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Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden
vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt kommunstyrelsens beslut § 205, 26.11.2018, sammanträder kommunstyrelsen i regel med fyra veckors
mellanrum under helgfria måndagar, förutom under perioden juni-augusti då kommunstyrelsen sammanträder vid behov. Kommunstyrelsens sammanträden hålls i
regel i samlingssalen på servicehuset Tallgården i Finby kl. 18.30. Enligt KomL 23
§ 2 mom. är kommunstyrelsen beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommunens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig
kallelse minst 4 dagar före sammanträdet.
Med anledning av COVID 19 så hålls sammanträdena dock tills vidare på kommunkansliet i Sund.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen torde konstatera sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------

Kst § 154
13.12.2021

Val av två protokollsjusterare
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommunstyrelsen bestämt justeras på det sätt som organet beslutar. Enligt tidigare praxis har
kommunstyrelsen för varje protokoll utsett två protokolljusterare.
Kommundirektörens förslag:
I tur att justera protokollet är Linda Nordmyr och Lars-Johan Mattsson. Protokollet
justeras direkt efter mötet.
Beslut:
Protokollet justeras av Lars-Johan Mattsson och Nina Öström.
--------------------

Kst § 155
13.12.2021

Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan
Beslut:
Föredragningslistan kompletteras med ett nytt ärende:
Föredragningslistan kompletteras med en ny § 167 Rättelseyrkande mot Oasens beslut om rekrytering av vikarierande förbundsdirektör.
---------------------
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Delgivningsärenden
Kommunstyrelsen för kännedom meddelas följande:
1. Kommundirektörens rapport.
2. Kommundirektörens utlåtande över busstidtabellerna 2022.
3. ÅLR, beviljande av jordförvärv för Jon Robert Koskinen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------

Kst § 157

Ta del av protokoll

13.12.2021

Kommunstyrelsen tar del av följande protokoll:
1. Byggnadstekniska nämnden, BTN 9,
2. Utbildningsnämnden, inget möte sen 3,
3. Omsorgsnämnden, inget möte sen 5,
4. Oasen kf, förbundsfullmäktige 3,
5. Kommunernas socialtjänst kf, förbundsstämma 2,
6. Norra Ålands högstadiedistrikt, inget möte sen ffge 2,
7. Gemensamma räddningsnämnden, inget möte sen 7,
8. Gemensamma lantbruksnämnden, inget möte sen 2,
9. Ålands kommunförbund, förbundsstämma 2,
10. Gemensamt äldreråd, inget möte sen möte 2,
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående protokoll till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------
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Granskning och övervakning av kommunfullmäktiges beslut

13.12.2021

Enligt kommunallagen för landskapet Åland, 49 §, 3 mom.
Styrelsen skall bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten
är lagliga, utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer.
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_7_kap_styrelsen_49_p__uppgifter
Konstateras att kommunfullmäktige ej har haft något sammanträde sedan föregående kommunstyrelsesammanträde.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige ej har haft något sammanträde sedan föregående kommunstyrelsesammanträde.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------
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Remiss LR, jordförvärvsutlåtande Inpro Borrteknik Åland ab

