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27 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 27/20.9.2017
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är åtta ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot Stara
har meddelat förhinder. Ersättare Henriksson har kallats in för ledamot
Stara. Sålunda är sammanlagt nio ledamöter närvarande vid uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
KomL §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan §§ 6-8, 13-15 och 19.
Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före
sammanträdet kungöras på kommunens anslagstavla och på hemsidan samt
sändas till varje fullmäktigeledamot separat, första ersättarna från varje lista
för ledamöterna i fullmäktige, styrelsens ordförande, viceordförande samt
revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för
sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas.
Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är
närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar
till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i
ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet.
Konstateras:
Kallelse med föredragningslista har kungjorts och skickats per e-post och
papperspost onsdagen torsdagen den 14 september, varför sammanträdet
torde kunna konstateras vara lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Marianne Asp-Gottberg och Kim Björling.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

Protokolljustering: ________________________________
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28 § INFORMATIONSÄRENDEN
Kfge § 28/20.9.2017
Kommunstyrelsens protokoll nr 9 och nr 10. Protokollen finns på
kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen ->
Beslutsprotokoll.
Budgetuppföljning per 31.7.2017.
Kommunstyrelsen tillkännager kommunfullmäktige att
förvaltningsdomstolen den 9 juni (beslutsnummer 33/2017,
diarienummer 2015/103) har beslutat att upphäva kommunfullmäktiges
beslut Kfge § 56/7.10.2015 då det har tillkommit i felaktig ordning på
grund av jäv i beredningen. Ärendet gäller nedskrivning/efterskänkning
av lån till GUF.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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29 § BUDGETÄNDRING – INVESTERING RENOVERING/UTBYGGNAD
AV GAMLA VATTENLEDNINGAR
Kst § 121/15.8.2017
På grund av en planerad smärre kostnadsöverskridning för
vattenledningsutbyggnaden till Tommosholm samt på grund av försening
av vattenledningsprojektet i Gränö där kostnader som uppkommit i
samband med det bokförts under 2017 behöver en budgetändring i
investeringsbudgeten för V/A utföras. Om inte detta utförs kan planerade
investeringsprojekt 2017 bli lidande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en
budgetändring om +6 000 euro i investeringsbudgeten för V/A beviljas
för vattenledningsprojekt.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 29/20.9.2017
Kommunteknikern har konstaterat att det är ett fel i beredningen ovan;
investeringskostnaden för det kombinerade projektet förnyelse av
ledningsetapp Olofsnäs och utbyggnad av vattenledning till Tommosholm
väntas ej överskrida budget.
Förseningen av gränöprojektet har dock medfört att ca. 4 000 euro bokförts
i investeringsbudgeten 2017 och eftersom viss fyllningsarbete fortfarande
finns kvar att göra, som väntas landa på ca. 1 000 euro, gäller den ovan
anhållna budgetändringen om 6 000 euro fortfarande.
Under mötet konstaterade kommundirektören att en genomgång av
kvarvarande medel under driften för V/A ger att det också finns möjlighet
att flytta de efterfrågade investeringsmedlen om 6 000 euro från V/A
driftbudget till investeringsbudgeten för vattenledningsutbyggnad.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela medel från driftsbudgeten
under uppgiftsområdet vatten och avlopp till investeringsbudgeten för
vattenledningsutbyggnad.
______

