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Enligt uppdrag

Kommundirektör Gustav Blomberg
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100 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 100/24.7.2018
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 19.00 vid kommunkansliet i Vestergeta.
Sammankallning och beslutförhet
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 66:
Ordförande eller, om denna är förhindrad, vice ordföranden kallar till
sammanträde.
I kallelsen ska anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka
ärenden som ska behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden
av brådskande natur handläggas och avgöras under sammanträdet.
Kallelsen ska distribueras till ledamöterna jämte ersättare och till övriga
personer som har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen ska sändas
minst sex (6) dagar före sammanträdet, om inte organet beslutar
annorlunda.
Kallelse med föredragningslista skickades ut elektroniskt den 17 juli med
alla nödvändiga uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt
sammankallat och beslutsfört.
Fyra ordinarie styrelseledamöter är närvarande. Mats Sjöblom har anmält
förhinder, dock har ersättaren inte möjlighet att närvara. Gunnel NordlundWhite har som ersättare närvo- och yttranderätt, men ej beslutanderätt.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Kim Björling och Linda-Marie Bladh.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enhälligt med följande tillägg:
106 § EXTRA ÄRENDE: BILDANDE AV ARBETSGRUPP FÖR ATT
SE ÖVER KOMMUNENS EKONOMI

Protokolljustering: ________________________________
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101 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kst § 101/24.7.2018

Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut; nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund

 Byggnadstekniska nämnden, protokoll nr 3/2018, 15.5.2018
 Byggnadstekniska nämnden, protokoll nr 4/2018, 26.6.2018
 NÅHD, förbundsstyrelsen protokoll nr 3/2018, 5.6.2018

Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom
 B.sekr. § 1/21.6.2018 Kulturgrupp

Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter

 Åfs 24:2018 Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om
medborgarinstitut
 Åfs 27:2018 Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunskattelagen
för landskapet Åland
 Åfs 28:2018 Landskapslag om avveckling av kompensationen för uteblivna
inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

Övrigt

 Avtal med med Transmar (fd Ålands Renhållning Ab) om handhavande om den
kommunala avfallshanteringen t.o.m. 31.12.2018
 Kommundirektörsträff Jomala 18.6.2018, protokoll
 Bolagsstämma Åda Ab 14.6.2018, bolagsstämmoprotokoll
 Anslutningsavtal med Ålands elandelslag (elanslutning för nya brandstationen)
 Anne-Maj och Anders Mattsson har kontaktat styrelseordförande och meddelat att
det läcker in vatten källaren
 Samfundsskatter från skatteåret 2016.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda
kommunens nämndprotokoll och protokoll över tjänstemannabeslut samt
att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt
KommunalL 55 §.
Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas i övrigt
till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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102 § MOTION – AVSLUTANDE AV ARBETET MED SAMGÅNGSAVTAL
MELLAN GETA, FINSTRÖM OCH SUND
Kfge § 39/15.5.2018

./.

Den inlämnade motionen enligt bilaga. Den är undertecknad av
ledamöterna Anders J Jansson och Gunnel Henriksson.
Bilaga KFGE § 39/2018.
Förste undertecknare Anders J Jansson redogjorde för motionens innehåll.
Motionens förslag är att kommunen avslutar sitt deltagande i
framarbetande av ett samgångsavtal mellan Geta, Finström och Sund.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att remittera ärandet till kommunstyrelsen för
vidare behandling.
______

Kst § 64/29.5.2018
Fullmäktigeledamöterna Anders Jansson (förste underskrivare) och
Gunnel Henriksson har väkt motion att arbetet med samgångsavtalet
mellan Geta, finström och Sund avbryts för Getas del.
Motiveringarna enligt motionen är följande:
- De tre kommunerna är inbördes för ojämnlika till storlek och
befolkningsmängd för att uppnå ett tillräckligt tillfredsställande avtal
för Getas del
- Sund är till befolkningen dubbelt större än Geta, och Finström mer än
dubbelt så stort som Sund
- Resultatet av samgångsförhandlingarna visar med tydlighet att Geta
blir förlorare och i praktiken går miste om möjligheter till inflytande
i den nya kommunen
- Geta och finström saknar landgräns med Sund vilket enligt
kommunindelningslagen från 1997 uppfattas som en förutsättning för
en sammanslagning
- Den av landskapsregeringen föreslagna reformen av
kommunstrukturen på Åland är nära förestående.

./.

