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Enligt uppdrag

Kommundirektör Gustav Blomberg
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108 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 108/14.8.2018
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 8 augusti
med alla nödvändiga uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt
sammankallat och beslutsfört.
Vid sammanträdet är fyra ordinarie ledamöter närvarande. Gunnel
Nordlund-White har som ersättare för närvarande ordinarie ledamot Kjell
Berndtsson närvaro- och yttranderätt enligt förvaltningsstadgan.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Linda-Marie Bladh och Kjell Berndtsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan kompletteras och godkänns enhälligt med följande
tillägg:
123 § EXTRA ÄRENDE: GETA KOMMUNS FRAMTID
124 § EXTRA ÄRENDE: ENKÄTUNDERSÖKNING I GETA
KOMMUN
125 § EXTRA ÄRENDE: VAL AV ARBETARSKYDDSKOMMISSION

Protokolljustering: ________________________________
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109 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kst § 109/14.8.2018

Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut; nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund
 KAD, Cirkulär 7/2018, information om pågående kollektivavtalsförhandlingar
 Byggnadstekniska nämnden, kallelse sammanträde nr 5/2018 21.8.2018
Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom

 Ekonom § 2/2.8.2018 Medel för eget hushåll (inom barnskyddet)
 Kdir § 51/18.6.2018 Ansökan om semester
 Kdir § 52/30.7.2018 Arrende av kommunens fastighet Riängen 3:11 (Höckböle,
”hästbetet”)
 Kdir § 53/30.7.2018 Anhållan om befrielse av renhållningens grundavgift 2018 (ej
beviljad)
 Kdir § 54/30.7.2018 Anhållan om befrielse av renhållningens grundavgift 2018 (ej
beviljad)
 Kdir § 55/9.8.2018 Utlåtande över ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom (Bostads Ab Dånö strandvillor)
 Kdir § 56/14.8.2018 Ansökan om tjänstledighet (5 dagar)

Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter

 Ålands landskapsregering, beslut nr 82 (Dnr ÅLR 2017/9633), Förtydligande
gällande LR:s beslut om avrop av kommunindelningsutredning
 Ålands landskapsregering, beslut Dnr ÅLR 2018/5374, Anhållan om att få erhålla
befolkningsregisteruppgifter per 30.6.2018
 Ålands landskapsregering, information om arbetet med att ta fram en åländsk
plaststrategi för minskad spridning av plaster och mikroplaster i miljön
 ÅSUB. Befolkningsrörelsen första och andra kvartalet (Getas nuvarande befolkning
502 invånare)

Övrigt
 Mariehamns stad, signerat avtal (13.6.2018) för behandling av personuppgifter i det
gemensamma bibliotekssystemet för Åland (registerbiträdesavtal)

 ÅOF, Mötesinbjudan till medlemskommunerna för diskussion av förberedelserna för
skapandet av det kommunalförbund som avses ta hand om Kommunernas
Socialtjänst (KST).

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av 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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110 § BUDGETUPPFÖLJNING – HALVÅRSRAPPORT
Kst § 110/14.8.2018

./.

Kommundirektören och ekonomen redogör för budgetuppföljningen för
andra kvartalet (halvårsrapport). Budgetuppföljningen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 110/2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom budgetuppföljning och för densamma
kommunfullmäktige till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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111 § UPPHANDLING AV KOMMUNENS AVFALLSHANTERING
Kst § 111/14.8.2018

Det avtal Geta kommun har med entreprenör avseende transport av avfall
löper ut till årsskiftet, och uppgiften skulle därför behöva upphandlas på
nytt.
Ekonomen kommer att genom öppet anbudsförfarande med annons i en av
de lokala dagstidningarna och på kommunens hemsida, bjuda ut
hanteringen av avfall från kommunens ÅVC samt kommunens fastigheter.
Anbudstiden kommer att ske inom september månad.

./.

Utkast till anbudshandlingar enligt bilaga.
Bilaga Kst § 111/2018. Avtalsförslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunkansliet i uppdrag att begära in anbud
genom ett öppet anbudsförfarande från entreprenörer avseende transport av
såväl farligt avfall som återvinnings- och restavfall från kommunens
fastigheter samt bemannade insamlingsplats till godkänd anläggning för
vidarebehandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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112 § ANSTÄLLNING 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.

Protokolljustering: ________________________________
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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
Protokolljustering: ________________________________
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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.
________
Kst § 112/14.8.2018

./.

