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Inledning 

 

12.6.2014 inlämnades en motion till fullmäktige i Vörå angående prövning av 

förtroendet för kommundirektören (Bilaga 1). Fullmäktige i Vörå kommun tillsatte 

ett tillfälligt utskott den 26 juni 2014 (Bilaga 2) med uppgift att utreda de brister i 

den interna kontrollen och förvaltningen som framgår av bilagan till 

revisionsnämndens utvärderingsberättelse och därefter låta fullmäktige pröva 

förtroendet för kommundirektören.  

Utskottet valde Ab Vist Oy med OFR Bjarne Norrgrann som ansvarig att 

funktionera som sakkunnig och vara utskottet behjälplig i utskottets arbete. 

(Bilaga 3) 

För att skaffa underlag till Vörå kommuns tillfälliga utskotts arbete har nedan 

gjorda iakttagelser och material sammanställts för att skapa en överblick av 

huvudfrågan som gäller huruvida kommundirektören utför sitt uppdrag med gott 

ledarskap och huruvida hon har fullmäktiges förtroende. 

 

 Förvaltning 1.

1.1. Förvaltningsstadgan 

Förvaltningsstadgan är helt föråldrad emedan den bygger på äldre versioner än den 

mall från 2005 som kommunförbundet har utgett. I denna mall sätts ansvaret för 

den interna kontrollen på central nivå helt på kommunstyrelsen och 

kommundirektören ansvarar för det praktiska genomförandet av kontrollen 

(Bilaga 4). I Vörå kommuns förvaltningsstadga § 59 finns intaget enbart, att 

kommunstyrelsen ger anvisningar för den interna övervakningen. Här avses Vörå-

Maxmos anvisningar för intern kontroll från 2009 som är godkänd i dåvarande 

styrelse 2.11.2009. Beträffande intern kontroll har i stadgan ytterligare införts en 

punkt under rubriken förvaltningsdirektörens beslutanderätt som lyder 

”Övergripande ansvar för uppföljandet av interna kontrollen”. Detta är en märklig 

skrivning till vilken kommunledningen ogenerat ofta hänvisar och i många olika 

sammanhang.  

1.2. Förvaltningsstadgan fyller inte kommunallagens urtyckliga krav 

Kommunallagen ändrades redan 2007 beträffande fullmäktiges uppgifter. KomL § 

13 består av en lista på vad fullmäktige skall besluta om.  
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Kommunfullmäktige skall 

1) fatta beslut om de centrala målen för kommunens och 

kommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt om 

principerna för koncernstyrningen (27.4.2007/519) 

År 2012 ändrades KomL 13 § igen då gällde det  

3 a) fatta beslut om grunderna för kommunens och kommun 

koncernens interna kontroll och riskhantering, (15.6.2012/325) 

KomL 50 § stipulerar att fullmäktige godkänner en förvaltningsstadga som 

innehåller behövliga bestämmelser om åtminstone om ……… 

15) granskning av förvaltningen och ekonomin samt om intern 

kontroll och riskhantering. (15.6.2012/325) 

Ovan nämnda punkter är väsentliga ur styrningssynpunkt. Kommunen har inte 

antagit något koncerndirektiv där det framgår hur övervakningen av koncernen är 

uppbyggd. Koncerndirektivet skall godkännas av fullmäktige. 

Grunderna för kommunens och koncernens interna kontroll och riskhantering 

borde ha blivit godkända i fullmäktige senast 2013. Förrän detta kan ske måste 

styrelsen enligt gällande förvaltningsstadga ge anvisningar om hur övervakningen 

och kontrollen skall byggas upp enligt givna rekommendationer.  

Kommunförbundet har gett ut rekommendationer beträffande lagändringen 2012. 

Lagen träder i kraft 1.1.2014. Emedan bokslutet för 2013 sammanställs i början av 

år 2014 skall i verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet för 2013 ingå 

åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt 

uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad utgående 

från de av fullmäktige fastställda grunderna för kommunens och kommun 

koncernens interna kontroll och om de centrala slutsatserna. (15.6.2012/325). 

Detta ingick inte i bokslutet för 2013.  

Från och med denna lagändring har begreppet intern kontroll fått ett helt nytt 

innehåll och speciellt därför att systemet och rapporteringen inom den interna 

kontrollen skall vara dokumenterad. 

Enligt kommunallagen och propositionen till kommunallag ansvarar kommunens 

operativa ledning, dvs. kommunstyrelsen och kommundirektören för att ordna den 

interna kontrollen, emedan den interna kontrollen är en del av kommunens 

ledningssystem och ett redskap för kommunens ledning och förvaltning. Detta 

ansvar kan inte delegeras. Den interna kontrollen är en del av ledarskapet. Då nu 

ledarskapet bygger på en föråldrad intern kontroll, lider också ledarskapet och 

styrningen. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950365#a27.4.2007-519
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950365#a15.6.2012-325
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950365#a15.6.2012-325
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950365#a15.6.2012-325
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Kommunstyrelsens förtroendevalda har inte praktisk möjlighet att på egen hand 

följa med ändrad lagstiftning och förändrade anvisningar från kommunförbundet. 

Därför blir styrelsen helt beroende av kommundirektören och de uppgifter 

kommundirektören lägger fram. Detta kräver ett förtroende för kommundirektören 

som många fullmäktigeledamöter anser att inte finns.  

Till detta hör ytterligare att kommunförbundet ger ut cirkulär bl. a. angående 

förändringar i lagstiftningen. Beträffande ändringen av kommunallagen 

(15.6.2012/325) gavs cirkulär 15/80/2012 daterat 4.7.2012 (Bilaga 5) och denna 

ändring berör just det nya beträffande intern kontroll. Enligt kanslichefen har detta 

cirkulär nått Vörå kommun elektroniskt och fördelats till kommundirektören 

(Bilaga 6).  

Enligt den intervju som undertecknad gjorde bland ledningsgruppens medlemmar 

och för vilken skall redovisas senare i detta dokument, har inte lagändringen och 

den interna kontroll som avses i lagen varit föremål för diskussion eller på annat 

sätt hanterats. Samtliga i ledningsgruppen var helt omedvetna om lagändringen 

ännu två år efter lagändringen.   

Cirkuläret med bilaga borde även ha getts revisionsnämnden för att man där kunna 

följa med hur förberedelserna för uppbyggande av systemet för intern kontroll 

framskrider och hur grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna 

kontroll och riskhantering byggs upp och godkänns i fullmäktige senast 2013. 

Hur är det möjligt att en förvaltning levt i totalt mörker då det gäller en lagändring 

som skall styra frågorna gällande intern kontroll och övervakning? Detta samtidigt 

som man i olika sammanhang, bl.a. i kommundirektörens svaromål på 

revisionsnämndens bilaga (påpekanden i punkt 1, tredje stycket), försöker skyffla 

över ansvaret för intern kontroll på förvaltningsdirektören. 

Detta är inte god förvaltning utan medveten smutskastning av tjänsteman och 

medvetet försök till vilseledande av förtroendevalda. Att detta är fallet framgår av 

kommundirektörens svaromål på revisionsnämndens bilaga där hon skriver att 

”Markku Niskala enligt kommunens förvaltningsstadga och hans befattnings-

beskrivning haft ansvar för kommunens ekonomi och det övergripande ansvaret 

för den interna kontrollen”. Varken kommunallagen eller förvaltningsstadgan kan 

överföra ett sådant ansvar på Markku Niskala. 

1.3. Förvaltningsstadgans uppdatering 

Det är vanligt att förvaltningsstadgan uppdateras årligen eller vart annat år. Den är 

på intet sätt relativt ny som kommundirektören påstår. Det är oförsvarligt att hänga 

fast vid en övergammal förvaltningsstadga som skall utgöra grunden för 

kommunens förvaltning. Detta leder till onödiga konflikter och övertramp då 

lagstiftningen gått förbi stadgan. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950365#a15.6.2012-325
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1.4. Oklara regler för lönesättning 

Förvaltningsstadgan godkändes i fullmäktige 19.1.2011. I stadgans § 20 sägs 

uttryckligen att fullmäktiges beslutanderätt delegeras genom denna stadga i den 

omfattning som lagstiftningen tillåter och i den omfattning som fullmäktige 

besluter. Själva förvaltningsstadgan utgör fullmäktiges delegeringsbeslut.  