I motionen skriver man också att ”en enkätundersökning med fördel kan
genomföras där man efterfrågar getabornas åsikter om hur kommunen
ska möta framtiden. Motionen enligt bilaga.
Bilaga KST § 64/2018.
Kommundirektörens beredning
Styrgruppen som arbetar med att ta fram ett reviderat förslag till
samgångsavtal mellan Finström Geta och Sund ”FGS”) är i slutet av
förhandlingarna med det nya reviderade avtalsförslaget.
För att styrelsen och i slutändan fullmäktige ska kunna ta ett väl
underbyggt beslut med anledning av det ärende som väckts i motionen
bör det finnas tillräckligt med underlag för att de förtroendevalda skall
veta vad de beslutar om. Därför bör styrelsen och fullmäktige ta ställning
Protokolljustering: ________________________________
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till motionen först när styrgruppen anser att de har ett reviderat
avtalsförslag som kan göras offentligt och utgöra underlag till
behandling av motionen.
Enligt styrgruppens tidtabell kommer ett färdigt reviderat förslag till
samgångsavtal finnas tillgängligt i augusti. Däremot kan det finnas
möjlighet för styrelsen och fullmäktige i Geta att i juni få ta del av ett
första utkast av det reviderade avtalsförslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att behandla motionen när ett reviderat
avtalsförslag finns tillgängligt för kommunstyrelsen. Motionen behandlas
i så skyndsam ordning som möjligt.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kst § 102/24.7.2018

./.

Styrgruppen som arbetat med att ta fram ett förslag till samgångsavtal
mellan Finström Geta och Sund har förhandlat fram ett reviderat
avtalsförslag. Avtalsförslaget enligt bilaga.
Bilaga KST § 102/2018.
Avtalsförslaget finns även publicerat på kommunens hemsida samt på
kommunkansliet och biblioteket.
Nu finns tillräckligt med underlag för att behandla anhängigjord motion.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige
förkastas eller dess förslag godkänns.

huruvida motionen

Diskussion:
Styrelseledamot Kjell Berndtsson föreslår att motionen förkastas med
motiveringen att ett reviderat samgångsavtal redan finns klart. Även en
heltäckande enkätundersökning kommer sannolikt att skickas ut i början
av augusti, vilket torde ge ett ännu bättre underlag till
kommunfullmäktiges beslut (JA/NEJ) om FGS-avtalet. I enkäten finns
även frågor om LRs sammanslagningsförslag och om Geta bör förbli
egen kommun. Fullmäktige planeras besluta om FGS-avtalet tidig höst
2018. Detta hindrar inte parallellt arbete med den av LR initierade
sammanslagningsundersökningen
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt Kjell Berndtssons förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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103 § INITIATIV OM FOLKOMRSÖTNING GÄLLANDE FÖRSLAG TILL
KOMMUNSAMMANSLAGNING AV KOMMUNERNA FINSTRÖM, GETA
OCH SUND
Kst § 49/10.4.2018
Ett medborgarinitiativ av 35 röstberättigade getabor har inlämnats den
5.4.2018. Totalt röstberättigade i Geta är drygt 455 personer. Det betyder
att medborgarinitiativet överskrider den stipulerade gränsen på 5 procent
av de röstberättigade getaborna, vilket gör att initiativet skall behandlas av
kommunfullmäktige, 35 § i kommunallagen.
Undertecknarna tar initiativ där de ber kommunfullmäktige besluta om en
folkomröstning i Geta kommun med följande text:
”Skall Geta kommun gå ihop med Finström och Sund i enlighet med
samgångsavtal?
JA ( )
NEJ ( )
KAN EJ TA STÄLLNING ( )”
./.