Protokolljustering: ________________________________
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30 § BUDGETÄNDRING – INVESTERING I NY BRANDDEPÅ
Kst § 122/15.8.2017
Byggnadskommittén för byggnation av ny branddepå anhåller om
ytterligare investeringsmedel för byggnadsprojektet.
I investeringsbudgeten för 2017 är det budgeterat 440 000 euro. Till dags
dato har cirka 32 000 euro lyfts från investeringsmedlen (markberedning
och experttjänster i form av byggnadsritningar samt el- och VVSplanering).
Efter lyckad upphandling av totalentreprenad av bygget beslutade
byggnadskommittén den 4.7 att påbörja förhandlingar med Anderssons
Ombyggnad som hade det mest förmånliga inlämnade anbudet. Anbudet
var 464 200 euro (exklusive moms). Förhandlingarna väntas slutföras
efter att ärendet om anhållan om budgetändring behandlats i kommunen.
Kommundirektören konstaterar att det ovan redogjorda för samt
kostnaderna för sprängning ger den samlade bedömningen att ytterligare
investeringsmedel behövs för byggnadsprojektet.
I sammanhanget bör det konstateras att kommunen i år fått anhållan om
stödmedel godkänd från brandskyddsfonden och sedan tidigare har
oljeskyddsfonden godkänt kommunens anhållan om stödmedel.
Maxbelopp för stöd från brandskyddsfonden är 199 174 euro (inkl.
moms) eller 40 procent av godkända kostnader om högst 497 934 euro
(inkl. moms) och stödet från oljeskyddsfonden beräknas vara ca. 38 440
euro (inkl. moms). Sammanlagt 237 614 inkl. moms eller 191 624 euro
exkl. moms.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en
budgetändring om +75 000 euro i kostnader samt -20 000 euro i intäkter
investeringsbudgeten för byggnadsprojekt ny branddepå beviljas.
BESLUT:
Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.
________
Kst § 129/5.9.2017
Konstateras att brandstationen beräknas vara färdigbyggd
våren/sommaren 2018. Detta innebär att en den del av
investeringsmedlen beviljat för 2017 (440 000 euro) som ej använts vid
årsskiftet kommer att periodiseras om till investeringsbudgeten för 2018
i enlighet med anvisningarna i Budget 2017 (punkt 2.6.).
Konstateras att förutom de tillkommande kostnaderna som redogjorts för
i Kst § 122/15.8.2017 tillkommer det även kostnader för anlitande av
kontrollant/säkerhetskoordinator till bygget samt att det 2016 användes
2 453 euro för marberedning.