13.12.2021

Länk till LL (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Länk till LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd.
Landskapsregeringen inbegär härmed Sunds kommuns utlåtande över Inpro Borrteknik Åland Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör vara LR till handa den 29 december 2021.
Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
13 §. Juridiska personer
Juridiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. kan, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av [landskapsstyrelsen].
Jordförvärvstillstånd som avses i 1 mom. kan förenas med villkor på det sätt som
bestäms i 8 § jordförvärvslagen för Åland.
Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd
6 §. Grunder för att juridiska personer skall få jordförvärvstillstånd
[Landskapsstyrelsen] beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer i enlighet
med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Jordförvärvstillstånd kan beviljas när samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i
landskapet Åland.
2) Markområdet är lämpligt för den verksamhet som sökanden bedriver.
3) Minst två tredjedelar av bolagsmännen eller styrelsemedlemmarna har åländsk
hembygdsrätt eller är fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.
Konstateras att sökande oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin
hemort i landskapet Åland.
Konstateras att marken är lämplig för bolagets verksamhet.
Konstateras att det av handlingarna framgår att styrelsemedlemmen har åländsk
hembygdsrätt.
Därmed konstateras kriterierna i 6 § ovan vara uppfyllda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande utlåtande:
Ansökan förordas vilket motiveras med LF (2003:70), 6 §.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 13.12.2021, Bilaga 1
--------------------
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Skrivelse från Sunds idrottsförening
Sunds idrottsförening (SIF) anhåller om ett driftsbidrag för sin verksamhet om
28 100 € för 2022 samt om att Sunds kommun är med och delfinansierar ett nytt
plåttak där kommunens del skulle uppgå till 9 750 €. Till saken hör att plåttaket
läcker in vatten och därmed riskerar att förstöra hela byggnaden. Detta innebär ett
totalt belopp om 37 850 €. I anhållan så finns ingen specifikation över vad driftsbidraget ska användas till förutom bokslut 2020.
Under 2019-2021 så har ett årligt driftsbidrag om 23 100 € betalats ut till SIF. Under tidigare år så har Sunds kommun dessutom stått för vissa av föreningens driftsavgifter vilket upphört från 2021. I det budgetförslag som hittills behandlats i kommunstyrelse och kommunfullmäktige finns ett driftsbidrag om 23 100 € anslaget.
Sunds ungdomsförening (SUF) anhåller om ett driftsbidrag om 13 000 € samt att
kommunen är med och delfinansierar vissa åtgärder på byggnaden Klippan till ett
belopp om 28 666 €. Detta ger ett totalt belopp om 41 666 €. I anhållan så finns
ingen specifikation över vad driftsbidraget ska användas till förutom bokslut 2020.
Under 2019-2020 så har ett årligt driftsbidrag om 13 000 € betalats ut till SUF. Till
detta bidrag levereras årligen fjärrvärme till ett värde om 7 000 vilket ger ett totalt
årligt driftsbidrag om 20 000 €. Under 2021 så har endast fjärrvärmen levererats
och inget övrigt driftsbidrag. I det budgetförslag som hittills behandlats i kommunstyrelse och kommunfullmäktige finns inget driftsbidrag anslaget förutom fjärrvärmen.
Kommundirektören konstaterar att i budgetförslaget för hela kommunen för 2022
och även i ekonomiplan 2023-2024 så belastas Sunds kommun av budgeterade underskott. Föreningsbidrag är inte en lagstadgad uppgift för kommunen. Därmed så
står det kommunen fritt att bestämma om föreningsbidrag ska utgå eller ej samt till
vilket belopp. Exempelvis äldreomsorgen är en lagstadgad uppgift och det är därmed rimligt att föreningsbidragen bör minska före Sunds kommun sparar in på exempelvis äldreomsorgen. Med detta sagt så är det samtidigt viktigt att kommunen
har ett fungerade föreningsliv och kommunen bör vara med och ta sitt ansvar för att
så är fallet. Dessutom bör föreningar i Sunds kommun behandlas lika. Givet att
kommunen ”bundit fast sig” i ett leverera fjärrvärme till SUF och att det är värt
7 000 € så sätter detta faktum en nivå på föreningsbidragen.
Givet ovanstående och givet kommunens ekonomiska läge så föreslås att föreningarna behandlas lika. Bidragen fördelas 2021 till samma belopp som tidigare, vilket
innebär att SIF får 23 000 € och SUF får 16 000 €. Av dessa bidrag så förväntar sig
Sunds kommun att SIF använder 9 750 € av sitt totala bidrag till takrenovering och
att SUF använder sin överskjutande del om 3 000 € till lämplig renoveringsåtgärd.
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Från år 2023 så kommer föreningsbidragen för föreningarna att behöva sänkas rejält för att komma till rätta med kommunens budgeterade underskott. Enligt nuvarande uppskattningar så kan ej föreningsbidragen vara på en högre nivå än 10 000 €
för respektive förening, vilket därmed innebär 10 000 € för SIF och 3 000 € för
SUF. Föreningarna meddelas detta redan nu så att föreningarna får en omställningstid på 1 år att börja bedriva verksamhet som genererar intäkter till respektive förening.
Kommundirektörens förslag:
SIF tilldelas ett bidrag om totalt 23 000 € och SUF tilldelas ett bidrag om totalt
16 000 € för år 2022. Av dessa bidrag så förväntar sig Sunds kommun att SIF använder 9 750 € av sitt totala bidrag till takrenovering och att SUF använder sin
överskjutande del om 3 000 € till lämplig renoveringsåtgärd.
Beslutet innebär att kommunstyrelsens budgetförslag för 2022 uppdateras så att resultatet försämras med 15 900 € jämfört med tidigare behandling i kommunstyrelsen.
Från år 2023 så kommer föreningsbidragen att behöva sänkas rejält för att komma
till rätta med kommunens budgeterade underskott. Enligt nuvarande uppskattningar
så kan ej föreningsbidragen vara på en högre nivå än 10 000 € för respektive förening, vilket därmed innebär 10 000 € för SIF och 3 000 € för SUF. Föreningarna
meddelas detta redan nu så att föreningarna får en omställningstid på 1 år för att
börja bedriva verksamhet som genererar intäkter till respektive förening.
Beslut:
Ordförande Mats Ekholm föreslår att SIF skall tilldelas 16 000 € varav 9 750 €
skall gå till renovering av plåttak dessutom att SUF får 16 000 € varav 7 000 € går
som fjärrvärme, så att penningtilldelningen blir 9 000 €. Kommunstyrelsens budgetförslag uppdateras enligt beslutet.
Förslaget omfattas enhälligt.
-------------------Kst 29.11.2021, Bilaga 3.1 och 3.2
-------------------Kst, § 160
13.12.2021