Bilaga KST § 50a/2018.
Instruktioner och regler kring kommunala folkomröstningar
Landskapsregeringens tjänsteman Casper Wredes presentation daterat 7
september 2017:
Rådgivande kommunala folkomröstningar
Rösträtt
30a §. (Kommunallagen) Rösträtt i kommunal folkomröstning
Rösträtt i en rådgivande kommunal folkomröstning som förrättas i
kommunen har den som
1) fyller 18 år senast på röstningsdagen,
2) har kommunen som sin hemkommun enligt lagen om hemkommun den
dag fullmäktige fattar beslut om att ordna folkomröstningen och
3) har åländsk hembygdsrätt.
Rösträtt har även den som saknar åländsk hembygdsrätt men uppfyller i 1
mom. 1 och 2 punkten angivna kriterier och som har haft en kommun i
landskapet som hemkommun under ett år närmast före röstningsdagen.
Tidpunkt
2 §. (LL om rådg. komm. folkomröstn.) Tidpunkt och plats för
folkomröstning
En folkomröstning ordnas den söndag som kommunfullmäktige
bestämmmer.
Om indelning i röstningsområden bestäms i 2 § landskapslagen (1970:39)
om lagtingsval och kommunalval. Fullmäktige kan dock besluta att flera
röstningsområden skall ha ett gemensamt röstningsställe. (1999/8)
Beslut
3 §. (LL om rådg. komm. folkomröstn.) Beslut om att ordna
folkomröstning
Protokolljustering: ________________________________
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Beslut om att ordna folkomröstning skall fattas minst 60 dagar före den
dag omröstningen skall ske.
Av kommunfullmäktiges beslut skall framgå tidpunkten för omröstningen,
den fråga omröstningen avser samt de alternativ som föreläggs väljarna. I
beslutet skall röstsedlarnas innehåll och utseende fastställas.
De alternativ som föreläggs väljarna anges på samma röstsedel. Den
röstande skall alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han eller hon inte
stöder något av alternativen.
Organ
- Kommunala centralnämnden har övergripande ansvar
- Röstningsnämnder för varje röstningsområde (tillsätts vid behov)
Rösträttsregister
- Uppgifter från BRC+lr (ang. hembygdsrätt)
- Lika som vid val (men ingen prövningsrätt)
- OBS En registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen behövs
Tillbehör
16 §. (LL om rådg. komm. folkomröstn.) Tryckning av röstsedlar och
brevröstningshandlingar
Kommunen låter trycka de röstsedlar samt tillverka de
brevröstningshandlingar som används vid en folkomröstning. Av
röstsedeln skall framgå hur den skall vikas ihop och den skall vara sådan
att rösthemligheten tryggas. Röstsedeln skall tryckas på gult papper.
Kommentar: Det finns ingen bestämmelse om röstsedelns format. Det kan
vara lämpligt att använda samma format som valsedlar, dvs. 148x210
mm. Det är detsamma som en halv A4-sida. Röstsedeln ska vikas dubbel.
Dessutom behövs:
- Röstlängder
- Valkuvert
- Följebrev
- Ytterkuvert
- Röstningsanvisningar (för brevröstning)
- Röstningslokaler med utrustning
- Förseglingstillbehör (fås från landskapsregeringen)
Frågan som ställs
- Bestäms av fullmäktige
- Lagar talan om frågan, alltså i singularis. Men lagen förbjuder inte
att flera frågor ställs
- Ska ”höra till kommunens uppgifter (Kommunallgen 34 §)
- Bör kunna besvaras med ”ja” eller ”nej” – dessutom gäller följande:
”Den röstande skall alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han eller
hon inte stöder något av alternativen.” (LL om rådgivande
kommunala folkomröstningar 3 §)
Röstningsprocedur
- I allt väsentligt som vid val
- Förtidsröstning endast per brev
Protokolljustering: ________________________________
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Inga förtidsröstningsställen
Inga valbestyrelser

Kostnader
- Kommunen står för alla kostnader utom för förseglingstillbehören
Lagstiftning
- Kommunallag (1997:73) för Åland, § 34 och 35
- Landskapslag (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala
folkomröstningar
./.

