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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 

Nr 1 

Inrättande av tjänst som miljöingenjör vid social- och 

miljöavdelningen 

ÅLR 2019/43 

 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4b § Tjänstemannalagen inrätta en 

tjänst som miljöingenjör vid social- och miljöavdelningen, miljöbyrån. 

Tjänsten inrättas 1.1.2019. 

 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-handlägga ärenden och ansvara för utvecklingsarbetet gällande 

vattenförsörjning, avloppsvatten- och dagvattenhantering 

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till 

verksamhetsområdet 

 

Behörighetskrav 

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av 

nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års 

heltidsstudier med lämplig inriktning. 

 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

 

Avlöning 

Grundlön 3290,89 euro 

 

Moment 40010 

         

 



 

 

Nr 2 

Inrättande av tjänst som jurist vid social- och 

miljöavdelningen 

ÅLR 2019/44 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4b § Tjänstemannalagen inrätta en 

tjänst som jurist vid social- och miljöavdelningen, socialvårdsbyrån. 

Tjänsten inrättas 1.1.2019. 

 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-fungera som juridiskt sakkunnig inom rättsområdet socialvård 

-handlägga ärenden inom sakområdet och utveckla lagstiftningen samt 

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till 

verksamhetsområdet 

 

Behörighetskrav 

Inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola 

erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande 

minst fyra års heltidsstudier. 

 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

 

Avlöning 

Grundlön 3609,65 euro 

 

Moment 40010 

 

Nr 3 

Ändring av organisatorisk placering av tjänsten 

som jurist vid social- och miljöavdelningen 

ÅLR 2018/54 

 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4c § Tjänstemannalagen ändra den 

organisatoriska placeringen av tjänsten som jurist vid social- och 

miljöavdelningen från allmänna byrån till hälso- och sjukvårdsbyrån. 

Samtidigt begränsas rättsområdet som tjänsten ska fungera som 

sakkunnig inom till hälso- och sjukvård. Tidigare har rättsområdet varit 

både hälso- och sjukvård samt socialvård. 

 

Ändringen sker från 1.1.2019. Tjänsten innehas av XX. Övriga villkor 

för tjänsten kvarstår oförändrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr 4 

Inrättande av tjänst som skattejurist vid 

finansavdelningen 

ÅLR 2019/45 

 

 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4b § Tjänstemannalagen inrätta en 

tjänst som skattejurist vid finansavdelningen, allmänna byrån. Tjänsten 

inrättas 1.1.2019. 

 

Tjänsteuppgifter 

Det ankommer på tjänstemannen att 

-ansvara för frågor inom beskattningen 

-bevaka och hantera EU-initiativ inom beskattningen samt 

-handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till 

verksamhetsområdet 

 

Behörighetskrav 

Inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola 

erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande 

minst fyra års heltidsstudier. 

 

Arbetstid 

Kansliarbetstid 

 

Avlöning 

Grundlön 3609,65 euro 

 

Moment 30010 

 

 

Nr 5 

Indragning av tjänst som avdelningssekreterare vid 

utbildnings- och kulturavdelningen 

ÅLR 2019/46 

Landskapsregeringen beslöt i enlighet 4 d § Tjänstemannalagen att 

indra den vakanta tjänsten som avdelningssekreterare vid utbildnings- 

och kulturavdelningen. Indragningen sker 1.11.2018. 

 

 

Nr 6 

Ändring av tjänstebenämning från personalsekreterare 

till personalsamordnare vid regeringskansliet 

ÅLR 2019/47 

Landskapsregeringen beslöt enligt 4c § Tjänstemannalagen ändra 

tjänstebenämningen från personalsekreterare till personalsamordnare. 

Övriga villkor oförändrade. Tjänsten innehas idag av XX. Ändringen 

träder i kraft 1.1.2019. 

 

 

 



 

Nr 7 

Ändring av tjänstebenämning från städare till 

lokalvårdare vid regeringskansliet 

ÅLR 2019/47 

Landskapsregeringen beslöt att ändra tjänstebenämningen från städare 

till lokalvårdare från och med 1.1.2019. Övriga villkor oförändrade.  

Lokalvårdarna är i arbetsavtalsförhållande.  

     