Kommundirektören och Dan Sarling har framförhandlat ett
anställningsavtal. Avtalet enligt bilaga.
Bilaga Kst § 112/2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom anställningsavtal med tillhörande
anställningsvillkor samt godkänner den uppgiftsbaserade lönen enligt
bilaga Kst § 112/2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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113 § UPDPATERAD TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR
BYGGNADSINSPEKTÖREN
Kst § 113/14.8.2018

./.

I och med nyanställning av byggnadsinspektör finns det anledning att
uppdatera tjänstebeskrivningen för tjänsten i fråga.
Nuvarande tjänstebeskrivning för byggnadsinspektören enligt bilaga.
Bilaga Kst § 113a/2018.

./.

Kommundirektören har reviderat tjänstebeskrivningen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 113b/2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänstebeskrivningen för
byggnadsinspektören enligt bilaga Kst § 113b/2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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114 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN NR 6-7
Kst § 114/14.8.2018

Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda
och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga,
utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av
styrelsen och revisorer. Protokollen kan läsas på kommunens hemsida
www.geta.ax.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat
vid sammanträdena nummer 6 och nummer 7 under 2018 har tillkommit
i laga ordning och att besluten kan verkställas.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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115 § RÄTTELSEYRKANDE – EFTERSKÄNKNING AV LÅN TILL GETA
UNGDOMSFÖRENING
Kst § 74/29.5.2018

./.

Geta Ungdomsförening (GUF) anhåller enligt bilaga om efterskänkning
av föreningens skulder till kommunen då föreningen inte mäktar med
återbetalningen av desamma. Enligt föreningens balansräkning uppgår
skulden till 12 000 euro.
Bilaga Kst § 74/2018.
Lånen som ungdomsföreningen tagit härrör ur förfallna amorteringar
gentemot kommunen för ett landskapsförmedlat PAF-lån för
renoveringsarbete vid fastigheten Furulund på 1990-talet.
Per den 23.5.2018 uppgår GUFs skuld till kommunen enligt konto 1729
(utestående förmedlade lån) till €13 000.
Kommundirektören har granskat föreningens räkenskaper från 2017 och
kan konstatera det är en utmaning för föreningen att återbetala sina
skulder. Likvida medel vid utgången av år 2017 var ca 2 600 euro.
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga (§ 48) kan kommunstyrelsen
avskriva skulder upp till 10 000 euro. Vid skulder som överskridet det
bör kommunfullmäktige behandla frågan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen efterskänker 10 000 euro av
Geta Ungdomsförenings skulder till kommunen. Anförda motiveringar
för skuldsaneringen är:
- ungdomsföreningens svaga ekonomi,
- skuldernas ålder och
- kommunen har högst antagligen inte möjlighet att få tillbaka lånet
om kommunen vill att befintlig ungdomsverksamhet vid Furulund
ska fortsätta.
Ekonomen befullmäktigas att överenskomma om en avbetalningsplan
med GUF om den resterande skulden efter beslut om efterskänkning
vunnit laga kraft.
Jäv:
Ledamot Mats Sjöblom anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslutade
enhälligt att bevilja jäv. Ledamoten avlägsnade sig från mötesrummet
och deltog inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 115/14.8.2018

Kommuninnevånare Kim Hansson har lämnat in ett rättelseyrkande. Epostmeddelande med rättelseyrkande inkom till kommunkansliet den 7
juni. Rättelseyrkandet enligt bilaga.
Protokolljustering: ________________________________
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Bilaga Kst § 115a/2018.
Kim Hansson yrkar på att beslutet upphävs. Som motiveringar anför han i
korthet:
- ärendet har inte beretts på ett sakenligt sätt, beredningen borde
omfatta en redogörelse för vilka åtgärder kommunen vidtagit för
säkerställande och indrivning av skulden, en redogörelse för hur den
föreslagna åtgärden skall finansieras och hur den inverkar på
kommunens ekonomi, en redogörelse över rättvisan och skäligheten i
att särbehandla en förening på detta sätt;
- beslutsmotiveringarna är inte hållbara och har inte utretts;
- kommunstyrelsen bör ej efterskänka skulden på grund av de
ekonomiska påverkningarna för kommunen.
I och med rättelseyrkandet har kommundirektören utfört en grundligare
utredning (se nedan) huruvida kommunen kan vidhålla sitt beslut att
efterskänka huvuddelen av skulden (10 000 euro av totalt 12 000 euro)
eller om andra alternativ finns för att lösa problemet.

./.