Bilaga KST § 50b/2018.
Fullmäktige i kommunerna Finström, Geta och Sund inkom år 2016 med
en ansökan till Ålands landskapsregering om att landskapsregeringen
måtte tillsätta en kommunindelningsutredare enligt landskapslagen om
tillämpning av i landskapet Åland om vissa lagar om kommunindelning
(ÅFS och kommunindelningslagen (FFS 1196/1997)).
Kommunindelningsutredare Siv Sandberg har den 25 oktober 2017
kommit med sin rapport om kommunindelningsutredning för Finström,
Geta och Sund.
Kommunindelningslag (FFS 1196/1997)
8 § Inlämnande av särskild utredning
(…).
Om utredningen visar att kommunindelningen bör ändras, skall utredaren
uppgöra ett förslag till ändring i kommunindelningen och till de
bestämmelser och beslut som behövs med anledning därav. Angående
utredarens förslag gäller vad som bestäms om framställning till ändring i
kommunindelningen.
Utredaren skall efter behov även föreslå att en i 30 § kommunallagen
(365/1995) avsedd kommunal folkomröstning förrättas angående
utredarens förslag till ändring i kommunindelningen. Utifrån utredarens
förslag kan ministeriet bestämma att en folkomröstning skall ordnas.
(…)
Den underförstådda meningen i kommunindelningslagen är att
folkomröstning kan ordnas i det skede det finns ett konkret
sammanslagningsavtal att ta ställning till. Kommunindelningsutredaren
ska alltså enligt 8 § i kommunindelningslagen ta ställning till om det
enligt utredaren behövs en riktgivande folkomröstning som en del i
hörande av allmänheten i samband med slutrapporten. Detta har utredaren
gjort på sid 34 i rapporten:
Inför det slutliga beslutet om kommunsammanslagningsframställan ska
kommunerna höra kommuninvånarna i frågan. Det kan ske genom att
göra information om sammanslagningen tillgänglig för invånarna och
genom att ordna invånarmöten i kommunerna. Ifall kommunernas ledning
finner det lämpligt kan de utreda invånarnas åsikter om
sammanslagningen genom en opinionsundersökning till en tillräckligt stor
del av befolkningen i de berörda kommunerna.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommunindelningsutredaren har med andra ord inte föreslagit att
allmänheten ska höras genom folkomröstning, utan hon har föreslagit att
det skulle ske genom invånarmöten och möjligtvis opinionsundersökning.
Därför har inte kommunerna Finström och Geta automatiskt gått inför
folkomröstning, utan man har gått på Siv Sandbergs förslag och hållit
invånarmöten samt också ställt ut avtalsförslaget till allmänt påseende
med möjlighet för allmänheten att föra in skriftliga synpunkter på
avtalsförslaget för sammanslagning av Finström, Geta och Sund. Dock har
ingen opinionsundersökning utförts.
En styrgrupp, utsedd av kommunernas styrelser, har sedan färdigställande
av kommunindelningsutredningen haft som uppdrag på mandat från
kommunstyrelserna att ta fram underlag och förslag till avtal för
sammanslagning mellan Finström, Geta och Sund. Till denna styrgrupp
har kommunstyrelserna också tilldelat uppdraget att ordna invånarmöten
och ta fram förslag på hur allmänheten ska höras. Styrgruppen består av
respektive kommuns styrelse utsedda politiska representanter samt
respektive kommuns kommundirektör och ekonomichef.
Hörande av allmänheten har skett genom:
 information om kommunindelningsutredningen har funnits
lättillgänglig på kommunernas hemsidor och har informerats om i
kommunernas kommunblad,
 tre stycken invånarmöten för allmänheten har hållits i januari
tillsammans med kommunindelningsutredaren (inbjudan skickades ut
per post till alla hushåll);
 Sund den 16.1.2018 kl 18:00, Tallgården
 Finström den 16.1.2018 kl 20:00, GHS
 Geta den 17.1.2018 kl 19:00, Geta skola
 ett större invånarmöte hölls 5.4.2018 på Breidablick där förslag till
sammanslagningsavtal presenterades för allmänheten (inbjudan
skickades ut per post till alla hushåll).
Det är viktigt att påpeka i sammanhanget att både större och mindre
ändringar fortfarande kan ske i det till påseende för allmänheten liggande
avtalsförslaget. Efter utställningstiden är avslutad kommer styrgruppen att
sammanställa alla inkomna synpunkter under utställningstiden samt gå
igenom de mötesanteckningar som uppgjorts från dels det gemensamma
styrelse- och fullmäktigemötet den 27.3.2018 och dels invånarmötet den
5.4.2018.
Konstateras att Sunds kommun på kort tid har haft två folkomröstningar
gällande frågan om kommunsammanslagning. De fick sina två
folkomröstningar genom ett medborgarinitiativ och en motion i
kommunfullmäktige, men dessa initiativ togs förra året varför man hunnit
väl att genomföra omröstningarna (den andra och sista genomförs
söndagen den 8.4.2018) innan respektive kommuns kommunfullmäktige i
mitten av enligt nuvarande tidsplan tar beslut huruvida sammanslagning av
kommunerna verkställs.
Protokolljustering: ________________________________
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Detta anhängigjorda medborgarinitiativ om att hålla en folkomröstning
gällande förslag till samgång mellan Finström, Geta och Sund har
inkommit väldigt sent i processen vilket gör att kommunens beslutsfattare
nu står inför det inte alldeles lätta valet att antingen besluta att skjuta upp
förslag till sammanslagning till år 2020 och då ha möjlighet att genomföra
folkomröstning eller möjligtvis en opinions- eller enkätundersökning, eller
besluta att avslå initiativet och fortsätta med samma målsättning att förslag
till sammanslagning är 2019.
Folkomröstningar utförs enligt vad lagen uppger och är strikt reglerade.
Och andra sidan, om man vill pejla invånarnas uppfattning om
kommunsammanslagningar eller utreda huruvida FGS-sammanslagningen
enligt förslag till sammanslagningsavtal har stöd bland befolkningen kan en
opinions- eller enkätundersökning vara ett fullgott alternativ. Denna
undersökning kan innehålla flera frågor och kan genomföras också i ett
skede när inget konkret underlag föreligger. Frågorna i en sådan
undersökning bör skrivas av oberoende som har det som profession, t.ex.
utredningsbyråer, eller -institut eller universitet (ex. Ålands statistik och
utredningsbyrå, Åsub). Likaså bör samma oberoende skriva rapporten efter
utförd undersökning.
Siv Sandberg har gjort en sammanställning om ”Folkomröstning och
opinionsundersökning som metoder för att höra kommuninnevånarna i
samband med en kommunsammanslagning” samt ”Genomförda
folkomröstningar om kommunsammanslagningar i Finland 1991 – 2015”.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besvarar
medborgarinitiativet med att kommunen har, i enlighet med
kommunindelningsutredarens rekommendation, tagit i beaktande och utrett
invånarnas åsikter om sammanslagning genom, information på hemsidan
och kommunblad, invånarmöten samt även utställning av förslag till
sammanslagningsavtal för påseende med möjlighet att framföra
synpunkter. Därutöver föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att en
opinions- eller enkätundersökning utförs under våren/sommaren för att
undersöka stödet till sammanslagning av kommunerna Finström, Geta och
Sund.
Kommunen gör fortsättningsvis information om sammanslagningen
(kommunindelningsutredning och förslag till samgångsavtal) tillgänglig för
invånarna, genom hemsidan, och information i Getabladet. Materialet finns
i pappersform att läsa i biblioteket och kommunkansliet.
Opinions- eller enkätundersökningen kan med fördel utföras i samråd med
Finströms och Sunds kommun för att effektivisera undersökningen.
Diskussion:
Ledamot Kjell Berndtsson föreslår med understöd av Kim Björling:
Kommunstyrelsen besluter föreslå att kommunfullmäktige besvarar
medborgarinitiativet med att kommunen har, i enlighet med
kommunindelningsutredarens rekommendation, tagit i beaktande och utrett
invånarnas åsikter om sammanslagning genom, information på hemsidan
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och kommunblad, invånarmöten samt utställning av förslag till
sammanslagningsavtal för påseende med möjlighet att framföra
synpunkter.
Medborgarna har nu möjlighet att ge sina egenformulerade synpunkter på
avtalet, med ytterligare motiveringar än vad som i en folkomröstning kan
ge. Dessa synpunkter vägleder om och vad som behöver ändras för en
eventuell fortsättning. I folkomröstningen kan bara 1 av 3 fördefinierade
svar ges. Fullmäktigeledamöterna kan enkelt misstolka folkomröstningens
utfall.
Kommunen gör fortsättningsvis information om sammanslagningen
(kommunindelningsutredning och förslag till samgångsavtal) tillgänglig för
invånarna, genom hemsidan, och information i Getabladet att materialet
finns i pappersform att läsa i biblioteket och kommunkansliet.
Omröstningsproposition:
Kommundirektörens förslag: JA
Ledamot Kjell Berndtssons förslag: NEJ
Omröstning:
JA: Marie-Louise Samuelsson-Carlsson, Mats Sjöblom,
NEJ: Linda-Marie Bladh, Kim Björling, Kjell Berndtsson
Resultat
JA: 2 röster
NEJ: 3 röster
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar enligt ledamot Kjell Berndtssons förslag efter
omröstning.
_________
Kfge § 32/25.4.2018
Diskussion:
Anders J Jansson föreslår, med understöd av ledamot Gunnel Henriksson,
att ärendet återremitteras till styrelsen där det tas upp till ny behandling.
Förslaget understöds också av de övriga ledamöterna.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till styrelsen och
tas upp till ny behandling.
______