I förvaltningsstadgans § 34 sägs att lönen fastställs av anställande myndighet inom 

ramen för gällande lönesättningsdirektiv. Lönesättningsdirektiven ges av 

löneombudsman. Som löneombudsman fungerar kommunsekreteraren. Detta 

betyder att lönesättningsdirektiven görs upp av kommunsekreteraren. Hur ser de 

gällande lönesättningsdirektiven ut? Direktiv av den här typen skall i en god 

förvaltning godkännas av ett organ med flera medlemmar. Uppgiften kan skötas av 

styrelsen eller en sektion inom styrelsen eller något annat organ. Detta är speciellt 

viktigt då numera kollektivavtalen enligt AKTA endast ger undre gränsen för 

lönesättningen. 

Bedömning 

Det finns med andra ord ingen direkt insyn i principerna hur lönesättningen görs 

då överenskomna och av ett kommunalt organ fastställda lönesättningsdirektiv inte 

finns. Att saken inte rättats till tyder på dåligt ledarskap och leder till dåligt 

förtroende för ansvarig ledning. 

1.5. Bristfälliga och felaktiga beredningar 

Kaitsor-Karvat Djupvattenandelslag 

Ärendet gällande anslutande av Kaitsor-Karvat Djupvattenandelslag till 

kommunens vattenledningsnät. Andelslagets anhållan inlämnas 28.2.2013. 

Ärendet hör till tekniska nämndens ansvarsområde och borde beredas där 

sakkunskapen finns.  

VA-chefen har i beredningsskedet den 8.4.2013 gett en offert baserad på 

vattenverkets villkor med två olika alternativ. I styrelseprotokollet framkommer 

vilka principer som gäller. Huvudprinciperna är att vattentjänstverkets verksamhet 

hålls inom det verksamhetsområde som fastställts samt enhetliga principer för 

prissättning och försäljning av vatten.  

Styrelsen tar över ärendet och besluter 2.9.2013 begära in utlåtande av tekniska 

nämnden gällande möjligheten att ansluta hela andelslaget, vilka risker, kostnader 

och skyldigheter detta skulle få för Vattentjänstverket.  

23.9.2013 besluter styrelsen på kommundirektörens förslag att styrelsen ålägger 

tekniska nämnden att verkställa vattenanslutningen i enlighet med alternativ 1, 

vilket betyder att det befintliga vattenledningsnätet används och övergår till 

kommunen och prissättningen sker i enlighet med befintlig prislista. 



Sida 7 av 28 

 

Beslutet kan inte verkställas. Det strider mot lag gällande verksamhetsområdet och 

av fullmäktige fastställda principer. Hur kan styrelsen ålägga en nämnd att 

verkställa någonting som helt medvetet och enligt alla framkomna uppgifter är helt 

fel och oreglerat? 

Ärendet har inte skötts enlig god förvaltningssed. 

Den 20.2.2014 fastställer fullmäktige nya principer i prissättningen vid anslutning 

av vattenbolag i kommunen. Vattentjänstverkets verksamhetsområde ändrades 

inte, vilket kan medföra risker.  

 

1.6. Besättandet av tjänsten som omsorgschef 

1.7.2013 (Bilaga 7) beviljas Esko Kuoppala befrielse från sin tjänst som 

omsorgschef per den 1.2.2014. Avsikten var att den nya omsorgschefen kunde 

arbeta tillsammans med Esko under en inkörningstid. Kommunstyrelsen 

lediganslår tjänsten. Fyra personer söker tjänsten. (Hela ärendet som bilaga 8) 

Kommundirektören föreslår för styrelsen 12.8.2013 att ansökningstiden förlängs 

till den 30.8.2013, men ärendet återremitteras.  

Kommundirektören bereder ett nytt förslag till styrelsen och fullmäktige. Styrelsen 

besluter 4.11.2013 enligt kommundirektörens förslag och för ärendet till 

fullmäktige. 

Ärendet drogs tillbaka av styrelseordföranden före behandlingen i fullmäktige.  

Esko Kuoppala skriver (Bilaga 9) att behörighetskraven i annonsen var felaktig 

och måste därför lediganslås på nytt. Att annonsen blev fel tyder på 

sammarbetssvårigheter emedan man inte ville vända sig till omsorgschefen för att 

få korrekt annons. Kommundirektörens samarbetssvårigheter har även konstaterats 

av omsorgsnämndens ordförande. (Utskottets protokoll 2.9.2014).  

Mats Hägglund tog tillbaka sin ansökan i början av november då det blev klart att 

hans egen tjänst skulle dras in 1.1.2014. 

Kommunstyrelsen lediganslår tjänsten på nytt 25.11.2013 att sökas under tiden 

26.11.2013 – 10.12.2013. Ett intervjutillfälle ordnades 12.12.2013 och två 

sökanden kunde närvara. 

12.12.2013 besluter styrelsen att föreslå Mats Hägglund till ny omsorgschef. 

Fullmäktige besluter samma dag att välja Mats Hägglund till tf. omsorgschef. 
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Enligt Mats Hägglund var det första löneanbudet som man skakade hand på med 

kommunstyrelsens ordförande XXXX €. Någon gång vid tiden för förlängning av 

ansökningstiden i augusti kom man överens om en lön på XXXX €. De andra 

villkoren gällde omorganisering av vissa tjänster samt att tjänsten som 

förläggningschef inte dras in i detta skede. Då Mats Hägglund lämnar in sin 

ansökan 10.12.2013 kvarhåller han löneanspråket XXXX € emedan de övriga 

villkoren är uppfyllda, nämligen att kunna ta tjänsteledigt från sin tjänst som 

förläggningschef. På samma dag den 12.12.2013 görs intervju med sökande, 

styrelsen föreslår Mats Hägglund till omsorgschef och fullmäktige godkänner 

styrelsens förslag. 

Styrelsen kunde inte gå med på löneförslaget enligt vilket Mats Hägglund blev 

antagen, utan besluter 16.12.2013 att lönen skall vara XXXX €.  

Detta ärende har krånglats till i onödan genom att inte utnyttja den det kunnande 

som finns i organisationen och genom att baka ihop flera ärenden till ett stort 

paket. Tanken att den nya omsorgschefen skulle en tid kunna arbeta tillsammans 

med den avgående omsorgschefen gick i praktiken helt förlorad. Dessutom togs 

alla de viktiga besluten och intervjuerna på samma dag, vilket inte är god 

förvaltningssed. 

Detta ärende har skötts med bristande kunskap och förbigående av ställda villkor. 

Detta är verkligen dålig förvaltningssed. Esko Kuoppala skriver ” varken sökanden 

eller fullmäktige blev vid besättandet av tjänsten behandlade enligt den 

kommunalla förvaltnings grundprinciper”. (Bilaga 9) 

 

 Ekonomi 2.

2.1. Sammanställning av iakttagelser efter genomgång av boksluten för åren 

2010 – 2013 

I bokslutet för 2011 är överskott för tidigare år 31 462,84 € för litet. Uppgifterna i 

det sammansällda bokslutet för 2010 anger att det samlade överskottet borde vara 

5 050 025,70 € i 2011 års bokslut, men bokslutet för 2011 visar att överskottet från 

tidigare år är 5 018 562,86 €, vilket är 31 462,84 € för litet. Iakttagelsen kräver en 

förklaring. 

I 2012 års officiella undertecknade bokslut har två rader i balansräkningen fallit 

bort vilket försvårade analysarbetet. Raderna gäller en ny post om 30 012, 20 € på 

kontot ”övriga fordringar” under placeringar samt 35 430,98 i ”erhållna förskott” 

under korfristigt främmande kapital. 

2.2. Budgeten och ekonomiplanen 2014 – 2016 

På Vörå kommuns hemsida presenteras budgeten för 2014 och ekonomiplanen för 

2015-2016. 
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Framställningen följer inte kommunförbundets rekommendation för uppgörande 

av budget och ekonomiplan, senast uppdaterad 2011.  

Kommunallagens bestämmelse om att budget och ekonomiplan skall vara i balans 

kan inte avläsas i kommunens budgeter. Därmed har fullmäktige inte haft 

lagenliga uppgifter till sitt förfogande då budgeten godkändes. 