Kommundirektören har låtit GUF få möjlighet att komplettera sin
anhållan om efterskänkning av föreningens skuld till kommunen med en
redogörelse med motiveringar. GUF har inkommit med motiveringar
enligt bilaga.
Bilaga Kst § 115b/2018.
Deras motiveringar lyder:
1: Vi är enda föreningen som har lokal, som dessutom värms upp med
hjälp av olja.
2: Vår lokal måste renoveras för alla pengar vi får in för att bli
handikappvänlig enligt lag.
3: Blir ingen efterskänkning aktuell så läggs troligtvis föreningen ner
och enligt stadgarna så tar annan ideell förening eller Geta kommun
över lokalen.
4: Förutsättningar för en eventuell avbetalningsplan är i dagsläget svårt
att sia om då vi är beroende av uthyrningar, vilket vi har färre av än
tidigare år. De inkomstkällor vi har är medlemsavgifter, försäljning av
GUTZprodukter, försäljning av fika (ger även utgifter) någon enstaka
pimpeltävling samt Getadraget.
Utredning
Kan konstateras att kommunen har möjlighet att avskriva skulder med
hänvisning till kommunens allmänna kompetens. Dock finns det
begräsningar som redogörs för nedan.
Enligt åländska kommunallagen § 1, mom 3: Kommunerna handhar de
uppgifter som enligt grunderna för den kommunala självstyrelsen
ankommer på dem.
Vidare står det i kommunallagen § 3 mom 1 och 2:
Kommunen skall handha de uppgifter som den åtagit
sig med stöd av den kommunala självstyrelsen och
som den ålagts genom lag. […]
Protokolljustering: ________________________________
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Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att
främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomiskt
och ekologiskt hållbar utveckling inom kommunen.
De uppgifter som kommunen åtagit sig bildar kommunens allmänna
kompetens. De allmänna förvaltningsrättsliga principerna ska styra och
begränsa kommunens allmänna kompetens. Principerna (hämtade från
Finlands kommunförbund (se bakgrundsmaterial)) är:
•likställighetsprincipen
•objektivitetsprincipen
•proportionalitetsprincipen
•kravet på jämlikt bemötande och
•förbudet mot missbruk av prövningsrätt.
I rättspraxis anses dessutom av hävd att följande principer begränsar
den allmänna kompetensen:
•kravet på uppgiftens allmännyttighet
•uppgiftens lokala förankring
•förbudet mot stöd till privata aktörer
•förvaltningens subsidiaritet
•arbetsfördelningen med andra myndigheter och
•spekulationsförbudet – kommunen anses inte få bedriva rent
kommersiell eller industriell verksamhet.
Enligt Finlands kommunförbund (se mejlkorrespondans som
bakgrundsmaterial) ska kommunen i första hand med tanke på
kommunens allmänna kompetens och de principer som begränsar den,
bedöma om kommunen har förutsättningar att avskriva föreningens lån
på 12 000 euro (dvs. avstå från sina fordringar) eller inte.
Kommunens förutsättningar att avskriva skulden:
Av de ovannämnda principer som behöver redogöras för grundligare i
detta ärende bör vara: likställighetsprincipen, objektivitetsprincipen,
proportionalitetsprincipen, kravet på jämlikt bemötande, kravet på
uppgiftens allmännyttighet och uppgiftens lokala förankring. De övriga
principerna anses som självklara i detta fall och behöver inte redogöras
för ytterligare.
De uppgifter som den allmänna kompetensen omfattar måste vara av
gemensamma angelägenheter för kommunens innevånare. Det skall vara
allmänt godtagbart, ändamålsenligt och lämpligt att kommunen ser till
uppgiften. Utgångspunkten är att kommunmedlemmarna ska behandlas
lika – medlemmarna i kommun får inte utan godtagbart skäl försättas i
olika inbördes ställning. Dock, om det finns godtagbara grunder för
särbehandling, anses ändå inte någon kränkning av jämlikheten ha skett.
Likställighetsprincipen innebär att kommuner inte får särbehandla vissa
kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Kravet på jämlikt
bemötande handlar om att bemöta och behandla alla
kommunmedlemmar på ett jämlikt sätt.
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Kommunkansliet bedömer att man bemöter alla allmännyttiga
getaföreningar på ett jämlikt sätt. I det här fallet kan en särbehandling av
GUF motiveras med att efterskänkningen skulden handlar om att trygga
den kulturhistoriskt viktiga fastigheten Furulunds fortsatta försorg samt
att trygga att GUF, som en lokal allmännyttig getaförening, fortsätter
sköta om kommunens ungdomsverksamhet på stora delar ideell basis,
vilket anses samhällsekonomiskt det bästa alternativet för Geta kommun.
Att säkerställa kommunens ungdomsverksamhet via GUF bedöms vara
till allmänhetens nytta, allmänt godtagbart och ändamålsenligt. Dessa
argument uppfyller också principerna om kravet på uppgiftens
allmännyttighet och uppgiftens lokala förankring.
Bedömningen i detta fall bör vara att kommunen kan bevilja
efterskänkning av skulden. Sakenliga grunder finns för beviljandet. Det
är uppenbart att föreningen, som till stora delar sköter om kommunens
ungdomsverksamhet, inte har möjlighet att i sin helhet betala tillbaka
skulden under lång tid framöver. En lång avbetalningsplan kanske skulle
kunna genomföras, men skulle i praktiken inte hjälpa den uppkomna
situationen eller vara det bästa utifrån ett lokalt samhälleligt perspektiv