Kst § 60/2.5.2018
Konstateras att Styrgruppen för FGS har vid sitt senaste möte den
19.4.2018 beslutat att det reviderade avtalsförslaget för samgång mellan
Finström, Geta och Sund kommer att utgå från att samgången verkställs
först 1.1.2020, istället för 1.1.2019 som var den tidpunkt som framfördes i
det förslag till samgångsavtal som ställdes ut för allmänheten i april och
som medborgarinitiativet är grundat på.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att
medborgarinitiativet om folkomröstning avslås med motivering att
kommunen, i enlighet med utredaren Siv Sandbergs rekommendationer i
kommunindelningsutredningen, tagit i beaktande och utrett invånarnas
åsikter om sammanslagning mellan kommunerna Finström, Geta och Sund
genom information på hemsidan och kommunblad, flera invånarmöten
samt även utställning av förslag till sammanslagningsavtal för påseende
med möjlighet att framföra synpunkter, vilket har annonserats om i
dagstidningarna.
Kommunstyrelsen föreslår istället inför fullmäktige att en
enkätundersökning utförs för att undersöka stödet av sammanslagning av
kommunerna Finström, Geta och Sund. I enkäten kan även flera frågor
rörande eventuella framtida kommunsammanslagningar finnas. Det
föreslås att enkäten skickas ut till alla röstberättigade i Geta kommun.
Diskussion:
Kim Björling föreslår att medborgarinitiativet om folkomröstning avslås,
med motivering enligt kommundirektörens motivering ovan.
Kommunstyrelsen ordnar istället ett protokollfört invånarmöte med en
öppen diskussion med kommunledningen där frågor och synpunkter kan
ställas och svar ges. Förslaget understöds av Camilla Andersson.
Omröstningsproposition:
Kommundirektörens förslag: JA
Ledamot Kim Björling förslag: NEJ
Omröstning:
JA: Gunnel Nordlund-White, Helena Martinsson, Mats Sjöblom
NEJ: Camilla Andersson och Kim Björling
Resultat
JA: 3 röster
NEJ: 2 röster
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar, efter omröstning, enligt kommundirektörens
förslag.
_________
Kfge § 38/15.5.2018
Diskussion:
Anders J Jansson föreslår att ärendet återremitteras med anledning av att
motionen som lämnades in den 15.5.2018 (Kfge § 39/15.5.2018) först skall
behandlas i fullmäktige. Förslaget understöds av samtliga närvarande.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar enhälligt att ärendet återremitteras i väntan på att
fullmäktige behandlat motionen i Kfge § 39/15.5.2018.
______
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Kst § 65/29.5.2018
Konstaterar att fullmäktige igen återremitterat ärendet. Fullmäktige
beslutade att medborgarinitiativet om folkomröstning ska behandlas efter
att motionen som togs upp i fullmäktige i Kfge § 39/15.5.2018
slutbehandlas i fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att motionen om avslutande av FGSarbetet som väcktes vid fullmäktigemötet den 15 maj (Kfge §
39/15.5.2018) är under beredning av styrelsen. Motionen samt
medborgarinitiativet om folkomröstning behandlas av styrelsen i så
skyndsam ordning som möjligt.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kst § 103/24.7.2018