Ordförande, Petter Johansson och styrelseledamot Susann Eklund i Sunds idrottsförening (SIF) har lämnat en skrivelse till Sunds kommun vilken återges i bilaga.
Kommundirektören kommenterar skrivelsen på följande sätt:
Enligt bokslut 2020 så har SIF kostnader på 24 348, 83 €. Därtill ska läggas löpande omkostnader som Sunds kommun tidigare stod för, men som de facto rörde
SIFs verksamhet, vilket uppskattas till ca 4 000 €. Det ger sammanlagda kostnader
om 28 087,93 € från och med 2021. Undantas intäkten från kommunens verksamhetsbidrag så hade SIF verksamhetsintäkter under 2020 motsvarande 83,97 €, netto.
Föreningen verkar inte enligt bokslutet uppbära några medlemsavgifter för 2020.
Nu var 2020 ett speciellt år, men intäkterna har inte varit markant högre under övriga verksamhetsår.
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Det kan därmed konstateras att det är i princip enbart genom kommunens driftbidrag som föreningen finansieras. Eftersom föreningen knappt har några egna intäkter så påverkas SIF:s verksamhet av att föreningsbidraget minskar.
Utgifterna enligt bokslut 2020 är följande poster:
Avgift till FC Åland
15 000,00 €.
Personalkostnader
6 418,82 €.
Materialkostnader
1 778,97 €.
Övrigt, bank, skatt etc.
890,14 €.
Inköp kiosken
260,90 €.
Summa
24 348,83 €.
I sin skrivelse argumenterar SIF för att föreningen ej har någon reell möjlighet att
välja mellan plåttak och den löpande verksamheten då föreningen genom avtal är
bunden att erlägga ”sin” andel av FC Ålands kostnader till och med 31.12.2023.
Vidare avslutas skrivelsen med följande anhållan:
Att kommunen erlägger ett bidrag om 24.000 euro för föreningens löpande utgifter
för år 2022. 24.000 euro ligger i nivå med föreningens driftsunderskott för år 2020
och då ingår de av kommunen övertagna utgifterna för klubbhusets drift om ca
4.000 euro.
Att kommunen budgeterar 9.750 euro i 2022 års budget för byte av halva plåttaket
på Idrottsföreningens klubbhus. Beloppet utgör 75 % av uppskattade kostnader för
takrenoveringen. Föreningen har ansökt om PAF-medel för återstående 25 % eller
3.250 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen svarar SIF följande:
1. Kommunstyrelsen hänvisar till beredning och beslut i 29.11.2021, § 148, gällande vad kommunstyrelsen anser om kommunens egna ekonomiska utmaningar och prioriteringar för att hantera kommunens strukturella underskott som
uppstått till följd av att Ålands lagting inte ersätter tillräckligt för den lagstadgade serviceproduktionen samt att ingen ersättning ges för de skatteavdrag som
sker från den kommunala inkomstskatten.
2. Kommunstyrelsen kan inte bestämma (endast anmoda) vad det tilldelade verksamhetsbidraget ska användas till, utan den prioriteringen måste SIFs styrelse
själva göra.
3. Kommunstyrelsen står fast vid sitt beslut av 29.11.2021, § 148 vad gäller bidragens nivåer, samt vad kommunstyrelsen anser att verksamhetsbidraget bör användas till.
4. SIF:s styrelse kan inte utgå från att Sunds kommun ska stå för de följder som
uppstår av att SIF ingår eller inte säger upp vissa typer av avtal.
5. Kommunstyrelsen är beredd att diskutera att överta byggnaden och området
omkring om SIF anser att den diskussionen behöver föras.
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Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 13.12.2021, Bilaga 2
--------------------
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Arvodesstadga för Sunds kommun för år 2022

13.12.2021

Kommunfullmäktige har i beslut av 15.09.2020, § 50, beslutat:
”att anta förslaget till arvodesstadga och att den börjar gälla från 1.1.2021 och den
skall fastställas årligen.”
Kommundirektören föreslås att inga ändringar görs i förvaltningsstadgan som gäller
för 2021 och att samma stadga således fastställs för år 2023.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesstadgan fastställs
för 2023 i oförändrad form jämfört med arvodesstadgan som gäller för år 2022.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 13.12.2021, Bilaga 3
--------------------
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Anhållan om verksamhetsbidrag, Sunds jaktvårdsförening

13.12.2021

Sunds jaktvårdsförening anhåller om ett verksamhetsbidrag för sin verksamhet om
4 000 €. I föreningen ansökan anger man att medlen skall användas till ungdomsverksamhet. Av bokslut för 2020 så framgår att föreningen har egna intäkter om
4 950 € från ÅLR och egna intäkter om 1 408 € och kostnader för verksamheten
som uppgår till 9 115, 40 €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett verksamhetsbidrag om 4 000 € för år 2022
och att bidraget finansieras inom den ekonomiska ramen.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 13.12.2021, Bilaga 4
--------------------
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Gemensam arbetsgrupp för att samarbeta inom äldreomsorgen