med tanke på den viktiga samhälleliga nytta GUF har.
Det kan poängteras att kommunen skulle behandla andra getaföreningar
på samma sätt om en liknande situation som GUF befinner sig i
uppenbarade sig.
Objektivitetsprincipen innebär att en myndighet ska beakta allas likhet
inför lagen och vara sakliga och opartiska.
Bedömningen här är att man inte kan hitta några betänkligheter mot hur
denna behandlingsprocess skett med beaktande av opartiskhet och
objektivitet. Kommunkansliet har på ett ändamålsenligt och tillräckligt
sätt utrett ärendet.
Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärder inte skall gå utöver det
som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Här handlar det om att
väga nyttan med de åtgärder som krävs.
I detta ärende bör inte proportionaliteten ifrågasättas då kommunen vid
beslut om efterskänkning av skulden om 12 000 euro skulle förvissa sig
om att GUF skulle fortsätta med sin ungdomsverksamhet och fortsätta
hålla fastigheten Furulund i gått skick. Efterskänkningen skulle förvisso
innebära att kommunens balansräkning minskar med 12 000 euro men
dock inte påverka kommunens ekonomi nämnvärt när det gäller likvida
medel eller kommunens totala ekonomiska situation.
Getas dåliga ekonomi har till största delen att göra med kraftigt sänkta
landskapsandelar, dålig skattekraft och strukturella ekonomiska och
sociala problem. Däremot är det av yttersta vikt att kommunen har en
fungerande ungdomsverksamhet för att motverka utanförskap och sociala
problem.
Andra aktörer som kan ansöka om avskrivning av skuld
Enligt Finlands kommunförbund bör även kommunen bedöma om och
hur kommunens eventuella beslut kan komma att uppmuntra någon
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annan aktör, som enligt eget förmenande är i samma situation, att ansöka
om motsvarande slags lättnad för sitt lån.
Kommundirektören konstaterar att kommunen har ej en likande skuld
eller obetalt lån till ett annat samfund.
Redogörelse över indrivning av skuld
När det gäller rättelseyrkandets yrkande om att man vill få en
redogörelse över hur kommunen skött indrivningen av skulden kan det
konstateras utifrån vad som är känt att kommunkansliet utförde en aktiv
indrivning av skulden (genom en avbetalningsplan) till och med medlet
av 2015. I juni 2015 ankom nämligen en liknande anhållan från GUF om
att efterskänka skulden (se Kfge § 56/7.10.2015) och fullmäktiges beslut
var då också att efterskänka hela skulden om 12 000 euro. Efter besvär
till förvaltningsdomstolen och en förhållandevis lång behandlingstid
upphävdes fullmäktiges beslut i och med förvaltningsdomstolens
avgörande den 9 juni 2017 (beslutsnummer 33/2017, diarienummer
2015/103) då det bedömdes ha tillkommit i felaktig ordning på grund av
jäv i beredningen. Kommunkansliet har alltså inväntat
förvaltningsdomstolen beslut. Kommunen var i beråd att återigen driva
in skulden när den nuvarande anhängiggjorda anhållan ankom till
kommunkansliet.
Slutsats - två alternativ framåt
Kommunen kan själv bedöma och i sitt beslut motivera varför
kommunen anser det möjligt att inom ramen för kommunens allmänna
kompetens avskriva en del eller hela föreningens skuld på 12 000 euro,
dvs. avstå från kommunens lånefordringar.
Förutom alternativet att helt eller delvis avskriva skulden kan den också
betalas genom en överenskommelse med GUF, exempelvis om att få
hyra fastigheten Furulund ett visst antal gånger per år för kommunala
aktiviteter. Någon annan tjänst kan också vara möjlig (t.ex. sponsoravtal
vid olika evenemang). Kommunen skulle då inte betala för
tjänsten/hyran utan kostnaden skulle dras av på den befintliga skulden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att vidhålla sitt tidigare beslut om att, inom
ramen för sin allmänna kompetens, bevilja efterskänkning av huvuddelen
av skulden utifrån ovan utförda redogörelse, men önskar förtydliga
beslutet ytterligare med följande motiveringar:
Beslutet är grundat på GUF:s utmanande ekonomi i kombination med att
GUF är en viktig lokal allmännyttig förening som till stora delar sköter
om kommunens ungdomsverksamhet, viss kulturverksamhet
(midsommarfirande) samt sköter om den kulturhistoriskt viktiga
fastigheten Furulund. Detta sker i huvudsak på ideell basis. Föreningens
verksamhet är lokalt förankrad samt har samhällsekonomisk nytta för
Geta kommun och för det lokala samhället. Ett totalt återbetalningstvång
av hela skulden skulle medföra skada på föreningen och är därför inte det
bästa från kommunens perspektiv.
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Jäv:
Ledamot Mats Sjöblom anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslutade
enhälligt att bevilja jäv. Ledamoten avlägsnade sig från mötesrummet
och deltog inte i ärendets behandling.
Gunnel Nordlund-White anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslutade
enhälligt att bevilja jäv. Ledamoten avlägsnade sig från mötesrummet
och deltog inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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116 § EN ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR FÖRENINGSBIDRAG
TILL GETAFÖRENINGAR VERKSAMMA INOM KULTURSEKTORN
Kst § 116/14.8.2018

