 22 april 2021.

Jag vidhåller att ärendet i sin helhet inte hör till styrelsen, vi ska inte fatta beslut i ärenden som gäller
anmärkningar riktade mot enskilda tjänstemän. Detta är enbart en operativ åtgärd och hör därmed
till myndighetschefen.
Jag anser att en anmärkning bör ses mera som ett förebyggande arbete. Det är ett praktiskt sätt för
en myndighetschef att dokumentera ärenden/beteenden för att undvika i framtiden ett behov att ta
till disciplinära åtgärder.
Vid disciplinära åtgärder kan styrelsen vara delaktig. Detta är alltså inte en disciplinär åtgärd och
därmed inte på styrelsens bord.

Rolf Söderlund
Eckerö, 22 april 2021