Det initiativ som i Finström togs om folkomröstning gällande förslaget att
genomföra en kommunsammanslagning mellan Finström, Geta och Sund
avgjordes i våras i Finströms fullmäktige. Där beslutade Finström att ej
genomföra en folkomröstning, utan istället genomföra den mer lämpade
formen att efterhöra medborgarnas synpunkter genom en
enkätundersökning.
Förberedelser i Geta, Finström och Sund har vidtagits för att verkställa en
enkätundersökning i börjar av augusti till alla röstberättigade i de tre
kommunerna. Utgångspunkten för enkätens upplägg är några få och enkla
frågor som ryms på ett A4-papper.
Finström och Sund har redan beslutat att de genomför
enkätundersökningen.
Konstateras att undertecknarna i motionen som togs upp i fullmäktige i
Kfge § 39/15.5.2018 föreslår att en enkätundersökning med fördel kan
ordnas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att
medborgarinitiativet om folkomröstning avslås med motivering att
kommunen, i enlighet med utredaren Siv Sandbergs rekommendationer i
kommunindelningsutredningen, tagit i beaktande och utrett invånarnas
åsikter om sammanslagning mellan kommunerna Finström, Geta och Sund
genom information på hemsidan och kommunblad, flera invånarmöten
samt även utställning av förslag till sammanslagningsavtal för påseende
med möjlighet att framföra synpunkter, vilket har annonserats om i
dagstidningarna. Dock har ingen enkät- eller opinionsundersökning utförts.
Kommunstyrelsen förordar istället att en enkätundersökning med frågor
kring framtidens kommunstruktur ordnas.
BESLUT:
Enligt förslag.
_______
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104 § REKRYTERING AV BYGGNADSINSPEKTÖR
Kst § 92/12.6.2018