Protokolljustering: ________________________________
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Den totala budgeten för projektet väntas landa på 515 000 euro och det
totala stödbeloppet väntas landa på 190 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att totalbudgeten för
investeringsprojektet ny branddepå höjs från 440 000 euro till 515 000
euro, dock så att de beräknade stödintäkterna höjs från -170 000 euro till
-190 000 euro. Den ändrade investeringsbudgeten för projektet påförs
sedan kommunens investeringsbudget för 2018.
Jäv:
Mats Sjöblom anhåller om jäv.
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja jäv. Sjöblom ersätts av ersättare
Conny Granqvist.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tilläggsmedel inte
beviljas.
________
Kfge § 30/20.9.2017
Ritningar över branddepån fanns tillgängliga under mötet.
Räddningschef Lennart Johansson höll en presentation över nybygget
och de ekonomiska förutsättningarna.
Räddningschefen och kommundirektören presenterade nya beräkningar
där de totala intäkterna beräknas till +235 000 euro.
Den totala ramen beräknas vara -520 000 euro om hänsyn också tas till
möjliga oväntade kostnader.
Kommunens nettoinvestering skulle då hamna på sammanlagt -285 000
euro. Den budgeterade nettoinvesteringen är i budget 2017 -270 000
euro. Mellanskillnaden är då 15 000 euro.
Diskussion:
Ledamot Asp-Gottberg föreslår att nettoinvesteringen höjs till -285 000
euro. Förslaget vinner understöd.
Styrelsens förslag vinner understöd.
Omröstningsproposition:
Styrelsens förslag JA
Dahlblom, Björling, Lyngander,
Asp-Gottbergs förslag NEJ
Jansson, Jansson-Eker, Asp-Gottberg, Henriksson, Karlsson, Carlsson
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att, efter omröstning 6 mot 3 till fördel för
Asp-Gottbergs förslag, bevilja att nettoinvesteringen höjs från -270 000
euro till -285 000.
______
Protokolljustering: ________________________________
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31 § KOMMUNENS FÖRVALTNINGSREFORM
Kst § 101/14.6.2017
Enligt kommunfullmäktiges beslut Kfge § 15/2.3.2016 skall
skolnämnden och socialnämnden dras in från och med den 31 december
2017 varefter verksamhetsområdena handhas av kommunstyrelsen.
Kommundirektören har börjat arbeta fram en förvaltningsstadga med
inspiration från Jomalas dito.
Kan konstateras att kommunindelningsutredningen för Geta Finström
och Sund har påbörjats. Samtidigt har landskapsregeringen gett ett
meddelande till lagtinget (nr 4/2016-2017) där man aviserar att genom
lag, och om det behövs emot kommunernas vilja, rita om kommunkartan
för att bilda fem kommuner där Geta skulle ingå i den nordvästliga
storkommunen med norra Ålands kommuner plus Eckerö och
Hammarland.
Faktum är alltså att sedan beslut om förvaltningsreform togs har
omständigheterna ändrats såpass mycket att kommunfullmäktige bör ta
ett nytt beslut huruvida arbetet med förvaltningsreformen ska framskrida
i enlighet med fullmäktiges beslut.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse diskuterar ärendet och skickar det till fullmäktige
för vidare diskussion och beslut.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet vidare till fullmäktige för
vidare diskussion och beslut huruvida kommunfullmäktige står fast vid
sitt tidigare beslut Kfge § 15/2.3.2016.
Kommunstyrelsen anser att sedan beslut om förvaltningsreform togs har
omständigheterna ändrats såpass mycket att kommunfullmäktige bör ta
ett nytt beslut huruvida arbetet med förvaltningsreformen ska framskrida
enligt plan eller om kommunens förvaltningsorganisation i första hand
bör likna Finström kommuns förvaltningsorganisation.
________
Kfge § 25/28.6.2017
Kommunfullmäktiges beslut Kfge § 15/2.3.2016 enligt bilaga.
BESLUT:
Ärendet skickas tillbaka till kommunstyrelsen för vidare beredning och
för att ta fram ytterligare material för de olika alternativen.
______
Kst § 114/15.8.2017
Kommundirektören har enligt kommunfullmäktiges beslut tagit fram tre
olika alternativ för kommunens framtida förvaltningsorganisation.
Det första alternativet vore att behålla status quo med möjlighet att
uppdatera nuvarande förvaltningsstadga. Detta alternativ innebär minst
Protokolljustering: ________________________________
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implementeringsarbete samt inga eller smärre ändringar i
förvaltningsorganisationen.
Det andra alternativet vore att efterlikna Finströms
förvaltningsorganisation:
Kommunfullmäktige
[]
Kommunstyrelse
[]
Samhällsnämnden
Invånarnämnden
Samhällsnämnden ansvarar för de uppgifter som tillkommer kommunen
inom byggnads- och miljöinspektion, planläggning, befolkningsskydd,
fastigheter och anläggningar samt kommunalteknik.
Invånarnämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer kommunen
inom socialvård, äldreomsorg, barnomsorg, skola, centralkök, lokalvård,
fritidshem, fritidsaktiviteter samt kultur och bibliotek.

./.

Finströms förvaltningsstadga som bilaga.
Bilaga KST § 114a/2017.
Det tredje alternativet är enligt kommunfullmäktiges ursprungliga beslut;
det vill säga en förvaltning bestående av ett kommunfullmäktige och en
kommunstyrelse med långtgående delegering till underlydande
förvaltningsenheter/tjänstemän.
Kommundirektören har uppgjort ett första utkast till ny
förvaltningsstadga enligt denna modell som är uppbyggd med modell
från Jomala med den del ändringar taget från Getas och Finströms
nuvarande stadgor. Förvaltningen skulle organiseras på följande sätt:

CentralUndervisnings- och
förvaltning barnomsorgsförvaltning

./.