13.12.2021

Den 1a december år 2021 så hölls en norråländsk presidieträff i Saltvik. Under mötet väcktes en diskussion om ett fördjupat samarbete inom äldreomsorgen. Samtliga
deltagare ställde sig positiva till att börja diskutera ett norråländskt samarbete inom
äldreomsorgen. Det bestämdes samtidigt att Sunds kommun skulle skicka en officiell förfrågan till övriga norråländska kommuner i ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen i Sund beslutar att skicka en officiell förfrågan till övriga norråländska kommuner om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att se över ett
eventuellt fördjupat samarbete inom äldreomsorgen på ett förutsättningslöst sätt.
Varje kommun utser 1-2 personer att ingå i nämnda arbetsgrupp. Kommundirektörerna ingår också i arbetsgruppen utöver dessa personer. Beslutet om vilka personer
som utses bör vara Sunds kommun till handa senast den 15 februari 2022. Kort inpå
detta datum så kommer Sunds kommun att sammankalla till ett första möte för arbetsgruppen.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------
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Remiss LR, jordförvärvsutlåtande, Rimagården Ab

13.12.2021

Länk till LL (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Länk till LF (2003:70) om jordförvärvstillstånd.
Landskapsregeringen inbegär härmed Sunds kommuns utlåtande över Rimagården
Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör vara LR
till handa den 3 januari 2022.
Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
13 §. Juridiska personer
Juridiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. kan, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av [landskapsstyrelsen].
Jordförvärvstillstånd som avses i 1 mom. kan förenas med villkor på det sätt som
bestäms i 8 § jordförvärvslagen för Åland.
Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd
6 §. Grunder för att juridiska personer skall få jordförvärvstillstånd
[Landskapsstyrelsen] beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer i enlighet
med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Jordförvärvstillstånd kan beviljas när samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i
landskapet Åland.
2) Markområdet är lämpligt för den verksamhet som sökanden bedriver.
3) Minst två tredjedelar av bolagsmännen eller styrelsemedlemmarna har åländsk
hembygdsrätt eller är fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.
Konstateras att marken är lämplig för bolagets verksamhet.
Konstateras att det av handlingarna ej framgår huruvida styrelsemedlemmarna har
åländsk hembygdsrätt eller ej. För ärendets fortsatta behandling så förutsätts att styrelsemedlemmarna har åländsk hembygdsrätt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar följande utlåtande:
Ansökan förordas då det är positivt att det bedrivs näringsverksamhet i Sunds kommun och att fastigheten anses lämplig för ändamålet.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 13.12.2021, Bilaga 5
--------------------
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Motion om garageverksamhet för ungdomar
I samband med kommunfullmäktigemöte 5, 12.10.2021, lämnas en motion in av
fullmäktigeledamot Susann Eklund.
Motion regleras i förvaltningsstadgan 1.8.2021, § 9. I enlighet med denna så har huvudmotionären beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remitteras till styrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
Beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
--------------------

Kst, § 165
13.12.2021

Nedan återges motionen ordagrant:
”Vi upplever att motorintresserad ungdom inte har någonstans att vara för sammankomst vid tillfällen där det pratat och diskuteras motor och utövas mekanisk
verksamhet.
Ungdomar i Sunds kommun behöver ett tillhåll i form av ”mopedverkstad” där det
finns möjlighet att skriva, fixa och ”pimpa” sina motorredskap i ett passande utrymme.
Brandstationen har ett lämpligt källarutrymme som kan med rimliga kostnader
ställas i ordning till detta ändamål om viljan finns.
Om inte så bör annat lämpligt ställe inom kommunens centralort Finby med grannbyar ordnas.
Det är inte rimligt att åka till Godby för att skruva sönder sina fordon och kanske
inte hinna få ihop mopeden för att kunna ta sig hem, det är heller inte rimligt då
ungdomar och barn under 15 år då inte heller kan ta sig dit och dän.
En skruvarkunnig ledare kan även finnas på plats och ge av sin kunskap och hjälpa
till, där man även diskuterar trafikvett, lagar, regler och annat av intresse.
Jag föreslår:
Att Sunds kommun utreder möjligheter för verksamheten i Brandstationens källarutrymmen.
Att om utrymmet inte är lämpligt, att annat utrymme undersöka och iordningställs
så verksamhet kan startas upp redan år 2022.
Sund den 12 okt 2021
Susann Eklund 2:e vice ordförande i Sunds kommunfullmäktige, Obunden samling”.
Fredagen den 3e december inspekterade kommundirektören källarutrymmet i
brandstationen. Utrymmet är väl lämpat för att använda som motorverkstad i sig,
men lokalen behöver genomgå flera åtgärder för att sättas i skick att användas som
motorverkstad. Till exempel så kommer det behöva gjutas ett golv, dras in någon
form av värme, montera ett undertak samt elinstallationer. Detta uppskattas kosta
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någonstans mellan 20 000 – 30 000 €. Det finns inget sådant anslag i kommunens
budget för 2022, utan det måste i sådana fall behandlas så som en tilläggsbudget.
Att en skruvarkunnig ledare kan finnas på plats betyder dessutom en lönekostnad
för Sunds kommun om det är så att kommunen ska ombesörja den här aktiviteten.
En sådan här verksamhet är inte en del av den kommunala kärnverksamheten. Fritidsverksamheten i Sunds kommun har diskuterats mycket under detta år. Det verkar råda en allmän uppfattning om att kommunen bör och ska bedriva egen fritidsverksamhet, men även ha kapacitet att stötta bra initiativ.
Det vore således bättre för Sunds kommun om någon förening, eller privatperson,
skulle åta sig att driva den här verksamheten mot ett verksamhetsbidrag. Kommunen kan exempelvis ställa upp med hyran för lämplig lokal.
Tar man motionärens vilja på orden så är den:
”Att Sunds kommun utreder möjligheter för verksamheten i Brandstationens källarutrymmen.
Att om utrymmet inte är lämpligt, att annat utrymme undersöka och iordningställs
så verksamhet kan startas upp redan år 2022.”
Som svar på motionen konstateras att Brandstationens källarutrymmen är utredda
och att lokalen är lämplig i sig, men att det inte bedöms ekonomiskt försvarbart att
iordningsställa den.
Inget annat utrymme har undersökts och iordningsställts utan det vore istället bättre
om någon förening eller privatperson driver detta ärende och att Sunds kommun
istället är med och betalar hyra på lokalen.
Slutligen konstateras att det är många kommunmedlemmar som jämte motionären
undertecknat motionen som medundertecknare. Mot den bakgrunden torde förutsättningarna vara goda att starta upp en sådan här verksamhet i privat regi.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige ska
besluta motionen vara slutbehandlad med ovanstående beredning som motivering.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------
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Avtal med Hammarland om att avyttra andelar i Oasen kf.

