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Geta den 29.8.2018
Camilla Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Enligt uppdrag

Kommundirektör Gustav Blomberg
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127 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 127/4.9.2018
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 29 augusti
med alla nödvändiga uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt
sammankallat och beslutsfört.
Vid sammanträdet är tre ordinarie ledamöter närvarande. Conny Granqvist
har kallats in för ledamot Kim Björling för de ärenden han ej deltog.
Conny Granqvist fungerade som åhörare med närvaro- och yttranderätt de
övriga ärendena. Ersättare har ej kallats in för ledamot Linda-Marie Bladh.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Mats Sjöblom och Conny Granqvist.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.

Protokolljustering: ________________________________
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128 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kst § 128/4.9.2018

Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder,
arbetsgrupper, kommittéer, kommunalförbund
 Byggnadstekniska nämnden, protokoll nr5/2018, 21.8.2018
 Finlands kommunförbund, cirkulär nr 6/2018, Utnämning av dataskyddsombud samt






ombudens uppgifter och ställning
Byggnadskommitté – Geta branddepå, protokoll fört vid slutsyn av brandstationen i
Geta den 21 augusti 2018
Byggnadskommitté – Geta branddepå, protokoll nr 20-24
Arbetsgruppen för utvärdering av Geta kommuns ekonomi, mötesanteckningar möte
nr 1/14.8.2018
Arbetarskyddsfullmäktige, protokoll möte 8.8.2018
Ålands kommunförbund, cirkulär nr 8/2018, Allmänt kommunalt tjänste- och
arbetskollektivavtal 2018-2019 (AKTA 2018-2019)

Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom







Ekonom § 3/23.8.2018, Utstående hyror och felaktig fakturering
Kdir § 57/29.8.2018 Ansökan om semester
Kdir § 58/29.8.2018 Anställande av lokalvårdare till kommunkansliet
Kdir § 59/3.9.2018 Leasing av arbetsbil till fastighetsskötseln
Kdir § 60/4.9.2018 Beviljande av tjänstledigt utan lön (1 dag)
Kdir § 61/4.9.2018 Utredning av arbetserfarenhetstillägg

Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
 Ålands landskapsregering, beslut nr 87 S2 (Dnr ÅLR 2018//2012), Utveckling av







kommunernas äldreomsorg
Ålands landskapsregering, Beslut (Dnr ÅLR 2018/5620), Beviljande av jordförvärv
Bostads Dånö Strandvillor Ab
Ålands författningssamling 2018/31 Landskapslag om miljökonsekvensbedömning
och miljöbedömning
Ålands författningssamling 2018/32 Landskapslag om ändring av 3 och 5 §§ planoch bygglagen för landskapet Åland
Ålands författningssamling 2018/33 Landskapsförordning om
miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning
Ålands författningssamling 2018/35 Landskapsförordning om ändring av
landskapsförordningen om miljöskydd
Ålands landskapsregering, Protokoll fört vid enskild föredragning nr 40/31.8.2018
Åtgärder gällande ett pågående vargangrepp

Övrigt
 ÅDA, kundinfo 24.8.2018 (info om bl.a. DPO-tjänsterna och E-avrop)
 Oasen Boende- och vårdcenter, möjlighet att framlägga förslag till utvecklande och



förändring av förbundets verksamhet i (förslag till budget- och verksamhetsplan för
2019), brev skickat 29.8.2018
Avtal om behandling av personuppgifter mellan Geta kommun/Geta skola och
Företaget Schildts & Söderströms Ab
Sunds kommunstyrelse, beslut Kst § 131/13.8.2018, Styrgruppen för samgång av
Finström – Geta – Sund:s fortsatta arbete

Protokolljustering: ________________________________
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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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129 § 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.
______
Kst § 129/4.9.2018

./.

Kommundirektören har tagit fram förslag till enkätundersökning samt
följebrev med utgångspunkt på Geta kommuns framtid. Den föreslagna
enkätundersökningen handlar kommunens framtid med anledning av
eventuella kommunsammanslagningar samt om kommunens service.
Bilaga Kst § 129a/2017.
För att få en uppfattning om enkätundersökningens upplägg det arbete
som krävs för att genomföra en den har kommundirektören valt att se
närmare på Lumparland kommuns enkätundersökning.
Lumparlands kommun genomförde under april 2018 en
enkätundersökning där man samlade in kommuninvånarnas åsikter
angående en eventuell framtida kommunstrukturreform. Lumparland
skickade invånarenkäten per post till 320 personer och svaren samlades
även in per post. Svarsfrekvensen var 69,69 %. Med beaktande av det
låga antalet utskickade enkäter och därmed även antalet potentiella svar
bedömde Lumparlands kommun att de kunde hantera enkäten manuellt
och med befintlig personal.
Innan en enkätundersökning företas bör det klargöras vad syftet med den
är. Vilken eller vilka frågor vill man få kommuninvånarnas åsikter om
och hur ska frågeställningen lyda? Detta är av vikt att känna till inför en
eventuell enkätundersökning, eftersom frågor riktade till
kommuninvånarna behöver formuleras på rätt sätt för att det ska gå att
utvärdera och dra några slutsatser av kommuninvånarnas svar.
Lumparlands invånarenkät lät alla stadigvarande kommuninvånare som
fyllt 18 år ta ställning till Lumparlands framtid genom följande fyra
alternativ (endast ett svarsalternativ fick markeras): 1. Lumparland kvar
som egen kommun. 2. Lumparland tillsammans med Lemland. 3.
Protokolljustering: ________________________________
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Lumparland tillsammans med Eckerö, Hammarland, Jomala och
Lemland. 4. Avstår från att svara

./.