Med anledning av byggnadsinspektör Trygve Packaléns uppsägning ska
kommunstyrelsen ta till behandling frågan om tillsättandet av en ersättare
eller på annat sätt besluta om hur kommunens byggnadsinspektion ska
ordnas i enlighet med lag.
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga (95 §) gäller att ”[n]är en
tjänst blir ledig på grund av att innehavaren sagt upp sig, går i pension
eller avlider, klargörs det av anställande organ om tjänsten fortfarande
behövs eller ska ändras till ett arbetsavtal. Om den behövs, återbesätter
man den efter att den lediganslagits. Om verksamheten däremot kan
läggas ner eller arbetsuppgifterna omfördelas på annan personal och
tjänsten därför inte längre behövs, dras tjänsten in.”
Tjänsten som byggnadsinspektör är inrättad på 40 % av heltid med
uppgiftsbaserad lön på 3 325,90 euro (heltidslön). Om tjänsten skall
lediganslås behöver den utannonseras under sommaren så att styrelsen i
augusti månad kan besluta om anställning.
Ett andra alternativ för Geta kommun är att försöka starta ett samarbete
med Finströms kommuns byggnadsinspektion. Kommunerna har tidigare
under en längre period (2005-2014) haft en gemensam
byggnadsinspektion med en gemensam byggnadsnämnd, med säte i
Godby, Finström, och med Finströms kommun som huvudman. Geta
kommun avslutade avtalet som löpte ut 31.12.2014.
Om ett samarbete ska utredas vidare bör Geta kommuns utgångspunkt
vara att man behåller sin egen byggnadstekniska nämn. En annan
utgångspunkt måste vara att ett samarbete inte får innebära högre
kostnader för Geta kommun än vad som idag är fallet. Ett samarbete
borde innebära en viss inbesparing för kommunen. Därutöver borde ett
samarbete inledas med en testperiod för att ha möjlighet utvärdera om
det är av värde för båda parter.
Geta kommun har således under rådande situation två alternativ;
antingen rekrytera en ny byggnadsinspektör på 40 % av heltid, eller låta
tjänsten vara vakant och skicka en officiell intresseförfrågan till
Finströms kommun om möjligheten att inrätta en gemensam
byggnadsinspektion med Finströms kommun som huvudman.
Getas byggnadstekniska nämnd bör ges tillfälle att ge synpunkter på de
båda alternativen.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse beslutar att kommundirektören får i uppgift att i
skyndsam ordning utreda möjligheten att med Finströms kommun inleda
ett samarbete med gemensam byggnadsinspektion.
En officiell intresseförfrågan skickas till Finströms kommun.
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Utgångspunkterna är:
- Geta kommun behåller sin egen byggnadstekniska nämn som
fungerar som kommunens byggnadsnämnd,
- ett eventuellt samarbete får inte innebära högre kostnader för Geta
kommun än vad som idag är fallet,
- därutöver borde ett samarbete inledas med en testperiod för att ha
möjlighet att utvärdera om samarbetet är av värde för båda parter.
Kommundirektören får också i uppgift att, om Finströms kommun
beslutar att man är positiv till förfrågan, tillsammans med representanter
för Finströms kommun ta fram ett förslag på samarbetsavtal för
gemensam byggnadsinspektion som kan behandlas av kommunstyrelsen.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att låta den byggnadstekniska
nämnden inkomma med synpunkter och ta ställning till vad de anser är
den bästa lösningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att starta rekryteringsprocessen och
utannonsera tjänsten (40 % av heltid). Kommundirektören fortsätter att
utreda ett eventuellt samarbete med en annan kommun.
________
Kst § 104/24.7.2018.7

./.

Under ansökningstiden (15.6-8.7) har tre ansökningar inkommit.
Konstateras att tjänsten som byggnadsinspektör har varit utannonserad hos
arbetsförmedlingen, kommunens egen hemsida samt med blänkare i
lokaltidningarna. Annonsen enligt bilaga.
Bilaga KST § 104a/2018.

./.

Två av de sökanden är behöriga. Ansökningarna enligt bilaga.
Bilaga KST § 104b/2018.
En rekryteringsgrupp bestående av kommundirektören, styrelseledamot
Kim Björling och byggnadstekniska nämndens ordförande har intervjuat
de två sökanden som är behöriga.
Den uppgiftsbaserade lönen för kommunens byggnadsinspektör är för
närvarande 3 325.90 euro (heltidslön). En av de intervjuade har ett
betydande högre lönekrav än ovan.
Rekryteringsgruppen rekommenderar att kommunstyrelsen rekryterar
Dan Sarling som kommunens nya byggnadsinspektör. Motiveringen är
att han uppfyller de krav och de meriterande egenskaper som
kommunstyrelsen sökt. Han uppfyller även de mål kommunstyrelsen har
med verksamheten.
Konstateras
uppdateras.