13.12.2021

Sunds kommun har tidigare diskuterat och konstaterat att kommunen står med för
många andelar i Oasen boende- och vårdcenter kf (Oasen) än vad kommunen har
behov av. Konsekvensen av detta är att kommunen måste betala grundavgifter för
andelar som kommunen ej nyttjar. Kommunen betalar med andra ord för luft.
Ärendet har behandlats åtminstone i följande sammanhang:
Kommunfullmäktige, 01.12.2020, § 71.
Kommunstyrelsen, 08.02.2021, § 13.
Kommunfullmäktige, 23.02.2021, § 16.
Kommundirektören har under året förhandlat med Oasen om möjliga lösningar på
kommunens ovanstående problem, utan att nå någon framgång.
Fredagen den 3e december så träffades representanter för Sunds och Hammarlands
kommunledningar i Hammarland för att diskutera ärendet. Mötet mynnade ut i ett
avtalsförslag som innebär att Sund förbinder sig att sälja två andelar i början av år
2023 och att Hammarland förbinder sig att köpa två andelar i början av år 2023.
Försäljningen innebär att Sunds kommun sparar den sammanlagda grundavgiften
om 28 449, 12 € plus avskrivningar till Oasen från år 2023.
Priset per andel har varierat historiskt och varje andel är enligt grundkapitalet värd
16 340, 56 €. Med tanke på variationen så är det bästa för bägge parter att priset
sätts av Oasens förbundsfullmäktige så att ingen part förlorar på själva försäljningen.
Försäljningen måste godkännas av kommunfullmäktige då beslut om att avyttra
fasta tillgångar är kommunfullmäktiges behörighet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja två andelar i Oasen och att avtalet därmed kan
godkännas.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kst 13.12.2021, Bilaga 6
--------------------
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Rättelseyrkande mot Oasens beslut om rekrytering av vikarierande förbundsdirektör