Enligt kommunförbundets rekommendation ”Budget och ekonomiplanunder för 

kommuner och samkommuner” under rubriken ”3.4.1 uppställning av resultat-

räkningsdelen” (Bilaga 10) skall en tabell uppställd som resultaträkning för senaste 

bokslut, pågående år, budgetåret och två planeår ingå där man kan avläsa resultatet 

för respektive år och därmed avgöra om budgeten fyller de krav som stipuleras i 

KomL 65:3.  

På sidan 14 i budgeten finns en finansieringskalkyl där det beräknade årliga 

årsbidragen för planeperioden framgår. Uppgifter finns även om planerade 

investeringar. Nettotillskottet av investeringar utgör ca 2,5 M€ per år för åren 2015 

– 2016. Detta medför att även avskrivningarna stiger med i genomsnitt minst 55 t€ 

per år för planeåren om planerna förverkligas. Tabellen nedan visar att 

ekonomiplanen inte är i balans enligt kommunallagens § 65:3. Denna lagtext har 

varit densamma sedan 2006. Också tidigare än 2006 ingick en skrivning som anger 

samma målsättning, att balansera ekonomin. 

 

Obs! Uppgifterna beträffande avskrivningarna för åren 2015 och 2016 är 

kvalificerade gissningar under givna förhållanden. 

Också fastän avskrivningarna inte skulle öka förblir ekonomiplanen i obalans. 

Budgeten är i allra högsta grad styrelsens och kommundirektörens ansvarsområde 

och det ansvarsområdet kan inte delegeras. Arbetsuppgifter i avsikt att 

sammanställa en budget kan påföras andra tjänstemän.  

På en direkt fråga hur det kommer sig att resultaträkningsdelen inte visar 

planeårens beräknade budgeter, har förvaltingsdirektören svarat med e-post att 

saken har tillsammans med ekonomisekreteraren diskuterats med 

kommundirektören, varvid beslöts utelämna uppgifterna (Bilaga 11). Detta betyder 

att kommundirektören avgjort att uppgifterna inte skall visas. 

1 000 € 2013 2014 2015 2016

Årsbidrag 1 057 1 614 1 600 1 600

Avskrivningar 1 279 1 646 1 701 1 756

Extraordinära poster

Förändring av reserver 59 44 44 44

Överskott/underskott -163 12 -57 -112
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2.3.  Avskrivningar enligt plan 

Vörå kommun har för låga avskrivningar (Bilaga 12) jämfört med 

rekommendationerna. Detta leder till ett bättre bokföringsmässigt resultat än vad 

som är verkligt emedan av avskrivningarna som står för egenfinansieringen av 

underhållande investeringar blir mindre. Detta brukar medföra att underhållet av 

tillgångar blir eftersatt och driftskostnaderna får större utrymme. 

Kommunförbundet har gett rekommendationer för avskrivningar enligt plan redan 

2008 (Bilaga 13 och 14) vilket innebär att Vörå kommun inte till alla delar idkar 

god bokföringssed. Se utdraget ur rekommendationen infogat som bild. 

Rekommendationen ställer upp en lista med förslag till avskrivningstider för olika 

tillgångsgrupper med exempel på avskrivningstider. Bokföringsnämnden 

rekommenderar att man väljer och använder de kortaste avskrivningstiderna i 

listan. Endast med särskild motivering rekommenderas längre avskrivningstider. 

En ny rekommendation gavs 2012 (Bilaga 14). I denna version förkortades de 

rekommenderade avskrivningstiderna ytterligare en aning. 

Skulle rekommendationen följts vid senaste kommunsamgång hade den ljusa bild 

av ekonomin som målades upp vid samgången inte varit så ljus och missvisande. 

Detta skruvade upp förväntningarna och leder till budgetproblem av typ medveten 

underbudgetering och negativt resultat som följd. En realistisk budget med rätt 

avvägda avskrivningar visar ekonomiska realiteten tidigare.  

Beslutsfattarna har blivit vilseledda av den ekonomiska rapporteringen.  

2.4. Utebliven hemkommunersättning 

Bildningskansliets ekonom upptäckte under våren 2012 fel i statsbidragen gällande 

hemkommunersättning för elever utan hemkommun som gick i skola i Jakobstad. 

Enligt statsbidragssystemet tar staten på sig kostnaderna för barn utan 

hemkommun. Då man på skolkansliet i Jakobstad hanterade elevkorten fanns det 

elevkort där hemkommun inte var angiven. I detta skede borde den som skötte 

ärendet ha vaknat och kollat uppgifterna i befolkningsregistret. Trots detta 

meddelar man staten att alla hade Oravais/Vörå som hemkommun. Därav följer att 

Vörå kommuns statsbidrag på oriktiga grunder för 2012 minskats med 

hemkommunersättningen. Till denna del är ärendet numera utrett. 

Felet kunde rättas beträffande för år 2012 med ett rättelseyrkande till 

finansministeriet (Bilaga 15). Rättelseyrkandet gällde även åren 2010 och 2011 

men till denna del lämnades ärendet obehandlat på grund av att tidsfristen gått ut.  
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Finansministeriet ger 4.9.2012 i beslutet klara besked om hur processen skall gå 

vidare beträffande åren 2010 och 2011. Finansministeriets text är kopierad och 

insatt som bild här nedan.  

 

Varför kunde inte ärendet med en gång skötas vidare enligt de noter 

finansministeriet gett?  

12.8.2013 besluter styrelsen att anhålla om ersättning av Jakobstad i enlighet med 

bilagan. Bilagan rubriserar ärendet som ”ansökan om ersättning för förlorade 

hemkommunersättningar” (Bilaga 16 och 17). Det tog 11 månader att ta upp 

ärendet.  

19.12.2013 reser en delegation till Jakobstad för att förhandla om 

hemkommunersättningen. Kommundirektören skriver ett PM om mötet 

(Bilaga 18). Jakobstad ger inte efter utan står på sin kant. I dethär skedet har det 

gått mer än 1 år och 3 månader utan någon som helst utsikt att lösa problemet utan 

rättsprocess. 

3.4.2014 möter kommundirektören och styrelseordföranden justitsieminister 

Henriksson. Inga löften om pengar ges. 

22.9.2014 kommer kommundirektören äntligen till skott och föreslår för styrelsen 

att kommunen inleder en förvaltningstvistemålsprocess gentemot staten. Huruvida 

detta är rätt strategi får framtiden utvisa.  

Hur som helst så har ärendet varit på kommundirektörens bord sedan 4.9.2012. Det 

har nu gått över 2 år och en månad sen staten avvisade rättelserykandena gällande 

åren 2010 och 2011 på grund av att tiden för omprövning hade gåt ut. Ärendet är 

fortfarande olöst. Det har varit onödigt slöseri med tid. Vörå behöver få ärendet ur 

värdlen emedan pengarna behövs. 272 000 € är mycket pengar i Vörå kommuns 

svåra ekonomi vilket betyder att med pengarna i handen skulle lånebehovet vara 

motsvarande mindre. 

Den process som ovan beskrivits är inte god förvaltning. 
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 Ledarskapet 3.

3.1. Intervju med avdelningscheferna  

Det tillfälliga utskottets uppgift är att reda ut om fullmäktige kan ha förtroende för 

kommundirektören. Som ett led i detta arbete har en intervju genomförts som 

gällde främst fyra områden i styrningen och ledningen av kommunens verksamhet. 

Dessa områden gäller styrdokumenten, intern kontroll, utvecklingssamtal och 

ledarskap samt ledningsgruppens arbete. 

Styrdokumenten 

Alla 6 avdelningschefer tyckte att förvaltningsstadgan inte var tidsenlig och 

tillräckligt fullständig. Likaså hade alla gjort kommundirektören uppmärksam på 

brister i förvaltningsstadgan. Därtill noterade 3 till 4 avdelningschefer brister i 

styrdokumenten som berör dem själva och detta påverkar deras sätt att arbeta.  

Intern kontroll 

Det visar sig att ingen av avdelningscheferna hade någon som helst kännedom om 

ändringen av kommunallagen 2012. Ingen hade heller fått skolning i hur man 

bygger upp en funktionerande intern kontroll. 

Utvecklingssamtal och ledarskap 

Då det gäller utvecklingssamtalen så har formaliteterna skötts tillfredsställande. 

Däremot då det gäller ledarskapet är bilden olovligt negativ. Tre frågor som direkt 

gällde förtroendet var följande: 

- Har Du förtroende för och kan Du lita på din förman? 