Vid sitt möte den 29.5.2018 beslutade Geta kommunstyrelse om
fördelning av kommunens föreningsbidrag (Kst § 72/29.5.2018).
Emedan budgetmedlen för föreningsbidrag för ungdoms- och
fritidsverksamhet redan är fördelade, finns det ännu budgetmedel kvar
för utdelning av föreningsbidrag för kulturverksamhet.
I och med ovanstående utlystes en andra ansökningsomgång under juni
månad för utdelning av föreningsbidrag till föreningar som ansöker om
bidrag för kulturverksamhet från de resterande budgetmedlen.
Föreningar verksamma inom kultursektorn i Geta kommun uppmanades
särskilt att ansöka.
Ansökan skulle vara inlämnad inom juni månad. Beslut om fördelningen
tas inom augusti månad . Samma ansökningsblankett kan användas som
vid föregående ansökningsomgång, dock behöver bilagor ej inkluderas i
ansökan om de är inskickade till kommunen sedan tidigare.
Ovanstående har informerats om på kommunens hemsida samt i
sommarnumret av Getabladet.

./.

Under ansökningstiden har två ansökningar inkommit. Ansökningarna
enligt bilaga.
Bilaga Kst § 116/2018.
Följande föreningar har inkommit med ansökan (summan inom parentes
är ansökt bidrag) innan sista ansökningsdatum (30.6.2018):
- Geta kulturförening r.f.
(850 euro)
- Dånö museiförening r.f.
(1 500 euro)
Konstateras att Geta kulturförening fick 500 euro i föreningsbidrag vid
den tidigare utdelningen (Kst § 72/29.5.2018).
Konstateras att 1 400 euro finns att tillgå i budgeten för utdelning av
ytterligare föreningsbidrag.
Konstateras att båda föreningar utför ett viktigt kulturarbete i
kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Utdelning av föreningsbidrag
- Dånö museiförening, 950 euro för museets jubileumsfirande och
teaterföreställningar (understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet) för verksamhetsåret 2018
- Geta kulturförening r.f., 450 euro för evenemanget Bocksläppet i
december 2018 (understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet)
Protokolljustering: ________________________________
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Motivering till fördelningen är att båda föreningar utför det viktigt
kulturarbete i kommunen och därför får föreningarna lika mycket
föreningsbidrag (om man också räknar med den första
föreningsbidragsutdelningen i maj), det vill säga 950 euro vardera totalt.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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117 § MEDBORGARINSTITUTETS (MEDIS) ANHÅLLAN OM EXTRA
MEDEL
Kst § 117/14.8.2018

./.