13.12.2021

Ärendet har tidigare behandlats i Sunds kommunstyrelse 01.11.2021, § 139, och
29.11.2021, § 150.
Ärendet har behandlats i Oasens förbundsstyrelse 25.10.2021, § 92, samt
8.11.2021, § 107, samt 12.11.2021, § 121, samt 07.12.2021, § 127. Dessutom Oasens förbundsfullmäktige 30.11.2021, § 24.
Konstateras att Oasen boende- och vårdcenter kf. (”Oasen”) är i behov av att rekrytera en vikarie för förbundsdirektören som ämnar vara föräldraledig från årsskiftet.
Konstateras att Oasen behandlade detta ärende för första gången i sitt förbundsstyrelseprotokoll, § 99, 25.10.2021, vilket återges här:
”Förbundsdirektören har meddelat att denne avser gå på föräldraledighet under
perioden 3.1.2022 – 30.9.2022. Anbudsförfrågan om vikarierande förbundsdirektör
har skickats till tre medlemskommuner. Förutsättningarna för att ordna vikarie genom medlemskommunerna bedöms saknas i nuläget. Kontakt med andra lämpliga
kandidater har initierats. Önskemål om annonsering av vikariatet har därefter aktualiserats. I enlighet med förbundets stadga utses vikarierande förbundsdirektör
av förbundsstyrelsen. Alternativen för förbundsstyrelsen i nuläget är att bredda rekryteringsprocess genom annonsering eller fortsätta ha samråd med lämpliga kandidater. Förbundsstyrelsen uppmärksammas att tidsaspekten för rekryteringen
måste beaktas, dels ansökningstid, eventuella uppsägningstider för kandidater samt
introduktion.
Förbundsdirektörens förslag: Förbundsstyrelsen tar ställning över tillvägagångsättet för tillsättande av vikarierande förbundsdirektör. I det fall förbundsstyrelsen beslutar för att initiera ett rekryteringsförfarande genom annonsering så bör styrelsen samtidigt utse rekryteringsgrupp. Av praktiska skäl bör också förbundsdirektören befullmäktigas att utforma annons.
BESLUT: Förbundsstyrelsen beslutar att vikariatet utannonseras. Ansökningstiden
löper ut 3 november 2021, kl.16.00. Intervjuer hålls löpnade under ansökningstiden. Förbundsstyrelsen utser Edgar Kalm, Hedvig Stenros och Arsim Zekaj till rekryteringsgrupp.”
En annons låg ute på AMS.ax från 26.10 klockan 17.00 och löpte ut den 3.11
klockan 16.00.
Följande kan noteras gällande ärendets hantering:
1. Det har varit känt en längre tid att förbundsdirektören avser att gå på föräldraledighet. Ärendet borde därför ha behandlats i Oasens förbundsstyrelse i direkt
anslutning till att en anhållan om ledighet lämnats in för att godkänna ledighetsansökan och därefter inleda rekryteringsprocess av vikarie.
2. Sammanträdet av 25.10.2021 sammankallades ej på korrekt sätt, då ingen kallelse publicerades på den elektroniska anslagstavlan.
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3. Att lediganslå ett vikariat för den ledande tjänstemannen och endast ha en ansökningstid på 8 dagar är för kort tid i sig, speciellt då det rör den viktigaste
tjänsten i förbundet.
4. Noteras att nästkommande sammanträde i Oasen är den 8e november. Noteras
att möteskallelsen skall sändas ut ”minst fyra dagar före mötesdagen”, vilket
torde vara den 4e november, dvs dagen efter att ansökningstiden har löpt ut. Om
en kandidat ansöker i slutet av den 3e november, typ 15:30, så kommer sannolikt möteskallelsen behöva komma ut innan kandidaten har fått en rättvis bedömning av sina ansökningshandlingar, än mindre hunnit bli kallad till intervju
och än mindre hunnit bli intervjuad. Rekryteringsprocessen har alltså blivit
komprimerad så mycket att det kan riskera att processens kvalité blir lidande.
5. Noteras att det i annonsen ej nämns något om ersättning, vilket är en klar brist. I
en annons till ledande tjänsteman bör det framgå vad ersättningen är, om det är
totallön eller att de som söker ska ange ersättningsanspråk. Detta är en bedömningsgrund av kandidaterna som helt uteblir med nuvarande rekryteringsupplägg.
6. Att ha en ansökningstid på endast 8 dagar, kan strida mot FFS (2003/304) Lag
om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden, 2 kap., 4 §.
7. Noteras att något tillkännagivande ej har gjorts på det sätt som anges i Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland, 2 kap., 12 §.
8. Noteras att det i beredningen av detta ärende i Oasens styrelse, står följande: ”I
enlighet med förbundets stadga utses vikarierande förbundsdirektör av förbundsstyrelsen”. I Oasens förvaltningsstadga, 10 § står det såhär:
”Förbundsdirektören utses och sägs upp av förbundsfullmäktige.
Förbundsstyrelsen besluter om anställande tillsvidare, uppsägning, avskedande
och permittering av övrig personal, om inte förbundsstyrelsen delegerat uppgifterna till en tjänsteman”.
I Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland, 9 kap., 58 §, mom. 2 står:
”Kommundirektören utses av fullmäktige för viss tid eller tills vidare. Även en
person som inte sökt tjänsten kan med sitt samtycke utses till kommundirektör.
Om ingen i valet av kommundirektör fått över hälften av de avgivna rösterna,
förrättas nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster. Den som fått
flest röster vid detta val blir vald”.
Sammantaget så bör Oasens förbundsstyrelse fundera på om det är förbundsstyrelsen eller förbundsfullmäktige som skall utse vikarierande förbundsdirektör.
9. Om förbundsstyrelsen kommer fram till att den mest rimliga tolkningen är att
det är förbundsfullmäktige som ska utse förbundsdirektör, eller att nuvarande
förfarande kan strida kan strida mot lag, så är detta samtidigt en orsak i sig att
göra om processen och förlänga ansökningstiden samt förtydliga själva annonsen.
Kommundirektören i Sund ringde under den här perioden upp förbundsdirektören i