- Är Din förman ärlig och rättfram? 

- Håller Din förman vad som lovats? 

Hälften av avdelningscheferna svarade Nej på dessa frågor. De följande två 

frågorna gäller andra egenskaper i arbetsmiljön. Frågorna var: 

- Är Du rädd för Din förman? 

- Har Du upplevt att Din förman ”ger igen” om Du framför saklig 

kritik? 

Två av avdelningscheferna svarade ja på dessa frågor. Följande tre frågor gäller 

olika former av osakligt beteende 

- Har Du upplevt att Du eller någon annan blivit trakasserad 

eller mobbad av Din förman? 

- Har Du upplevt att Du har blivit osakligt bemött? 

- Har någon bevittnat att Du blivit mobbad eller trakasserad? 

Fyra avdelningschefer svarade Ja på den första frågan. På den andra frågan svarade 

tre chefer Ja. På den tredje frågan svarade en chef Ja. 
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Ledningsgruppens arbete 

Då det gäller ledningsgruppens arbete var det svårare att få en klar och enhetlig 

bild av verkligheten. En sak är dock klar. Att gå igenom styrelsens lista och beslut 

från kvällen före upplevdes inte som speciellt briljant emedan alla är läskunniga. 

Bland kommentarerna fanns önskan om mer struktur, diskussioner om styrning. 

Fyra chefer av sex ansåg att det nog förs konstruktiva diskussioner på mötena som 

kan leda till förändrade rutiner eller tillvägagångssätt för att förbättra 

förvaltningen. En på förhand utgiven agenda förekommer sannolikt inte 

regelbundet. Endast en av sex svarade att det finns en agenda.  

Sammandrag och utvärdering av intervjun. 

Ett sammandrag av svaren i frågeformulären finns som bilaga 19. Om man 

försöker utvärdera ”hälsotillståndet” i förvaltningen ur det bifogade sammandraget 

är slutsatsen ytterst deprimerande. Förvaltningen kan betecknas som ”sjuk” och 

arbetsklimatet ”ohälsosamt”.  

3.2. Samtal med övrig personal 

Det har vid ett flertal tillfällen förekommit att personer i förvaltningen beskriver 

händelser som kan betecknas som åtminstone osakligt beteende från 

kommundirektörens sida. Då de tillfrågas om de kan komma fram och berätta om 

vad som hänt önskar de bli anonyma av rädsla och för senare repressalier. Att det 

kan finnas fog för rädsla kan avläsas i avsnitt 6.3 nedan samt i 6.1 ovan.  

3.3. Kommunledningen gör muntliga lönesättningsavtal som inte hålls 

Gymnasierektorn 

Innan Nina-Karls-Nygård valdes till gymnasierektor hade kommundirektören och 

Nina kommit överens om en viss lön. Fullmäktige valde Nina till gymnasierektor 

26.9.2013. När sedan Nina tagit emot tjänsten först som t.f. och från 1.1.2014 som 

ordinarie fastställs en lägre lön än den på XXXX € som överenskommits i augusti.

   

Att en överenskommelse existerar framgår av att den överenskomna lönesumman 

nämns i ett e-postmeddelande till kommundirektören och summan har inte 

dementerats. (Lönebeslutet och postväxlingen som bilaga 20). I en senare 

diskussion lovade kommundirektören för kommunstyrelsen föreslå att en 

kommande löneförhöjning skulle ske retroaktivt också för tiden som t.f. Inte heller 

detta löfte infriades. Av brevväxlingen framgår tydligt att kommundirekören tagit 

på näsan och ger igen för att förtroendevalda varit i kontakt med Nina i lönefrågan. 

Detta är inte god förvaltning och klassas som dåligt ledarskap. Man kan även 

vända det till missbruk av tjänsteställning för att trakassera den svagare parten. 

Nina-Karls Nygård skulle inte ha sökt tjänsten om lönen från början hade aviserats 

till en lägre lönenivå än den lärartjänst som hon innehade. 



Sida 14 av 28 

 

Nedanstående lönebeslut bygger på löneombudsmannens förslag. Ingen tar emot 

en tjänst om man på förhand vet att den medför lägre lön och större ansvar och 

mera arbete. Det går inte att krypa bakom löneombudsman då enhetliga 

lönesättningsdirektiv inte har blivit godkända. 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

Bedömning 

Ovanstående ärende visar att Nina Karls-Nygård inte kan lita på kommun-

ledningen. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga. Om hederligheten 

försvinner kan det uppstå efterspel och andra konsekvenser om avtal inte hålls. 

Detta är inte god förvaltning och leder till misstroende för kommundirektören och 

kommunstyrelsens ordförande. 

Omsorgschefens lön 

Då det gäller valet av Mats Hägglund till omsorgschef fanns samma ingredienser 

som i det som behandlades under föregående rubrik. Nämligen ett muntligt avtal 

som styrelseordförande inte vidkänner. Då Mats Hägglund lämnar in sin 

tjänsteansökan ger han efter och tar han ner löneanspråket från XXXX € till 

XXXX € och blir senare antagen till tjänsten med det löneanspråket. Det har med 

andra ord uppstått ett skriftligt löfte då löneanspråket inte förkastats före valet. Då 

skall inte kommunstyrelsen mer ändra på det löneanspråket. Men i alla fall tog 

kommunstyrelsens ordförande kontakt med Mats Hägglund och ville dra ner lönen 

med ca 20 €. Vid intervjutillfället diskuterades inte lönefrågan överhuvudtaget. 

Varken Mats Hägglund eller fullmäktiges ordförande eller styrelsens 

viseordförande har något minne av att lönen skulle ha diskuterats vid 

intervjutillfället. Styrelsen (Bilaga 21) beslöt trots allt 16.12.2013 på 

kommundirektörens föredragning att lönen skulle vara XXXX dvs. 20,31 € mindre 

än löneanspråket. Enligt styrelseprotokollet skulle detta blivit överenskommet vid 

intervjutillfället, vilket med största sannolikhet är lögn. Det finns ingen korrekt 

orsak till att inte godta löneanspråket XXXX €.  
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Bedömning 

Det är barnsligt och oförskämt av styrelseordförande och föredragande att inte 

godkänna löneanspråket som sådant. Det ser närmast ut som om 

kommundirektören och styrelseordföranden vill visa sin makt i detta ärende. 

Förfarandet är ytterst oprofessionellt och berättar om osakligt hanterande av 

löneärenden och medveten föredragning och beredning med osant innehåll. Fastän 

det bara handlar om 20 € så är detta missbruk av makt. 

3.4. Ändring av kanslisekreterartjänst till kanslichefstjänst 

20.1.2014 ändringen av kanslisekreterartjänsten till kanslichefstjänst gjordes i 

brådskande ordning med ett extra ärende i kommunstyrelsen. En likvärdig 

personalpolicy för alla sektorer finns inte lika litet som de finns godkända 

lönesättningsdirektiv.  

Enligt kommundirektörens förslag får kommunsekreteraren i uppgift att utarbeta 

tjänstens befattningsbeskrivning och ger löneombudsmannen till uppgift att 

fastställa befattningens lönesättning. (Bilaga 22) Styrelsen ger med andra ord 

kommunsekreteraren att egenhändigt besluta om sin närmaste underordnades 

befattningsbeskrivning och lön utan att det behandlas i styrelsen. Resultatet blev 

ett ansenligt lönelyft på 24 % på grundlön. Det kan kanske arbetsuppgiften vara 

värd men beslutsgången är helt fel och utan insyn och utan godkänd 

personalpolicy väcker beslutet frågor om osolidarisk behandling av personal. 

 

3.5. Kommundirektörens arbetstid 

Kommundirektören har ingen fasställd arbetstid. Detta betyder att alla extra 

utbetalningar i form av lön skall behandlas i styrelsen på föredragning och 

beredning av ojäviga personer. Detsamma gäller också andra ersättningar till 

kommundirektören. Dessa skall godkännas av ojävig styrelseordförande eller 

viceordförande eller hela styrelsen.  