Kommunfullmäktige
[]
Kommunstyrelse
[]
SocialÄldreomsorgsförvaltning
förvaltning

Tekniska Byggnadsinspektion
förvaltning

Utkast till förvaltningsstadga enligt bilaga.
Bilaga KST § 114b/2017.
Även om kommundirektören är av den uppfattningen att Geta kommun
är i behov att en förvaltningsreform enligt alternativ tre förordar han
ändå alternativet status quo och behålla nuvarande
förvaltningsorganisation på grund av de förändringar i
kommunstrukturen som är nära förestående.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att alternativ ett (1)
förordas. Den eventuella reformen kan behandlas igen i samband med
nästa kommunalval då kommunen med all säkerhet vet mer gällande
framtida kommunstruktur.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att begära in utlåtande från
byggnadsnämnden angående vilken förvaltningsorganisation som är att
föredra. Utlåtande skall vara kansliet tillhanda senast den 5.9.2017.
______
BN § 43/22.8.2017
Kommunstyrelsen begär in utlåtande från byggnadsnämnden över Geta
kommuns förvaltningsreform. Bland kommunens beslutsfattare har
diskuterat en eventuell byggnadsteknisk nämnd.
Förslag:
Då det finns mycket oklarheter medkommunsammanslagningar föreslås att
nuvarande nämndstruktur bibehålls till nästa kommunalval. Bland
kommunens beslutsfattare har diskuterat en eventuell byggnadsteknisk
nämnd som i Finströms kommun överfört till samhällsnämnd med ungefär
samma uppgifter som en byggnadsteknisk nämnd, utvidgat med några
uppgifter. Om kommunen efter nästa val kommer att fortsätta som en
självständig kommun kunde en byggnadsteknisk nämnd vara ett alternativ
men då måste den ekonomiska delen vara överfört från kommunstyrelsen
till en eventuell nämnd. För undvikande av jäv vid kommunens egna
byggprojekt kan ansökan om byggnadslov för kommunens fastigheter
överföras till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Byggnadsnämnden beslöt att förslaget godkändes.
Kst § 130/5.9.2017
Alternativ 1:
Nuvarande nämndstruktur bibehålls och nuvarande förvaltningsstadga
revideras/uppdateras och delegeringsordningar ses över.
Alternativ 2
Förvaltningsreform enligt Finströms förvaltningsorganisation:
Kommunfullmäktige
[]
Kommunstyrelse
[]
Samhällsnämnden
Invånarnämnden

Protokolljustering: ________________________________
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Alternativ 3
Förvaltningsreformsförslag enligt fullmäktigebeslut Kfge § 15/2.3.2016.