Oasen för att påtala dessa ovanstående formella och informella brister. Istället för
att beakta dessa ovanstående synpunkter så valde förbundsdirektören att föreslå för
Oasens styrelse följande beslutsförslag.
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”Ansökningstiden förlängs till den 14 november 2021. Förbundsstyrelsen arbetar
parallellt med samråd av lämpliga kandidater med hänsyn till tidsramarna för rekryteringen.
Förbundsstyrelsen informerar fullmäktige om pågående rekryteringsprocess i samband med kallelse till nästa sammanträde. Beroende på resultat i rekryteringsprocessen kan fullmäktige behöva fatta beslut i ärendet”.
Om förbundsstyrelsen hade beslutat i enlighet med förbundsdirektörens förslag så
hade det inte förändrat något i formellt hänseende, gällande punkterna 6 och 7
ovan.
Beslutet blev istället: ”Ärendet återremitteras för att intervjua ytterligare intresserad kandidat. Rekryteringsgruppen ska presentera lämplig kandidat inför styrelsens
extra inkallade sammanträde den 12 november 2021.”
Till samma möte så hade Sunds kommunstyrelse utfärdat följande direktiv till den
styrelseledamot som sitter på ett Sundsmandat i Oasens förbundsstyrelse enligt följande:
”Kommunstyrelsen utfärdar ett direktiv till Sunds kommuns representant i Oasens
styrelse enligt följande:
1. Sunds kommuns ledamot ska lägga ett förslag i Oasens förbundsstyrelse om att
göra om rekryteringsprocessen.
2. I det fall Oasens förbundsstyrelse fattar ett beslut om att anställa en vikarierande
förbundsdirektör under kommande sammanträde den 8e november eller i dess närtid, så bör Sunds representant i Oasens förbundsstyrelse reservera sig mot beslutet
då det kan komma att finnas en besvärsgrund enligt Oasens beredning.”
Därefter behandlades ärendet på nytt i Oasens förbundsstyrelse 12.11.2021, § 121,
vilken återges i sin helhet nedan:
”BESLUT: Förbundsdirektör Arsim Zekaj anmäler jäv.
Förbundsstyrelsen beslutar att jäv föreligger. Arsim Zekaj lämnar rummet under
ärendets behandling. Hedvig Stenros utses till sekreterare under ärendets behandling. Rekryteringsgruppen har intervjuat 3 personer. De som intervjuats är Heidi
Viktorsson, Benjamin Sidorov och Jan Ekholm. Edgar Kalm föreslår inför förbundsfullmäktige att vårdkoordinator Heidi Viktorsson anställs som vikarierande
förbundsdirektör under tiden ordinarie förbundsdirektör är föräldraledig. Förslaget vann inte understöd. Förslaget förfaller. Hedvig Stenros föreslår att Benjamin
Sidorov anställs till vikarierande förbundsdirektör under tiden då ordinarie förbundsdirektör är föräldraledig. Förslaget får allmänt understöd. Förbundsstyrelsen
beslutar inför fullmäktige föreslå att Benjamin Sidorov anställs till vikarierande
förbundsdirektör under tiden då ordinarie förbundsdirektör är föräldraledig. Edgar
Kalm reserverar sig mot beslutet.”
Det framgår ej av § 121 hur rekryteringsgruppens arbete har bedrivits, hur kandidaterna har jämförts, om kandidaterna är behöriga enligt Oasens gällande styrdokument eller vilka ersättningsanspråk som respektive kandidat har. Noteras samtidigt
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att enskilda ledamöter av förbundsstyrelsen lade sina egna förslag och att den utsedda rekryteringsgruppen ej lade något förslag på styrelsemötet.
Vidare så framgår det inte på vilken grund som förbundsstyrelsens ordförande reserverade sig mot beslutet.
Det framgår av Oasens förbundsstyrelseprotokoll 13 – 12.11.2021, § 121, att förbundsdirektören anmälde jäv i ärendet, vilket godkändes. Det framgår ej av protokollet vad jävet består i. Det är alltid behörigt organ som prövar jäv, i detta fall förbundsstyrelsen. Jävet är prövat och godkänt och därmed så måste man därför utgå
från att jäv föreligger. Eftersom jäv föreligger så måste hela rekryteringsprocessen
göras om då ett jävsförfarande ej endast hänför sig till själva beslutsparagrafen utan
jäv gäller för en hel ärendeprocess. Rekryteringsprocessen måste alltså göras om
utan jäviga personer inblandade.
Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland
61 §. (2008/14) Jäv
För tjänsteman gäller de jävsregler som finns i förvaltningslagen för landskapet
Åland.
Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland
24 §. Jäv
1 mom.
En tjänsteman får inte delta i eller närvara vid behandlingen av ett ärende, om han
eller hon är jävig. Bestämmelserna om jäv för tjänstemän gäller också ledamöter i
ett kollegialt organ och andra som deltar i behandlingen av ett ärende samt den som
förrättar inspektion.
På förbundsfullmäktiges sammanträde 30.11.2021, § 24, så beslutades följande:
”BESLUT:
Håkan Lundberg föreslår att förbundsfullmäktige ger förbundsstyrelsen fullmakt att
handha rekryteringsprocessen samt tillsätta vikarierande förbundsdirektör under
hela den planerade ledigheten samt att vid behov frångå behörighetsvillkoren för
tjänsten. Förslaget får allmänt understöd.
Förbundsfullmäktige beslutar att ge förbundsstyrelsen fullmakt att handha rekryteringsprocessen samt tillsätta vikarierande förbundsdirektör under hela den planerade ledigheten samt att vid behov frångå behörighetsvillkoren för tjänsten.”
Framgår av ovanstående att direktören inte anmälde jäv på förbundsfullmäktiges
sammanträde. Att prövat och godkänt jäv ansågs föreligga i ett organ (förbundsstyrelsen) och att jäv inte anmäls och prövas i ett överordnat organ (förbundsfullmäktige) är anmärkningsvärt. Ärendet går att anföra besvär över. Tjänstemannen har
anmält godkänt jäv vid behandlingen av ärendet, Oasen FST § 121, 12.11.2021,
men däremot deltagit i ärendets handläggning, vilket framgår av § 121, § 107, § 92.