Det är inte god förvaltning utan medveten förbigående av kontroll att låta 

underordnade godkänna extra löneutbetalningar och ersättningar till en 

överordnad. Detta har skett vid åtminstone ett par tillfällen. (Bilaga 23)  

 

3.6. Köp av fyra säsongskort av dyraste slag 

20.3.2014 Köpte styrelseordförande Rainer Bystedt 4 stycken säsongskort av 

dyraste slag till Vasa Sports matcher under säsongen 2014-2015. Korten kostade 

840 € per styck. Totalkostnaden inklusive moms blev 3 360 €. I priset ingår 

förutom inträdet, också mat och dryck. (Bilaga 24) 
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Den 24.3.2014 skriver kommundirektören ett tjänstemannabeslut där hon 

motiverar beslutet som en regional idrottssatsning. Kostnaderna bokas på anslaget 

för näringslivets befrämjande. Detta anslag avser naturligtvis näringslivet i Vörå. 

(Bilaga 25) 

Denna affär tyder på dåligt omdöme och det kan inte räknas till god offentlig 

förvaltning att för skattemedel köpa förnöjelse av detta slag. Var det meningen att 

kommunens ledning skulle åtnjuta denna traktering? Korten har bl.a. bjudits ut till 

användning åt presidiet. 

 Försäljning av aktielägenheter 4.

4.1. Försäljning av aktier i XXXXX motsvarande lägenhet XX. 

KST § 358, 12.12.2011 

Enligt ett oundertecknat och odaterat brev önskar en hyresgäst som bor i 

kommunens lägenhet i XXXX köpa lägenheten som hon hyr sedan 1.7.2011. 

Brevet är riktat till tekniska nämnden. Kommundirektören bereder ärendet till 

styrelsen enligt (Bilaga 26).  

Enligt beredningstexten var den ursprungliga tanken att lägenheterna i XXXX 

skulle säljas vidare till inköpspris 2010. Byggherren överlät lägenheterna 

29.5.2009. Skuldfritt pris var 102 486 € enligt beredningen. I beredningens text 

framhålls att man erhållit hyra för lägenheten 9 700 € för den tid som lägenheten 

varit uthyrd. Erhållen hyra skall inte ha någon som helst betydelse för prisbild-

ningen. Efterfrågan och utbud styr alltid prisbildningen. Lägenheten har inte varit 

utsatt till försäljning. Det finns med andra ord inga uppgifter om vad det rätta 

priset skulle vara.  Om kommunen säljer aktierna till ett lägre pris än skuldfritt pris 

gör kommunen en förlust. Under den tid kommunen ägde lägenheten har 

kommunen betalt skötselvederlag och finansieringsvederlag till bolaget. Dessa 

vederlag har åtminstone sedan juli 2011 varit sammanlagt 324,57 € i månaden 

(Bilaga 27). Det betyder att då kommunen uppburit 401 € i hyra så har 324,57 gått 

till bolaget. 

Beredningstexten hävdar ytterligare att inflationen skulle ha ätit upp en del av 

ursprungspriset. Det är i verkligheten alldeles tvärtom. Inflationen höjer priset 

på förnödenheter och tillgångar emedan pengarnas värde minskar (man får mindre 

för pengarna). Deflation sänker priset på förnödenheterna (man får mer för 

pengarna). 

I beredningen av detta ärende finns ingen korrekt motivering till varför aktiernas 

försäljningspris skulle vara lägre än inköpspriset. Dessutom ger beredningen 

anvisning om att om man frångår det ursprungliga inköpspriset, bör det nya priset 

och försäljningen godkännas i fullmäktige. Vad avses? Ärendet har inte 

behandlats i fullmäktige. 
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Beredningen är missvisande, osaklig och förvirrande. Vörå kommun har 

kompetent personal som kan sköta den här typen av ärenden. Varför skall 

kommundirektören sköta dessa? Förvaltningsdirektören var inte närvarande när 

ärendet behandlades. 

Ärendet antecknades i diariet 5.12.2012. Styrelsen beslöt 12.12.2012 sälja 

lägenheten för 95 000 €. Beslutet medförde att förlusten för kommunen blir minst 

7 486 €.  

Vid utredningen av detta ärende framkom ytterligare att kommunens betalningar 

till bolaget har fortsatt fastän lägenheten var såld. (Bilaga 28) Om detta möjligen 

har rättats är i skrivandets stund osäkert. 

Ytterligare framkom att enligt köpebrevet, som är uppgjort av en bank på orten, 

säljs även aktierna till bilplatsen för 500 €. (Bilaga 29). 

4.2. Kommundirektörens köp av aktier som berättigar till lägenheten XXX i 

Bostads Ab XXXX 

Kommunen har fört förhandlingar med XXXX och kommit fram till ett förslag till 

avtal gällande två lägenheter som godkänns av styrelsen. I beredningen sägs 

uttryckligen att terrasser inte ingår i priset. (Bilaga 30). Styrelsen gav 

kommundirektören 13.9.2010 i uppdrag att förhandla fram slutliga kontrakt och 

betalningsplan för projektet där kommunen köper in två lägenheter om 78,5 m
2
 till 

ett pris om 265 958 €. Lägenheterna skulle vara XXX och XXX. Terrass ingår 

inte.(Bilaga 31 och 32) 

Kommunen beställer 16.2.2011 av XXXX två lägenheter med biltak och förråd för 

133 000 €. Till leveransen hör ytterligare spjälgardiner för 450 €. I beställningen 

ingår som tillval terrass med räcke pris 6 200 €. (Bilaga 31 och 32). Beställningen 

undertecknas från kommunens sida av Christina Öling och Tom Holtti.  

Kommunstyrelsen besluter (KST § 56 7.3.2011) (Bilaga 30) på föredragning av 

kommundirektören att för fullmäktige föreslå att priset på aktierna som berättigar 

till lägenheterna skall vara 136 000 €. Fullmäktige godkände tilläggsanslagen till 

investeringsbudgeten. 

Kommunbyggmästare XXX gör upp ett förköpsavtal med XXXX som parterna 

godkänner 10.3.2011. (Bilaga 33) I avtalet nämns att priset är 133 000 € + 

tilläggskostnader för yttre arbeten som görs enligt kundens eget önskemål. Här 

avses sannolikt terrassen. Slutligt avtal görs då byggnaden är färdig. 

FGE § 56, 24.3.2011 föredrogs i fullmäktige ärendet beträffande inköp av nämnda 

aktier ur finansieringssynpunkt som tillägg till pågående års och följande års 

investeringsbudget. Här motiverar kommundirektören varför försäljningspris 

skulle vara just 136 000 € (Bilaga 30). Fullmäktige godkände förslaget. Kommun-

fullmäktige har alltså beslutat att försäljningspriset är minst 136 000 € utan terrass. 
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KST § 86, 28.3.2011, alltså fyra dagar senare, godkänner styrelsen på föredragning 

av kommundirektören att ett förköpsavtal mellan kommunen och XXXX görs upp 

avseende lägenhet XXX till priset av 133 000 € (utan terrass). Terrassen nämndes 

inte. Styrelsen hade 13.9.2010 § 215 beslutit att lägenhetsägaren får bygga 

terrassen. 

KST § 136, 28.5.2012 (Bilaga35) Med ett brev daterat 15.5.2012  (Bilaga 34) 

begär XXXX att förhandsköpeavtalet skall hävas. Kommundirektören föreslår för 

styrelsen att för hela tiden som XXXX har bott i lägenheten skall betala en hyra på 

4 250 €. Hyran är nedsatt p.g.a. att lägenheten inte har varit helt färdig. Lägenheten 

har varit helt färdig i 6 månader och för den tiden debiteras 3000 € i hyra. För de 

tidigare månaderna debiteras 250 € i månaden. Styrelsen godkänner uppgörelsen. 

KST 29.10.2012, § 323. Kommundirektören har lämnat ett anbud på köp av 

lägenheten XXX i Bostads Ab XXX för129 000 €. (Bilaga 36) 

Det gäller den bostad som XXXX har bott i och som fortfarande är ledig.   

Detta ärende kommer upp på tilläggslista som extra ärende. Förvaltningsdirektören 

var inte närvarande. 

Beredningen framhåller, liksom i ovan tidigare refererad försäljning av bostads-

aktier, att kommunen fått hyra för lägenheten 4 250 € och att inköpspriset har varit 

133 000 €. Kommundirektören har lämnat ett anbud för lägenheten på 129 000 €. 