CentralUndervisnings- och
förvaltning barnomsorgsförvaltning

Kommunfullmäktige
[]
Kommunstyrelse
[]
SocialÄldreomsorgsförvaltning
förvaltning

Byggnadsnämnden
[]
Tekniska Byggnadsinspektion
förvaltning

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att alternativ ett (1)
förordas. En förvaltningsreform kan behandlas igen i samband med nästa
kommunalval då kommunen med all säkerhet vet mer gällande framtida
kommunstruktur.
Diskussion:
Ordförande Andersson föreslår att alternativ två (2). Förslaget vann inget
understöd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag och
föreslår inför fullmäktige att alternativ ett (1) förordas.
______
Kfge § 31/20.9.2017
Diskussion:
Vice ordförande Dahlblom föreslår enligt styrelsens förslag, med
tillägget att alternativ 2 implementeras efter nästa kommunal- och
lagtingsval. Förslaget vinner understöd.
Ledamot Carlsson föreslår att en byggnadsteknisk nämnd införs efter
årsskiftet från och med 1.1.2018 och att socialnämnden och
skolnämnden fortsätter i sin nuvarande form och organisation. De
tekniska ärendena förs över till en byggnadsteknisk nämnd.
Omröstningsproposition:
Dahlbloms förslag JA
Dahlblom, Björling, Lyngander,
Carlsson förslag NEJ
Jansson, Karlsson, Jansson-Eker, Carlsson, Asp-Gottberg, Henriksson
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att, efter omröstning 6 mot 3 till fördel för
Carlssons förslag, en byggnadsteknisk nämnd införs efter årsskiftet från
och med 1.1.2018 och att socialnämnden och skolnämnden fortsätter i
sin nuvarande form och organisation. De tekniska ärendena förs över till
en byggnadsteknisk nämnd.
______
Protokolljustering: ________________________________
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32 § PRESIDENTVALET 2018, VAL AV VALBESTYRELSE OCH
CENTRALNÄMND
Kst § 133/5.9.2017
Inför presidentvalet 28.1.2018 behöver kommunfullmäktige i enlighet med 56 §§ LL om lagtings- och kommunalval samt Finlands vallag ha tillsatt en
kommunal centralnämnd samt en valnämnd för varje röstningsområde, om
man har fler än ett område, samt en valbestyrelse. Även själva
röstningsområdena behöver fastställas av fullmäktige.
Förhandsröstning ordnas 17-23.1.2018.
Om ingen av kandidaterna har fått majoriteten av de angivna rösterna i
valet, ska ett nytt val förrättas den 11 februari 2018 mellan de två
kandidater som fått flest röster. Förhandsröstning i det andra valet ordnas
31.1.-6.2.2018.
Kommunstyrelsen behöver, enligt Vallagen, besluta om:
 Allmänna förhandsröstningsställen i kommunen
 Verksamhetsställen
inom
socialvården
förhandsröstningsställen i kommunen
 Röstningsställen på valdagen

som

är

Geta kommun består av ett röstningsområde.
Justitieministeriet har med Posten Åland upprättat ett ramavtal om
förhandsröstningsställen på postkontor. Geta har möjlighet att ingå avtal
med Posten Åland och får då tillgång till förhandsröstning på
postkontoret i Mariehamn bland annat.
Kommunal Centralnämnd
Fullmäktige utser
5 ledamöter varav en utses till ordförande och en till vice ordförande
5 ersättare utses som uppställs i den ordning de avses träda in i stället
för de ordinarie ledamöterna
 2014 utsågs följande personer enligt kommunfullmäktiges beslut
08.01.2014:
o Marie-Louise Samuelsson Carlsson Ordf
o Stefan Nyback vice ordf
o Helena Martinsson
o Greger Leino
o Sture Häggblom




o
o
o
o
o

Ersättare (ej personliga)
Jan-Olof Öhberg
Anna Carlsson
Ulla-Britt Öhberg
Gun-Marie Österlund
Jan Sundberg
Protokolljustering: ________________________________
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Valnämnd
Behöver ej utses då Geta kommun inte är indelad i röstningsområden –
den kommunala centralnämnden handhar valnämndens uppgifter. (§6 2
mom).
Valbestyrelse
Fullmäktige utser
3 ledamöter varav en utses till ordförande och en till vice ordförande
Minst 3 ersättare utses som uppställs i den ordning de avses träde in i
ställe för de ordinarie ledamöterna
2014 utsågs följande personer enligt kommunfullmäktiges beslut
08.01.2014:
o Stefan Nyback ordf
o Marie-Louise Samuelsson Carlsson vice ordf
o Greger Leino
Ersättare
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Helena Martinsson
Enligt 7§ LL om lagtings- och kommunalval varar mandatperioden för
centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse till dess ny nämnd eller
bestyrelse är vald.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att det allmänna förhandsröstningsstället i
kommunen utgörs av postkontor i Mariehamn i enlighet med avtal med
Åland Post.
Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommundirektören att ingå
avtal med Åland Post om förhandsröstningsställen. Vidare beslutas att
Hemgården är förhandsröstningsställe inom socialvården. Slutligen
beslutas att Geta Skola är röstningsställe på valdagen.
Vidare framförs det till fullmäktige att centralnämnd och valbestyrelse
behöver ses över vid nästkommande fullmäktigemöte.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 32/20.9.2017

./.
./.

