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Rättelseyrkande över Ks beslut 211 §/18.10.2021 gällande anställning 
av teknisk chef, konstaterande av eventuellt jäv

KS 211 § 
18.10.2021

Tjänsten som teknisk chef har varit  lediganslagen under tiden 6.8.2021–
23.8.2021.  Kommundirektören  beslöt  7.9.2021,  i  samråd  med
rekryteringsgruppen, att lediganslå tjänsten som teknisk chef på nytt under
perioden 8.9.2021–22.9.2021 för att få fler sökanden. Tidigare ansökningar
beslöts beaktas. 

Inom utsatt tid har tjänsten sökts av totalt nio personer, varav en sökande
har dragit tillbaka sin ansökan. En sökande önskar vara anonym. 

Intervjuer har hållits med fem sökanden och referenser kontaktades för alla
intervjuade.  Intervjuerna  har  hållits  av rekryteringsgruppen bestående av
kommunstyrelsens  ordförande  Jana  Eriksson,  kommundirektör  Julia
Lindfors, personalsekreterare Elin Langels, tidigare tekniska chefen Jacob
Nordlund  samt  Lumparlands  kommundirektör  Mattias  Jansryd,  såsom
representant för Lumparlands kommun. 

Vid urvalet  beaktades,  utöver utbildning och arbetserfarenhet,  särskilt  de
sökandes  förmåga  inom  ledarskap,  samarbete,  självständigt  arbete,
initiativtagande samt personlig lämplighet och engagemang. Utgående från
en samlad bedömning av utbildning, arbetserfarenhet, personlig lämplighet
och intervjuerna samt referenserna av de sökande har rekryteringsgruppen
gjort  bedömningen  att  Kenneth  Rosenberg-Brunila  är  den  som  bäst
motsvarar förväntningarna.

Lönesättningen  för  tekniska  chefen  utgör  helhetslön  i  enlighet  med
kommunens lönepolicy och beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  att  anställa  Kenneth  Rosenberg-Brunila  som
teknisk  chef.  Detta  med  motivering  om att  Kenneth  Rosenberg-Brunila
utgående från en helhetsbedömning av utbildning, kunnande, erfarenhet och
personlighet anses vara mest lämplig för tjänsten som teknisk chef. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare om följande avlöning och villkor:
-  Helhetslönen  för  Kenneth  Rosenberg-Brunila  uppgår  till  4  410
euro/månad.
- En prövotid om sex (6) månader tillämpas. 
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I övrigt enligt gällande kollektivavtal. 

Kommunstyrelsen  beslutar  att  delegera  övriga  anställningsvillkor  och
överenskommelse om anställningens startdatum till kommundirektören. 
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
--------------

KS 264 §
22.11.2021

Ett  rättelseyrkande  i  enlighet  med  110  §  kommunallag  (1997:73)  för
landskapet Åland har inkommit 09.11.2021 över kommunstyrelsens beslut 
§  211/18.10.2021.  Rättelseyrkandet  har  lämnats  inom  utsatt  tid  för
rättelseyrkande och av part i ärendet. Organet ska utan dröjsmål behandla
ärendet på nytt.
Då  part  i  ärendet  yrkar  på  att  jäv  skulle  föreligga  i  ärendet  bör
kommunstyrelsen besluta om eventuellt jäv. 

Kanslichefens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att konstatera att jäv i ärendet föreligger för 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 
Jävsgrund:  Den så kallade generalklausulen i  24 § 2 mom. 6 punkten  i
förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kanslichefen för 
beredning. 
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att konstatera att jäv i ärendet föreligger 
för kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 
Jävsgrund:  Den så kallade generalklausulen i  24 § 2 mom. 6 punkten  i
förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Kommunstyrelsens ordförande Jana Eriksson samt kommundirektör Julia 
Lindfors avlägsnar sig och deltar inte i ärendets vidare behandling. 

Kommunstyrelsens vice ordförande Robert Mansén för ordet under 
ärendets vidare behandling. 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att återremittera ärendet till kanslichefen 
för beredning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
-------------