Bildningsnämnden i Mariehamns stad har skickat brev i vilket man frågar
om Geta kommun är villiga att betala 2 % av de inkomstbortfall som
drabbar Medis genom det nya landskapsandelssystemet. Brevet enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 117/2018.
Kan konstateras att situationen uppstått på grund av landskapsregeringens
förda politik.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Mariehamns stads
bildningsnämnd att kommunen inte är villig att öka sin betalningsandel.
Som motivering förs landskapsregeringens politik att kraftigt minska på
landskapsandelarna till Geta kommun varför det inte finns möjlighet till
extra utgifter.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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118 § UTLÅTANDE – LAGFÖRSLAG OM TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER
OCH MOBILA APPLIKATIONER INOM FÖRVALTNINGEN
Kst § 118/14.8.2018

./.

Ålands landskapsregering har den 15 juni 2018 kommit in med en
begäran om synpunkter på ett lagförslag om tillgängliga webbplatser och
mobila applikationer inom förvaltningen. Lagförslaget bifogas.
Bilaga Kst § 118/2018.
Den föreslagna lagens syfte är att var och en på lika villkor ska kunna
använda webbplatser och mobila applikationer som tillhandahålls av
myndigheter inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Enligt
förslaget ska lagen innehålla bestämmelser om vilka krav som ska gälla
med avseende på webbplatsernas och de mobila applikationernas
tillgänglighet.
Landskapsregeringen önskar remissvaren, gärna i elektronisk form, till
registrator@regeringen.ax senast den 31 augusti 2018.
För Getas del har lagförslaget inverkningar. Geta kommuns egen
hemsida www.geta.ax behöver förnyas om den nya lagen träder i kraft.
Landskapsregeringen mer eller mindre förutsätter att de kommuner som
ännu inte har ÅDA:s hemsidespaket skaffar det när lagförslaget träder i
kraft för att lösa problemet med tillgänglighet för exempelvis
synskadade. Dessa kostnader för kommunen kommer dock antagligen
inte att ersättas från landskapsregeringen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta Ålands landskapsregerings
lagförslag om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom
förvaltningen. Dock noterar kommunstyrelsen att lagförslaget antagligen
kommer att innebära kostnader för Geta kommun då hemsidan
www.geta.ax är för gammal för tillhandahålla de nya
tillgänglighetskraven.
Geta kommun inväntar dock investering i en ny hemsida på grund av
landskapsregeringens initierade kommunstrukturreform.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att landskapsregeringen bör kompensera
kommunerna för de ökade kostnaderna.
Kommunstyrelsen konstaterar också att det finns frågetecken i hur
landskapsregeringen sköter tillsyndmyndighetsutövningen av
landskapsregeringens egna hemsidor.
______
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119 § UTLÅTANDE – BESLUT OM INRÄTTANDE AV TIMMERTRÄSK
NATURRESERVAT
Kst § 119/14.8.2018

./.

Ålands landskapsregering anhåller om att Geta kommun ger sitt utlåtande
till förslaget att freda Timmerträsk naturreservat. Anhållan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 119/2018.
Konstateras att naturreservatet har ett betydande växt- och djurliv med
gammal skog. Fredningen skulle ej, med beaktande vad för närvarande är
känt, försvåra några kommunala angelägenheter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta Ålands landskapsregerings förslag
att freda Timmerträsk naturreservat.
Kommunstyrelsen önskar dock påpeka att mer tid för utlåtande bör ges
under sommarens semesterperiod.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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120 § UTLÅTANDE – UTKAST TILL LAGFÖRSLAG OM
KOLLEKTIVTRAFIKSTJÄNSTER
Kst § 120/14.8.2018

./.

Ålands landskapsregering har den 26 juni 2018 kommit in med en
begäran om yttrande över ett utkast till lagförslag om
kollektivtrafiktjänster. Lagförslaget bifogas.
Bilaga Kst § 120/2018.
Kommunens utlåtande ska vara inlämnat senast den 31 augusti 2018.
Förslaget till landskapslag om ordnande av kollektivtrafiktjänster
innehåller bland annat bestämmelser hur kollektivtrafiken ska planeras
och vilka system för dess utformning berörda myndigheter och övriga
parter ska sträva efter att gå in för. Den innehåller vidare bestämmelser
om vilka krav som ska gälla för ett av landskapsregeringen upprättat
trafikförsörjningsprogram, där bland annat behovet av kollektivtrafik på
Åland samt mål för kollektivtrafikförsörjningen ska anges.
Bestämmelser som anger hur upphandlingen av kollektivtrafiktjänster
ska genomföras samt vilka stödsystem som ska inrättas för den finns
även med. I lagförslaget ingår även ett antal mindre lagtekniska
följdändringar i annan landskapslagstiftning.
Behovet att genomföra denna lagstiftning har sin grund i EU:s
kollektivtrafiksförordning som trädde i kraft år 2009. Bestämmelserna i
förordningen är motstridiga med nuvarande lagstiftning på Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta Ålands landskapsregerings utkast
till lagförslag om kollektivtrafiktjänster förutsatt att lagen ej försämrar
eller på något annat sätt äventyrar nuvarande servicenivå av
kollektivtrafik till Geta kommun.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att landskapsregeringen bör ta i beaktande
möjligheten till att bättre ordna arbets- och studiependling till och från
perifera kommuner inklusive Geta, vilket inte är möjligt idag.
______
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121 § UTLÅTANDE – ÄNDRING AV GRUNDAVTALET FÖR NORRA ÅLANDS
HÖGSTADIEDISTRIKT
Kst § 121/14.8.2018