Marie-Louise Samuelsson-Carlsson samt Stefan Nyback har meddelat att
de inte ämnar ställa upp i centralnämnden eller valbestyrelsen.
Meddelanden enligt bilagor.
Bilaga Kfge § 32a/2017.
Bilaga Kfge § 32b/2017.
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BESLUT:
Ordförande Lyngander och fullmäktigemedlem Henriksson får i uppdrag
att ordna ersättare till de ledamöter i valbestyrelsen och centralnämnden
som meddelat att de ej längre ställer upp i organen. Kommunfullmäktige
behöver besluta om centralnämndens och valbestyrelsens
sammansättning under oktober månad.
______

Protokolljustering: ________________________________
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33 § MEDBORGARINITATIV – MATTVÄTT I GETA KOMMUN
Kst § 124/15.8.2017

./.

En kommuninvånare har anhållit till kommunstyrelsen om att kommunen
bör bygga en mattvätt alternativt hyra in sig på mattvätten i Finström.
Anhållan enligt bilaga.
Bilaga KST § 124/2017.
Konstateras att det i Finström finns en mattvätt vid idrottscentret som
enligt uppgift också Saltviks kommun hyr in sig på.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i första hand låta förvaltningen utreda vad
kostnaderna skulle vara för kommunen att hyra in sig på mattvätten i
Finström och efter det återkomma med ett svar i ärendet.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att det utreds kostnaderna för en eventuell
placering av mattvätt invid placeringen av nya branddepån.
______

Kst § 135/5.9.2017
Alternativ 1, Geta kommun hyr in sig på mattvätten i Finströms
kommun:
Enligt beräkningar, baserad på befolkningsmängd, utförda av tekniska
chefen i Finström skulle en överenskommelse med Finströms kommun
innebära för Geta kommun driftkostnader om ca. 200 euro per år plus en
engångskostnad om ca. 1300 euro för del i nyligen utförd investering.
Om Geta kommun på egen hand skulle bygga en mattvätt av samma typ
och omfång som Finströms inklusive tillbehör (mangel m.m.) beräknas
totalkostnaden landa på mellan 15 000 och 20 000 euro.

./.

Kalkylerna delges under mötet.
Bakgrundsmaterial KST § 135/2017.
Konstaters att om Geta kommun vill hyra in sig på mattvätten i Godby
behöver en anhållan skickas till Finströms kommun som sedan beslutar
huruvida anhållan godkänns eller ej.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att det i nuläget inte anses
prioriterat att kommunen sattsar på varken investering i egen mattvätt
eller inhyrning i Finströms kommuns mattvätt.
Jäv:
Ledamot Björling anhåller om jäv. Kommunstyrelsen beslutar att inte
bevilja jäv.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 33/20.9.2017
Diskussion:
Dahlblom föreslår att Geta kommun hyr in sig på mattvätten i Finströms
kommun. Förslaget vinner understöd.
Styrelsens förslag vinner understöd.
Omröstningsproposition:
Styrelsens förslag JA
Jansson, Jansson-Eker, Karlsson, Asp-Gottberg
Dahlbloms förslag NEJ
Lyngander, Dahlblom, Henriksson, Björling, Carlsson
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att, efter omröstning 5 mot 4 till fördel för
Dahlbloms förslag, att Geta kommun hyr in sig på mattvätten i Finströms
kommun.
______

Protokolljustering: ________________________________
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34 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 34/20.9.2017
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 5/2017 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 21.05.
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Paragraf §§ 27-34
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 27-28, 32, 34
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: § 29-31, 33
Besvärsmyndighet och besvärstid
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, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Besvärstid 30 dagar från dagen för 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 när
protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller
midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då
beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den
som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans 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 handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten (Ålands förvaltningsdomstol) 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.
Avgift

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller
sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).
Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.
Protokolljustering: ________________________________