Dessutom deltog tjänstemannen på FFGE 30.11.2021, § 24.
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Ärendet behandlades därefter av förbundsstyrelsen i Oasen 07.12.2021, § 127, enligt följande:
”Edgar Kalm föreslår att styrelsen startar rekryteringsprocess enligt fullmäktiges
ambitioner med annonsering under 14 dagar och tillika under tiden arbetar med
riktade förfrågningar, förslaget vinner ej understöd och förfaller
Thomas Snällström föreslår följande text till beslut, vilken även får allmänt understöd
Styrelsen beslutar att avbryta den redan påbörjade rekryteringsprocessen, samtidigt beslutar styrelsen att anställa en vikarierande förbundsdirektör utan offentligt
ansökningsförfarande. Styrelsen beslutar att erbjuda Benjamin Sidorov tjänsten
som vikarierande förbundsdirektör, även om han ej är formellt behörig för tjänsten
så har han erfarenhet av liknande arbete och offentlig förvaltning, samt bedöms
lämplig för vikariatet.
Styrelsen vill även påminna om ansvaret vi har för de boende samt den övriga personalens säkerhet, arbetsbelastning samt arbetsklimatet överlag i huset och anser
därför det vara av skyndsam ordning att få en vikarierande förbundsdirektör på
plats.
Styrelsen fattar sitt beslut med stöd av den fullmakt som beviljades på förbundsfullmäktiges stämma 30/11-2021 samt av FFS2003/304 4§ kap 3:
”Anställning i ett tjänsteförhållande kan med avvikelse från 1 mom. ske utan ansökningsförfarande, när det är fråga om anställning av vikarie eller anställning för
viss tid i ett vakant tjänsteförhållande, anställning i ett annat tjänsteförhållande av
en tjänsteinnehavare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, sådant erbjudande av ett tjänsteförhållande för en deltidsanställd tjänsteinnehavare som avses i 22 §, sådan förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat
tjänsteförhållande som avses i 24 § eller i någon annan lag, anställning i tjänsteförhållande av en person som är anställd hos en annan arbetsgivare i samband
med överföring av verksamhet med stöd av lag eller avtal eller någon annan jämförbar grund som anges i förvaltningsstadgan. (29.6.2021/627)”
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.”
Konstateras att förbundsdirektören ej närvarade vid ovanstående sammanträde.
Konstateras vidare att förbundsstyrelsen står kvar vid samma kandidat som gjordes
vid sammanträdet 12.11.2021, § 121. Därmed så borde jävsproblematiken kvarstå i
ärendet.
Hela ärendet ger tyvärr sammantaget ett intryck av att vara bristfälligt handlagt
både i formellt och informellt hänseende.
Sunds kommun är en av flera ägare i Oasen. Sunds kommun äger 4 av totalt 67 andelar, vilket motsvarar 5,9 %. En ägarkommun har enligt gällande lagstiftning sin
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andel av kommunalförbundets tillgångar, skulder och löpande drift enligt ägarandel. Det innebär att när/om förbundet missköts, så kommer de merkostnader som
uppstår till följd av detta att behöva täckas av medlemskommunerna enligt gällande
finansieringsprinciper. Med detta sagt så har Sunds kommun ett ägaransvar över de
kommunalförbund som Sunds kommun är medlem och ägare av och ett direkt ägarintresse av att förbundet sköts så rationellt och effektivt som möjligt.
Oasen kommer ej att bli lidande av att rekryteringsprocessen förlängs. Oasen har
många duktiga medarbetare som kan axla ett större ansvar temporärt om det är så
att ovanstående process drar ut över årsskiftet. Det bästa för Oasen är att få en så
bra vikarierande förbundsdirektör som möjligt. Förutsättningarna för det ökar om
processen får ta den tid som behövs samt att den uppfyller juridiska bestämmelser.
Om inte Oasen fungerar så fungerar inte Sunds kommun. Oasen är en viktig komponent i kommunens servicehelhet.
För att få till ett bra avslut på detta ärende så bör Sunds kommun framställa ett rättelseyrkande till Oasens förbundsstyrelse över beslutet av 7.12.2021, § 127 för att
be Oasen ändra beslutet så att tjänsten utannonseras den stipulerade minimitiden
och att därefter den mest lämpliga kandidaten väljs av de som offentligt söker tjänsten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att inlämna ett rättelseyrkande till
Oasen enligt ovanstående beredning.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar
sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer 154-161, 163-166
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
Paragrafer 153, 162, 167
Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: -

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den
vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Kommunstyrelsen i Sund
Norra Sundsvägen 361, Björby
AX-22520 Kastelholm
Paragrafer: 153, 162
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet publicerats på kommunens webbplats.

Rättelseyrkandets innehåll
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Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

13.12.2021

sida 25

KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet,
kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Paragrafer: Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att
protokollet publicerats på kommunens webbplats.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Paragrafer: Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall anges
ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den
dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god
tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
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