Anbudet är 4000 € lägre än inköpspriset. Enligt protokollet är det kommun-

sekreteraren som bereder ärendet och kommunstyrelsens ordförande föredrar 

ärendet. Språkbruket i beredningen och sättet att presentera ärendet med uppgifter 

som är oväsentliga leder tankarna till ärendet som gäller försäljningen av en lokal i 

XXXX. Sättet att hantera uppgifterna får den som inte är insatt eller den okunnige 

att tro att kommunen inte gör någon förlust på affären. 

Enligt köpebrevet har kommundirektören besett lägenheten och köper den i 

befintligt skick för 129 000 €. (Bilaga 37). 

På denna affär gör kommunen direkt en förlust på 4000 €. I priset ingår inte 

spjälgardinerna på 450 € och inte heller den terrass som införskaffats på 

kommunens bekostnad. Terrassen är levererad enligt fakturan tiden före 8.7.2011. 

D.v.s. då XXXX bodde i lägenheten. Terrassen kostade 6 200 €. (Bilaga 38 och 

39). 

Kommunens förlust blir då 4 000 € + 450 € + 6 200 € =10 650 €. 

Enligt investeringsbudgeten skulle priset vara minst 136 000 €. Ett mindre 

försäljningspris kräver budgetändring. 

KomL 65 § mom. 4 och 5. 

I budgeten tas in de anslag och beräknade inkomster som 

verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur finansieringsbehovet skall 
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täckas. Anslag och beräknade inkomster kan tas in till brutto- eller 

nettobelopp. Budgeten består av en driftsekonomi- och 

resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. 

Budgeten skall iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Beslut 

om ändringar i den fattas av fullmäktige. 

Enligt budgeten skall priset vara 136 000 € utan terrass. Om man lägger till 

terrassen är priset 142 200 €. Detta betyder att kommundirektören betalade 

13 200 € mindre än vad som skulle ha varit riktigt och skäligt.  

Detta understryks av det faktum att bostad XXX inklusive terrass i samma bolag 

såldes litet mer än 5 månader senare för 140 000 € den 2 april 2013. Styrelsens 

ordförande hade enligt förvaltningsdirektören angett att priset är 140 000 €. Också 

detta pris är mindre än vad som har beslutits. Vid uppgörandet av köpebrevet 

kände förvaltningsdirektören inte till att en terrass hade levererats till lägenheten. 

(Bilaga 41). 

Till detta ärende hör ytterligare att kommundirektören själv har berett detta ärende 

som gäller hennes anbud på lägenheten fastän det i protokollet står att det är 

kommunsekreterarens beredning. Detta framgår tydligt av en utskrift från 

diariesystemet (Bilaga 42). Föredragningen sköttes av kommunstyrelsens 

ordförande.  

Att i egen sak göra beredning i en annans namn är bedrägligt förfarande. 
Vilka blev bedragna? Alla blev bedragna däribland föredraganden, kommun-

sekreteraren, mötesdeltagarna och kommunen. Ärendet kom upp på tilläggslista. 

Förvaltningsdirektören hade avlägsnat sig. Fullmäktiges III viceordförande hade 

också avlägsnat sig. Ytterligare hade ledamot XXX avlägsnat sig. 

 Utdelning av varningar 5.

5.1. Kommundirektören ger förvaltningsdirektören varning 

Kommundirektören gav den 13 januari 2014 via en skriftlig tjänsteorder gett 

förvaltningsdirektören i uppdrag att i tre dagar i veckan arbeta i förvaltningshuset i 

Oravais med att bistå personalen på ort och ställe med att uppgöra nödvändiga 

bokslutsposter och resultatregleringar samt att uppgöra ersättningsansökningar till 

utomstående parter så att inkomster erhålls för uppgifter som skall finansieras av 

utomstående parter (Bilaga 43).  

Motiveringen till denna tjänsteorder var den att omsorgsdirektör Esko Kuoppala 

har semester före sin pensionering och jobbar enbart på deltid och nya tillträdande 

omsorgdirektören Mats Hägglund inte ännu kan tillträda på heltid så åläggs 

förvaltningsdirektören att jobba tre dagar i veckan inom ramen för sin nuvarande 

tjänst i förvaltningshuset i Oravais för att bistå i bokslutsarbetet i enlighet med 

diskussioner och direktiv med kommundirektören. I tjänsteordern finns ingen 

tidsram. Detta betyder att då arbetet är gjort och situationen i kansliet i beträffande 

bokslutsrutinerna har normaliserats så är uppdraget utfört. 



Sida 20 av 28 

 

Kommundirektören beslöt 17.1.2014 att skriftligen (Bilaga 44) ge förvaltnings-

direktören en skrivelse om ordnande av hörande gällande givande av varning. Av 

denna skrivelse framgår ytterligare att arbetet i Oravais var att bistå vid 

omsorgssidans omstruktureringsarbete, vilket inte är det samma som i 

tjänsteordern. Enligt samma skrivelse hade förvaltningsdirektören underlåtit att 

följa tjänsteordern fredagen den 17.1.2014. Vidare framgår av skrivelsen att 

hörandet sker 31.1.2014. kl.14:00 samt att förvaltningsdirektören har möjlighet att 

ge en skriftlig förklaring senast 31.1.2014 kl. 16:00. 

Förvaltningsdirektören valde att ge en skriftlig förklaring varav framgår att han 

ansåg att uppdraget var slutfört (Bilaga 45). Att uppdraget var slutfört framgår 

även av omsorgschef Esko Kuoppalas och Mats Hägglunds brev (Bilaga 46) till 

kommundirektören, daterat 27.1.2014. Mats Hägglunds underteckning saknas på 

brevet vilket beror på att han inte var tillgänglig då brevet skulle överlåtas. Han har 

till undertecknad meddelat att också han står för brevets innehåll. 

31.1.2014 skriver kommundirektören att förvaltningsdirektören på eget bevåg och 

utan att diskutera med kommundirektören beslutat att inte iaktta tjänsteordern. 

(Bilaga 47). Med all tydlighet framgår att kommundirektörens avsikt var att flytta 

förvaltningsdirektörens tjänsteutövning på obestämd tid till Oravais och där syssla 

med annat än de egentliga arbetsuppgifter som har tilldelats enligt 

förvaltningsstadga och befattningsbeskrivning. 

Till saken hör att socialkansliet i Oravais fanns arbetskraft tillräckligt emedan 

Esko Kuoppala har lovat att ta ut en del av sin semester som pengar enligt 

kommundirektörens beslut. (Se utdraget av beslutet här nedan.) Dessutom var 

Mats Hägglund vald till tf. omsorgschef på heltid 12.12.2013 och tillträder tjänsten 

omgående. Kommundirektörens motivering i tjänsteordern beträffande Hägglunds 

deltidsarbete är alltså oriktigt. Ytterligare hade bildningsekonom XXXX i 

överenskommelse med Kuoppala och bildningschef XXXX fått i uppdrag att 

uppgöra och lämna in redovisningar till NTM-centralen. 

XXXXX 
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Fastän bokslutsrutinerna var under kontroll och två och en halv månader kvar tills 

bokslutet skall godkännas i styrelsen så finns det ingen anledning till att förflytta 

förvaltningsdirektören till Oravais tre dagar i veckan då de egentliga 

arbetsuppgifterna enlig befattningsbeskrivning bör skötas i Vörå som förut. 

Förvaltningsdirektören tilldelas skriftlig varning daterad den 31.1.2014 av 

kommundirektören. (Bilaga 48) Varningen delgavs den 3.2.2014 med Tom Holtti 

och Carina Nyqvist som bekräftande vittnen. Varningen förfaller på den grund att 

den bygger på fel lagstiftning, nämligen arbetsavtalslagen. 

Som ovan visats finns det ingen korrekt anledning till varför förvaltnings-

direktören skall arbeta i Oravais tre dagar i veckan i en obestämd framtid med 

uppgifter som redan är skötta.  

Att på detta sätt XXXX en tjänsteman XXXXX och visar dåligt omdöme och 

mycket svagt ledarskap, vilket i sin tur ger bristande förtroende för kommun-

direktören. 

