
  

PROTOKOLL 
 
Nummer Sammanträdesdatum 
6 9.3.2021 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning 
Social- och miljöavdelningen 
Allmänna byrån, S1 
 
Beslutande 
Minister 
Annette Holmberg-Jansson 
 
 
……………………………………………………………. 

Föredragande 
Avdelningschef 
Bengt Michelsson 
 
 
…………………………………………………………. 

Justerat 
Omedelbart 

 

 
Nr 6 
Ansökan om statsstöd 
ÅLR 2021/1892 
27 S1 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt att till social- och hälsovårdsministeriet inlämna en ansökan 
om statsstöd för kostnader för offentlig social- och hälsovård orsakade av covid-19-
epidemin år 2020 enligt bilaga S121E06. 

 
Nr 7 
Arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av ÅHS 
patientavgifter 
ÅLR 2020/6912 
28 S1 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt förlänga tiden för när arbetsgruppen ska lämna sitt förslag 
till den 15.9. 2021. 

 
Nr 8 
Uppmärksammande av förvaltningsroller vid 
beslutsfattande i styrelse 
ÅLR 2021/1933 
29 S1 

Beslut 
Enligt LL (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) sköter 
landskapsregeringen den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten. 
Styrelsen ansvarar inför landskapsregeringen för verksamheten och ska se till att den 
bedrivs lagenligt.  
 
Landskapsregeringen har noterat att ur protokollet för styrelsens möte den 18.2.2021 
framgår att vid behandlingen av ärendena i 8 § och 9 § har styrelsens ordförande fungerat 
som föredragande och därtill har styrelsen beslutat att ordförande i nämnda ärenden ska 
fungera fortsatt som föredragande. I ärendena 5, 6, 7, 10 och 11 §§ har flera tjänstemän 
antecknats som föredragande.  
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Landskapsregeringen uppmärksamgör styrelsen för ÅMHM på att enligt 4 § i LL 
(2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet avgör styrelsen ärenden på 
föredragning av myndighetschefen. Myndighetschefens ställföreträdare är föredragande 
när myndighetschefen är jävig.  
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ANSÖKNINGSBLANKETT 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Sjötullsgatan 8, Helsingfors PB 33, 00023 Statsrådet  
0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD 

(Anvisning för ifyllandet i en separat bilaga) 

Sökande Sökandens namn  

Ålands landskapsregering 

FO-nummer 

0145076-7 

Postadress 

PB 1060 

Postnummer och postort 

AX-22111 Mariehamn   

Kontaktinformation till 

ansvarig person 

Namn  

Bengt Michelsson 

Titel 

Avdelningschef 

Postadress 

Pb 1060 

Postnummer och postort 

Ax-22111 Mariehamn 

Telefon och mobiltelefon 

018-25260, 04573500502 

E-post 

Bengt.michelsson@regeringen.ax

Kontaktpersonens 

kontaktinformation (om en 

annan person än den 

ansvariga personen) 

Namn  Titel 

Postadress Postnummer och postort 

Telefon och mobiltelefon E-post 

Projektets namn och 

eventuella namnförkortning 

samt tidsplan 

Namn och förkortning 

Statsunderstöd till landskapet Åland för kostnader för 

offentlig social- och hälsovård orsakade av covid-19-

epidemin 

Uppskattad projekttid (mån/år – mån/år) 

03/2020 – 12/2020 

Område där projektet 

genomförs 

Landskapet Åland 

Projektets totala kostnader 
(euro)  

Ett noggrannare kostnadsförslag anges på en separat blankett (”Projektets budgetblankett”) 

-43 833 euro 

Statsunderstöd som söks 
(euro) 

-43 833 euro 

Arbetsinsatsen för projektet 
sammanlagt (årsverken) 

0375 (årsverken) 

Deltagare i projektet (och 

deltagarnas FO-nummer)  

Bilaga S121E06



     2(2) 
 
 
 

Anlitande av utländsk 

arbetskraft som saknar 

tillstånd 

[ ] Ja 

[ X] Nej 

Sammandrag av projektet 

(max 1 000 tecken) 

Heltidsanställning av landskapsläkare för att leda bekämpningsarbetet mot Cocid-19 epidemin. Landskapsläkaren har varit sakkunnig 

och samarbetslänken till hälso- och sjukvårdens smittskyddsansvariga. Därtill har landskapsläkaren handlagt olika smittskyddsfrågor 

såsom beslut, information och planering.  

Bilagor Kryssa för och bifoga till ansökan de bilagor som krävs i ansökan 

[ ] Projektplan  

[ ] Budgetblankett för projektet  

[ ] Plan för utvärdering av projektet 

[ X]Utdrag kostnader specificerat 

[ ]      

[ ]      

Ansökans offentlighet Ansökningsblanketten eller dess bilagor innehåller hemligheter 

[ ] Ja 

[ X] Nej 

Underskrift 

 

Ort och tid                                                                                     Namnteckning och titel 

Mariehamn 9.3. 2021 Annette Holmberg-Jansson, minister 

  

 
 

 
 
 

 



Konto
Affärsenhet: Alla affärsenheter    Valda budgetansvar: 40010 Soc- och miljö, verksamhet   

 Valda KST: Kst - struktur    Valda aktiviteter: 2105 Corona virus 2020    

Konto visning Utfall Jan - Dec 2020 

401010 Löner för tjänsteförhållanden -39 042,22

411010 Pensionsavgifter -4 345,53

415110 Arbetsgivarens socialskyddsavg -364,54

417010 Olycksfallsförsäkringsavgifter -81,63

Sammanlagt -43 833,92

Rapport enligt läget i bokföringen per 16.2.2021
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