./.

Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse har inkommit med en
begäran om utlåtande av medlemskommunerna med anledning av Vårdö
kommuns begäran om ändring av § 15 i grundavtalet för NÅHD.
Synpunkterna ska vara NÅHD tillhanda senast 31.8.2018.
Protokollsutdrag från NÅHD och Vårdö kommun samt förslag på
ändring till grundavtal enligt bilaga.
Bilaga Kst § 121/2018.
Den föreslagna ändringen i grundavtalet har för avsikt att förtydliga
uträkningen av fördelningen av driftskostnader för förvaltning av
skolnämnd respektive skol- och bildningsnämnder och föranleder en
ändring av 15 § i grundavtalet (medlemskommunernas betalningsandelar
och fakturering). Den föreslagna ändringen finns i paragrafens del som
gäller NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet
och högstadiet och mellan skolorna samt övrig förvaltningsverksamhet
enligt önskemål. Den föreslagna omformuleringen är markerat i gult.
Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Vårdös
kommundirektör Andreas Johansson, Finströms kommundirektör Erik
Brunström samt NÅHD:s skoldirektör Cecilia Johansson och
ekonomichef Seija Säike.
Kommundirektörens bedömning är att ändringsförslagen inte kommer att
påverka kommunens betalningsandelar nämnvärt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta Norra Ålands Högstadiedistrikts
förbundsstyrelses förslag till ändring av grundavtalet enligt bilaga Kst §
121/2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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122 § UPPDATERING AV GETA KOMMUNS FÖRVALTNINGSSTADGA
Kst § 122/14.8.2018

Vissa smärre ändringar/tillägg av Geta kommuns förvaltningsstadga
behöver göras med anledning av ändringen av Kommunallagen genom
ÅFS 32/2018 och ändringen 86/2017 samt med anledning ändringen av
Förvaltningslagen ÅFS 85/2017.
Getas förvaltningsstadga finns på hemsidan www.geta.ax.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppgift att
utarbeta ett förslag på uppdaterad förvaltningsstadga
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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123 § EXTRA ÄRENDE: GETA KOMMUNS FRAMTID
Kst § 123/14.8.2018

Kommunfullmäktige beslutade att avsluta FGS-arbetet vid sitt senaste
möte (Kfge § 53/1.8.2018) då Anders Janssons och Gunnel Henrikssons
motion röstades igenom.
Geta kommun har därmed också avslutat sitt arbete i FGS-styrgruppen.
Konstateras att den kommunindelningsutredning som
landskapsregeringen startat är nära förestående och kommer att
genomföras under hösten. Geta kommun har redan beslutat om att
tillsätta en politisk referensgrupp som ska bistå utredningen (Kfge §
45/13.6.2018).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet samt kommande
kommunindelningsutredning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att aktivt bevaka det fortsatta arbetet med
kommunreformsarbetet.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