5.2.  Hot om varning 

På ledningsgruppens möte 19.5.2014 gör kommundirektören ett uttalande om 

mötesdisciplin som antecknades enligt följande: 

 Ledningsgruppens möte är alltid morgonen efter ett kommunstyrelsemöte och 

framöver förutsätter kommundirektören att alla är på plats på ledningsgruppens 

möte kl. 8.30 (prick, inga förseningar accepteras), i annat fall tilldelas muntlig 

varning och efter tre förseningar en skriftlig varning. Om mötet blir flyttat är det 

ett undantag. (Bilaga 49) 

Att på detta sätt XXXX med muntlig och skriftlig varning hör inte hemma i 

offentlig förvaltning och förbättrar inte andan i förvaltningen. Måhända att 

disciplinen varit svag men ändå är detta långt utanför gott ledarskap och visar 

dåligt omdöme.  

5.3. Muntlig varning åt omsorgschefen Esko Kuoppala 

Ärendet börjar med att kommundirektören vill ha kopior av socialarbetarens beslut 

beträffande garagebygge. Kommundirektören var inte nöjd med detta fastän det är 

helt klart att sekretessbelagda individärenden in kan ges ut. Omsorgschefen gjorde 

ett tjänstemannabeslut (Bilaga 50) att inte ge ut uppgifterna med hänvisning till 

Kommunförbundets jurist Ida Staffans.  

Fallet med garagebygget behandlades senare i revisionsnämnden och kommun-

fullmäktige som en ansvarsfrihetsfråga. Fullmäktige ansåg att det skett ett 

mänskligt bedömningsfel och beviljade ansvarsfrihet för omsorgschefen. 

Esko Kuoppala skriver ” kommundirektören och styrelseordförande var inte nöjda 

med fullmäktigebeslutet och undertecknad fick känna det på olika sätt under 

sommaren”. 23.8.2013 tilldelades omsorgschef Esko Kuoppala en muntlig 

varning. (Bilaga 51). 
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 God förvaltningssed 6.

6.1 Keva  

I revisionsnämndens bilaga framgår att kommundirektören har valts till medlem i 

Kevas delegation. Delegationen har sammanträtt tre gånger under år 2013 enligt 

Kevas årsberättelse. Delegationens medlemmar får ett mötesarvode på 400 € per 

möte. Enligt Kevas regler får mötesdeltagarna högst 350 € per dag i förlorad 

arbetsförtjänst. Detta framgår ur Kevas regelverk (Bilaga 52).  

Det hör till god förvaltningssed att en föredragande tjänsteman meddelar sin 

arbetsgivare vilka andra uppdrag, både offentliga och privata, en tjänsteman har 

och hur detta uppdrag påverkar den egentliga tjänstgöringen och om uppdraget 

sköts på arbetstid eller egen tid. Denna princip är till för att upprätthålla 

förtroendet mellan arbetsgivare och tjänsteman. Uppgiften bör protokollföras. 

Detta har i detta fall inte blivit gjort.  

Om kommundirektören fått någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst för årets 

två första möten är okänt. Däremot har kommunen betalt lön för 4 dagar som 

kunde ha skötts till kommunens fördel genom ett öppet förfarande. Det tredje 

mötet hölls i december för vilket kommundirektören valde att ta tjänsteledigt i två 

dagar med motivering Keva-möte. Keva betalar 400 € i mötesarvode + för förlorad 

arbetsförtjänst till mötesdeltagaren (max 350 € per dag) + ersättning för 

resekostnader. Om det för ett möte åtgår 2 arbetsdagar har kommunen betalat lön 

för 4 arbetsdagar utan att erhålla motsvarande arbetsprestation. 

I en offentlig förvaltning skall verksamheten vara genomskinlig och trovärdigheten 

skall upprätthållas med alla medel. Emedan kommun använder skattebetalarnas 

medel i sin verksamhet är ytterst viktigt att tjänstemän följer givna regler och är 

öppen mot sin arbetsgivare. Det som här refererats stärker inte förtroendet för 

kommundirektören. 

 

6.2 Kommundirektörens bisyssla 

Kommundirektör Båssar har enligt revisionsnämnden registrerat sig som enskild 

näringsidkare (XXXX) och momsskyldig för affärsverksamhet med 

verksamhetsområden konsultation, bokföring och hästhandel utan att ansöka om 

tillstånd för denna bisyssla hos kommunstyrelsen. 

Det är varje tjänsteinnehavares skyldighet att meddela sin arbetsgivare, i detta fall 

kommunstyrelsen, att man registrerat sig som enskild näringsidkare. Det har ingen 

betydelse hur omfattande verksamheten är emedan det är arbetsgivarens sak att ge 

tillstånd till att utöva verksamheten vid sidan av tjänsteutövningen samt att 

övervaka att verksamheten inte inverkar på tjänsteutövningen.  
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Detta ärende får en annan svängning då det ur handelsregistret framkommit att 

kommunstyrelsens ordförande utövar liknande verksamhet (Bilaga 54) och att 

kommundirektören har sina hästar i kommunstyrelseordförandens stall enligt 

kommundirektörens svaromål till revisionsnämndens bilaga.  

Det finns alltså ett ekonomiskt intresse mellan kommundirektören och 

styrelseordföranden. Vid en prövning måste styrelsen beakta § 18 mom. 3 i lagen 

om kommunala tjänsteinnehavare. Det tredje momentet lyder enligt följande: 

Vid prövning av om bisysslotillstånd skall beviljas skall det beaktas att 

tjänsteinnehavaren inte på grund av bisysslan får bli jävig i sina uppgifter. 

Bisysslan får inte heller äventyra förtroendet för opartiskheten i skötseln av 

uppgifterna och inte heller annars inverka menligt på en behörig skötsel av 

uppgifterna. Verksamhet som i egenskap av konkurrerande verksamhet 

uppenbart skadar arbetsgivaren får inte utövas som bisyssla. 

Man kan kanske undra varför kommundirektören inte genast begärde tillstånd för 

bisyssla. Men med korten på bordet hade det varit en omöjlighet emedan 

konstellationen helt klart äventyrar förtroendet för opartiskheten mellan 

kommundirektören och styrelseordföranden och därmed hela styrelsearbetet.  

6.3    Oacceptabelt beteende 

Incident vid revisionsnämndens ordförandes dörr 

På en direkt fråga till revisionsnämndens ordförande XXXX per e-post om vad 

som egentligen hände vid hennes dörr då kommundirektör Båssar försökte få tag 

på underlagen till utvärderingsberättelsens bilaga svarar hon enligt följande: 

XXXX 

(Bilaga 56).  
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Det framgår med tillräckligt tydligt att kommundirektören försökte få reda på vem 

och vilka som gett vittnesmål beträffande kommundirektörens beteende för att 

möjligen kunna tysta dem. Själva sakförhållandena som refereras i 

utvärderingsberättelserna känner kommundirektören redan till. I ljuset av denna 

incident är det inte så konstigt att anställda är rädda för kommundirektören.  

Det beteende som ovan beskrivits är till för att skapa rädsla och är ett fullständigt 

oacceptabelt beteende av en kommundirektör och visar på dåligt omdöme och 

ledarstil. 

Kommundirektören gjorde arbetsskyddsanmälan av fullmäktigeordföranden 

Kommundirektör Christina Båssar har till regionförvaltningsverket i Västra och 

Inre Finland 13.6.2014 lämnat in en tillsynsbegäran gällande arbetsgivarens 

behandling av hennes anmälan om trakasserier i arbetet. 

Tidpunkten sammanfaller med offentliggörandet, den 12 juni 2014, av bilagan till 

revisionsnämndens utvärderingsberättelse. Av innehållet i den egentliga anmälan 

förefaller det som om kommundirektören överreagerat på den feedback som hör 

till lösning av problem i samarbetet. (Bilaga 57). Bilagan får tala för sig själv. 

Eftersom det är möjligt att det blir en uppföljning av tillsynsbegäran så är det inte 

sakligt i denna utredning hantera ärendet vidare. 

Moraresan 

En vänortsresa hade ordnats till Mora sommaren 2013. Resan gjordes med buss 

och övernattning ordnades av värdarna på vandrarhem. Då man ordnade 

inkvarteringen visade det sig att det gjorts en överbokning. Då detta utreddes var 

inte kommundirektören eller kommunstyrelsens ordförande med i troppen. De 

hade, vilket framkom då de inte dök upp vid vandrarhemmet, på förhand bokat 

hotell på Vörå kommuns räkning. (Hotelräkningen, bilaga 58). 