att

byggnadsinspektörens

tjänstebeskrivning

behöver

Kommundirektören har även varit i kontakt med Vårdö kommun för att
fråga om möjligheten att påbörja ett samarbete med dem angående
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byggnadsinspektionstjänster. Möjligheten har funnits där i och med att
deras tjänsteman har en deltids 70 % tjänst. En sådan lösning är dock
inte förankrad i någondera kommun.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Dan Sarling som ordinarie
byggnadsinspektör i Geta kommun då han uppfyller de krav och de
meriterande egenskaper som kommunstyrelsen sökt samt bäst uppfyller
de budgetmål kommunstyrelsen har med verksamheten. Prövotiden blir 6
månader.
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommundirektören att
förhandla fram och skriva ett anställningsavtal med tillhörande
anställningsvillkor med Dan Sarling. Lönen ska vara inom de budgetens
ekonomiska ramar för uppgiftsområdet Byggnadsinspektion. Om inte ett
sådant avtal kan uppnås tas ärendet upp till kommunstyrelsen på nytt.
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommundirektören att ta fram
en reviderad tjänstebeskrivning för byggnadsinspektören.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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105 § ANSVARIG TJÄNSTEMAN FÖR BRANDSTATIONENS DRIFT SAMT
DESS KOSTNADSSTÄLLE
Kst § 105/24.7.2018

Nu när brandstationen är klar så behöver det beslutas om hur driften av
fastigheten skall skötas. Det två bästa alternativen bör vara att driften av
fastigheten sköts antingen av:
- byggnadstekniska nämnden med kommunteknikern som ansvarig
tjänsteman eller,
- Räddningsnämnden (RÅL) med räddningschefen som ansvarig
tjänsteman.
Det går också att dela upp ansvaret så att viss drift ansvarar
kommunteknikern respektive räddningschefen för.
Fastighetens kostnadsställe blir 6128 oberoende av vem som blir
ansvarig tjänsteman.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ansvarig tjänsteman för
brandstationsfastighetens drift blir räddningschefen. Räddningsnämnden
fungerar som organ.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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106 § EXTRA ÄRENDE: BILDANDE AV ARBETSGRUPP FÖR ATT SE ÖVER
KOMMUNENS EKONOMI
Kst § 81/29.5.2018
Det har i olika sammanhang dryftats nödvändigheten att bilda
arbetsgrupp som skulle ha till uppgift att se över kommunens ekonomi.
Uppdraget skulle vara att finna och ge förslag på inbesparingar samt nya
intäktskällor.
Arbetsgruppen behöver bestå av både ledande tjänstemän och
förtroendevalda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar möjligheten att bilda en arbetsgrupp.
BESLUT:
Ärendet återremitteras.
______
Kst § 86/12.6.2018

Kommundirektörens förslag:
Arbetsgruppen består av ekonomen och kommundirektören från
tjänstemannasidan. Ledande tjänstemän (ansvariga för verksamheterna)
kallas in till mötena vid behov.
Det bör även finnas en representant från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Kommundirektören utses till ordförande för gruppen, skriver protokoll
och kallar till möten.
Arbetsgruppens uppgift är att inför kommunstyrelsens behandling av
budgeten för 2019 föreslå kostnadsinbesparingar och intäktsökningar för
den ordinarie verksamheten utgående från de föreslagna ramarna i
budgetdirektivet för 2019. En rapport med förslagen skall uppgöras och
vara styrelsen tillhanda innan första budgetmötet i oktober månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
Styrelsens representant utses vid nästa styrelsemöte.
Ärendet tillkännages fullmäktige.
______
Kst § 106/24.7.2018

Enligt kommunstyrelsens tidigare beslut så ska man besluta om
kommunstyrelsens representant i arbetsgruppen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att Kim Björling är styrelsens representant.
Styrelseordförande och fullmäktigeordförande har närvarorätt.
______
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107 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 107/24.7.2018

Mötet förklaras avslutat kl. 19.50.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 100-107
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller
anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:
§§ 102-203, 107
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte
anföras över följande beslut: §§
Grunder för besvärsförbud:
ANVISNING FÖR 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 kommunmedlemmarna.
I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då
emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet:
§§ 100-101, 104-106
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Geta
Getavägen 2115
AX-22 340 Geta

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 när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte
framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå
yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett 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 den som är part eller av en 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.
Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§
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Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits
på den kommunala anslagstavlan.
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR
Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
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 besvärsskiften 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.
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA
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.
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.
Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan rådgöras
med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.
Det aktuella beslutsprotokollet är, medelst framläggande till påseende i Geta kommunkansli,
Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till part,
offentliggjort följande dag:

Protokolljustering: ________________________________