27

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 14.8.2018

Tid: kl. 19:00

124 § EXTRA ÄRENDE: ENKÄTUNDERSÖKNING I GETA KOMMUN
Kst § 124/14.8.2018

Kommunfullmäktige har beslutat att en enkätundersökning angående
framtida möjliga kommunsammanslagningar för Geta kommun bör göras
(Kfge § 54/1.8.2018).
Enkätundersökningen ska göras utifrån de nya förutsättningarna; det vill
säga att FGS-alternativet inte ska finnas med i enkäten. Beredning av
enkätundersökningen och dess frågeställningar utförs av styrelsen och
förslaget godkänns därefter av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar enkätundersökningen och dens upplägg.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att arbeta för en enkätundersökning och ger
kommundirektören i uppdrag att komma med en beredning och ett utkast
till enkät till nästa styrelsemöte.
______
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125 § EXTRA ÄRENDE: VAL AV ARBETARSKYDDSKOMMISSION
Kst § 27/13.3.2018
Geta kommun har under längre tid haft en bristfällig organisering av
arbetarskyddet. Enligt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen behöver arbetsplatser med fler
än 20 anställda inrätta en arbetarskyddskommission. Både arbetsgivare
och arbetstagare skall vara företrädda i kommissionen (arb.giv ¼ repr).
Enligt lag skall arbetsgivaren och arbetstagarna tillsammans upprätthålla
och förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Arbetarskydd kan också
omfatta allmän trivsel, hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet,
kompetensutveckling och utbildning mm. Arbetsgivaren tar initiativ till
organisering av arbetarskyddssamarbetet och samarbetsförfarandet samt
ansvarar för att ett arbetarskyddsprogram tas fram i samråd med de
anställda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser bland kommunledningens tjänsteinnehavare en
arbetarskyddschef, och ger i uppdrag åt arbetsplatsens arbetstagare och
tjänsteinnehavare att tillsammans utse en arbetarskyddsfullmäktig samt
en förste och andre vice dito. Målsättningen är att därefter få till stånd en
arbetarskyddskommission bestående av dessa fyra personer tillsammans.
Förslag till arbetarskyddsprogram tas fram av kommundirektören
tillsammans med de anställda. Arbetarskyddschefen utgör arbetsgivarens
representant i arbetarskyddskommissionen, och ges tillfälle att delta i
kurs för arbetarskyddschefer.
BESLUT:
Enligt förslag, till arbetarskyddschef utses kommundirektören för
kalenderåren 2018-2021.
______
Kst § 69/29.5.2017

./.

Det har nu bland arbetsplatsens arbetstagare och tjänsteinnehavare utsetts
en arbetarskyddsfullmäktig samt en förste och andre vice dito. Inbördes
fördelning av platserna bland de tre valda sker dem sinsemellan.
Protokoll med bilagor från valmötet enligt bilaga.
Bilaga Kst § 69/2018.
Mandatperioden för arbetarskyddsfullmäktige är 1.6.2018-31.5.2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar valet av arbetarskyddsfullmäktige till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 125/14.8.2018

Enligt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 20.1.2006/44, § 38 skall fyra år
i sänder på en arbetsplats där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

29

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 14.8.2018

Tid: kl. 19:00

inrättas en arbetarskyddskommission. Enligt § 39 i samma lag är både
arbetsgivare och arbetsplatsen arbetstagare företrädda i
arbetarskyddskommissionen. Om inte något annat avtalas om antalet
medlemmar i arbetarskyddskommissionen och om de olika parternas
representation är antalet medlemmar i kommissionen fyra, åtta eller tolv i
enlighet med vad arbetsplatsens art, storlek och övriga förhållanden
förutsätter. Av medlemmarna företräder en fjärdedel arbetsgivarna och
hälften den grupp av arbetstagare eller arbetstagare i
tjänstemannaställning som är den större och en fjärdedel den grupp som
är den mindre av dessa grupper.
Arbetsgivaren utser en företrädare i arbetarskyddskommissionen med
uppgift att sköta beredningen av de ärenden som kommissionen
behandlar. Arbetsgivaren, en företrädare för denne eller en person som
kommissionen valt inom sig är ordförande för kommissionen.
Arbetarskyddschefen deltar i kommissionens sammanträden även om
han eller hon inte är medlem.
Arbetarskyddsfullmäktige är medlemmar i arbetarskyddskommissionen.
De medlemmar i kommissionen som i övrigt företräder arbetstagarna
väljs med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 30 § bestäms om val av
arbetarskyddsfullmäktige.
I Geta kommun kan med fördel arbetarskyddsfullmäktige (ordinarie samt
första och andre vice dito) representera arbetstagarna (arbetare och
tjänstemän) och arbetarskyddschefen (kommundirektören) representera
arbetsgivaren. Arbetarskyddschefen kan vara ordförande för
kommissionen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetarskyddskommission om fyra
medlemmar bestående av arbetarskyddschefen (kommundirektören) samt
arbetarskyddsfullmäktige (ordinarie samt förste och andre vice dito).
Arbetarskyddschefen fungerar som ordförande för kommissionen.
Mandattiden för kommissionen är 1.8.2018-31.12.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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126 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 126/14.8.2018

Mötet förklaras avslutat kl. 20.45.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 108-126
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:
§§ 110-111, 118-124, 126
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:
§§ 108-109, 112-114, 116-117, 125
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

§ 115
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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:
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