Det är inte rätt och lämpligt beteende mot övriga deltagare att avvika från gruppen 

på ett dylikt sätt då man i ledande ställning representerar Vörå kommun.  

Osakligt fördröjande av beredningsarbete 

Här nedan tas in XXXX text gällande beredning av instruktion till 

omsorgsnämnden. (Bilaga 9). 
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Som av XXXX text framgår är kommundirektörens agerande motsägelsefullt och 

oberäkneligt. Det är helt oacceptabelt att kommundirektören förhalar och 

omöjliggör ett brådskande beredande av instruktionen för omsorgnämnden. 

Revisionsnämnden och fullmäktige hade i juni poängterat att arbetet är 

brådskande. Beteendet visar dåligt ledarskap och nonchalans gentemot 

fullmäktige. 

Smutskastning av sin arbetsgivare och enskilda personer 

 

I sin blogg och i media har kommundirektören smutskastat sin arbetsgivare och 

enskilda personer på ett sätt som inte är acceptabelt för en tjänsteman i ledande 

ställning. Detta kan utläsas ur några skärmdumpar av kommundirektörens 

blogg som intas som bilagor numrerade 61- 64. Likaledes intas som bilaga 65 

utdrag ur Svenska Yles sidor. 
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 Koncernledningen har uppdrag i dotterbolagen 7.

Kommunen har inte beslutat om grunderna för intern kontroll och övervakning av 

kommunkoncernen.  

Kommundirektören och kommunstyrelsen ansvarar för kommunkoncernens 

interna kontroll med eller utan koncerndirektiv emedan KomL § 25a sätter 

ansvaret för övervakningen på kommunstyrelsen och kommundirektören.  

Därmed är det högst oetiskt och lagstridigt att kommundirektören är ordförande i 

något dotterbolag eller intressebolag. Detsamma gäller fastighetsskötseln i alla 

dotterbolag och intressebolag enligt (Bilaga 59) vilka sköts av Bystedts Crosstable 

eller med andra ord styrelsens ordförande. Styrelseordförande Rainer Bystedt har 

registrerat sin näringsverksamhet som Bystedts Crosstabel. Bostads Ab XXXX 

säljer fastighetsskötseltjänster som utförs av Bystedts Crosstable till kommunens 

dotterbolag (Bilaga 60) och kommunen. Det är under inga förhållanden godtagbart 

att styrelsens ordförande ansvarar för fastighetsskötseltjänster i dotterbolagen. 

Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande har inte varit vuxna sin 

uppgift att fortgående leda och övervaka kommunkoncernens verksamhet såsom 

lagstiftningen föreskriver enligt KomL § 25a då man inte insett det lagstridiga i 

situationen. Man kan inte övervaka sig själv i en offentlig förvaltning. 

 Om kommunalt tjänstemannaansvar vid beredning och föredragning av 8.

ärenden 

Kommunallagen är inte speciellt tydlig då det gäller beredning och föredragning 

av ärenden. Av KomL § 23 framgår att kommunstyrelsen ansvarar för beredningen 

och verkställigheten av fullmäktiges beslut. Det här gäller naturligtvis all 

beredning och föredragning i kommunen. Enligt KomL § 50 skall i 

förvaltningsstadgan ges närmare bestämmelser om föredragning av ärenden.  

Om allmänna skyldigheter för tjänsteinnehavare har i lagen om kommunala 

tjänsteinnehavare i § 17 mom. 1 och 2 stipulerats följande: 

Tjänsteinnehavaren skall sköta de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet 

på behörigt sätt, utan dröjsmål och med iakttagande av behöriga 

bestämmelser och föreskrifter samt arbetsgivarens arbetslednings- och 

övervakningsföreskrifter. 

Tjänsteinnehavaren skall i sin uppgift handla opartiskt och uppträda så som 

hans eller hennes ställning och uppgift förutsätter. 

Av beredningstexten skall i ett kommunalt organ framgå en redogörelse för ärendet 

som innehåller en sammanfattning av beredningsresultatet enligt följande: 

- Hur och när ärendet blivit anhängigt 

- Hur det tidigare behandlats 

- Vilken praxis som tillämpats vid behandling av liknande ärenden 
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- Vad lagstiftningen och stadgor och instruktioner och andra 

föreskrifter föreskriver 

- Vad budget och ekonomiplan säger 

- Vad ingångna avtal ger för spelrum 

- All annan relevant information som har betydelse för ärendets 

avgörande 

- På vilka olika sätt kan ärendet avgöras 

- Vilka är de alternativa lösningarna 

- Vilka konsekvenser de olika lösningarna har 

Det är den föredragande tjänstemannens skyldighet att se till att det som 

presenterats är i är sanningsenligt och informationen också annars korrekt. Annars 

blir föredragningen vilseledande. Om föredragningen är medvetet vilseledande är 

gärningen straffbar. Om i beredningstexten finns andra medvetet oriktiga uppgifter 

om tid och rum blir protokollet en förfalsning. 

En tjänsteman har ett särskilt ansvar i sin tjänsteutövning. Hur omfattande detta är 

kan läsas ur strafflagen som också gäller kommunala tjänstemän. Nedan tas in 

några av paragraferna i Kap 40. 

7 § (12.7.2002/604) 

Missbruk av tjänsteställning 

Om en tjänsteman i syfte att bereda sig eller någon annan nytta eller 

orsaka olägenhet eller skada för någon annan 

1) bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller föreskrifter 

som skall iakttas i tjänsteutövning, när han eller hon deltar i 

beslutsfattande eller beredning av beslutsfattande eller utövar 

offentlig makt i sina andra tjänsteåligganden, eller 

2) missbrukar sin ställning i förhållande till någon som står i direkt 

lydnadsförhållande till honom eller henne eller under hans eller 

hennes omedelbara tillsyn, 

skall tjänstemannen för missbruk av tjänsteställning dömas till böter 

eller fängelse i högst två år. 

Tjänstemannen kan även dömas till avsättning, om brottet visar att 

han eller hon är uppenbart olämplig för sitt uppdrag. 

8 § (8.9.1989/792) 

Grovt missbruk av tjänsteställning 

Om vid missbruk av tjänsteställning  

1) eftertraktas avsevärd nytta eller  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=strafflag#a12.7.2002-604
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=strafflag#a8.9.1989-792
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2) åsyftas särskilt kännbar olägenhet eller skada, eller 

3) brottet begås särskilt planmässigt eller hänsynslöst, 

och missbruket av tjänsteställning även bedömt som en helhet är 

grovt, skall tjänstemannen för grovt missbruk av tjänsteställning 

dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år samt till 

avsättning. 

9 § (12.7.2002/604) 

Brott mot tjänsteplikt 

Om en tjänsteman vid tjänsteutövning uppsåtligen, på något annat sätt 

än vad som nämns i detta kapitel eller i 11 kap. 9 a §, bryter mot sin 

tjänsteplikt enligt bestämmelser eller föreskrifter som ska iakttas i 

tjänsteutövning, och gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet 

och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, 

är ringa bedömd som en helhet, ska tjänstemannen för brott mot 

tjänsteplikt dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 

(4.12.2009/990) 

Tjänstemannen kan även dömas till avsättning om han eller hon, 

genom att fortgående eller i väsentlig mån handla i strid mot sin 

tjänsteplikt, gjort sig skyldig till det brott som nämns i 1 mom. och 

brottet visar att han eller hon är uppenbart olämplig för sitt uppdrag. 

Då man betraktar de beredningar som lyfts fram som ofullständiga, missvisande 

och direkt felaktiga kunde ovan nämnda stadgande bli aktuella. Speciellt ifråga om 

lägnhetsförsäljningarna har beslutsfattarna synbarligen vilseletts och i den egna 

affären med kommunen, där Båssar enligt diariet själv berett ärendet, brister det 

helt i det ansvar en kommunal tjänsteman har enligt ovan refererade stadganden 

och förvaltningspraxis. 

Vörå den 6 november 2014 

Rapporten är sammanställd av Bjarne Norrgrann, OFR 

Utskottets medlemmar för prövning av förtroendet för kommundirektören har inför 

sin uppgift haft tillgång till ovanstående sammanställning av iakttagelser.  

 

Kjell Heir        Carina Smeds               Ove Bergman 
Ordförande          Sekreterare                  Viceordförande 

 

Jan-Erik Stenroos        Karita Ohlis Martin Markén           Satu Houtsonen 
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