Lumparlands enkät enligt bilaga.
Bilaga Kst § 129b/2017.
Utöver att fundera på syftet med medborgardialogen och ett noggrant
övervägande av hur man formulerar frågan/frågorna är det av vikt att
bestämma förfarandet. Tillförlitligheten av svaren är beroende av bland
annat följande faktorer:
- Anonyma svar
- Endast ett svar per person
- Avgränsning av vilka som får möjlighet att inkomma med svar
- Förfarande för inlämnande av svar.
Om en medborgardialog i form av en enkät skickas ut till
kommuninvånarna har man framförallt två alternativa sätt för
genomförande. Det första alternativet är per post med färdiga
svarskuvert, det andra alternativet är elektroniskt med hjälp av
befolkningsregistercentralens identifieringstjänst. På grund av Geta
kommuns litenhet bör det dock vara att föredra att enkätundersökningen
skickas ut per post – på samma sätt som Lumparlands kommun gjorde.
Kommundirektören bedömer att det är fullt möjligt att utföra en
enkätundersökning postledes anonymt och att säkerställa att endast ett
svar per person fås. På grund av Getas litenhet bör också enkäten skickas
ut till alla röstberättigade i Geta kommun, vilket torde vara ca. 450 st.
Det finns inte några speciellt öronmärkta budgeterade medel för en
enkätundersökning, däremot bör kostnaderna kunna hanteras inom
kommunledningens rambudget.
En preliminär uppskattning av kostnaden för en enkätundersökning
beräknas till ca. 1 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar det föreslagna utkastet till
enkätundersökning och, om den godkänns, skickar den vidare till
fullmäktige för slutligt godkännande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige en enkätundersökning enligt
bilaga 129a/2018.
Kommunstyrelsen ber dock att fullmäktige överväger om
enkätundersökningen behöver genomföras med tanke på att FGS-arbetet
avslutats och det fortfarande är ytterst osäkert vilka olika
kommunstrukturreformsalternativ som är aktuella.
______

Protokolljustering: ________________________________
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130 § VENTILATION DAGHEMMET KOTTEN
Kst § 43/8.3.2017
Det har konstaterats att slutsyn av tillbyggnaden av daghemmet Kotten
inte utförts eftersom ventilationsanläggningen inte är åtgärdad i enlighet
med de beslut som är taget av dåvarande byggnadsinspektör vid det
gemensamma byggnadskansliet i Finström. Det har varit flera turer i
ärendet och det har varit svårt att få en helhetsbild vad som måste göras
enligt gällande regelverk och hur mycket ventilationsprojektet egentligen
borde kosta. En projektering av en ventilationsanläggning för hela
daghemmet har uppgjorts av Turig och två upphandlingar har gjorts, men
anbuden som kommit in har seglat iväg kostnadsmässigt varför
ventilationen ännu ej åtgärdats enligt tidigare beslut.

./.

Byggnadskommittén för tillbyggnaden sista protokoll där det konstateras
att slutsyn av byggnadsinspektören ej utförts och entreprenören beviljas
befrielse från sitt uppdrag enligt bilaga.
Bilaga KST § 43/2017.

./.

Bakgrundsmaterial KST § 43/2017 (Obs. ej offentligt).
Senaste gången ärendet var upp (Kst § 52/7.3.2016) anhöll
kommunteknikern om tilläggsmedel om 30 000 euro för att installera en
ventilationsanläggning i nya och gamla delen, men kommunstyrelsen
beslutade att man måste verka inom redan budgeterade medel (65 000
euro).
För år 2017 har inga medel budgeterats för detta ändamål, men möjlighet
finns att anhålla om tilläggsmedel till fullmäktige om så krävs.
Kommunstyrelsen behöver ta ställning hur ärendet ska behandlas vidare.
Ett alternativ kunde vara att begära in en ny slutsyn av
byggnadsinspektören och ett annat alternativ är att skicka ärendet för
vidare beredning till byggnadsnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att sända ärendet till byggnadsnämnden för
vidare beredning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att begära in en ny slutsyn av daghemmet
Kottens tillbyggnad av kommunens byggnadsinspektör.
______

Kst § 54/5.4.2017

./.

Enligt byggnadsinspektören är det inte möjligt att utföra en ny slutsyn.
Beslutet i protokollet från byggnadsnämndens möte 2.9.2014 måste följas.
Beslutet enligt bilaga.
Bilaga KST § 54/2017.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunteknikern får i uppdrag att under
året återkomma med förslag till kommunstyrelsen om åtgärdandet av
daghemmets tillbyggnads ventilation i enlighet med ovannämnda beslut
från byggnadsnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag, med tilläget att förslaget skall vara kommunstyrelsen
tillhanda inför budgetbehandling 2018.
______
BTN § 20/3.4.2018
I budget 2018 finns det upptaget 42 000 eur för ny ventilation för
daghemmet Kotten. Denna summa inkluderar stöd från
Landskapsregeringen om max 10 % av godtagbara kostnader.
Dagens ventilationssystem är av typen mekanisk frånluft med
tilluftsventiler i ytterväggarna. Detta aggregat behöver bytas ut till ett
med mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning. På så vis
återvinns en del av värmen från luften som ventileras ut ur byggnaden
och tillförs luften som går in i byggnaden, varvid risken för kallras
elimineras och energiförbrukningen minskar. För att göra detta behövs
ett nytt ventilationsaggregat och nya kanaler för tilluften, de befintliga
frånluftskanalerna bör till stor del kunna återanvändas.
Mekanisk till- och frånluft i utbyggnaden är också ett krav för
godkännande av slutsyn från byggnadsinspektören och bör vara åtgärdat
före hösten 2018.
Anbudsförfrågningar har varit ut i flera omgångar och anbuden har alltid
överskrivit budgeterade medel. Därför har vi nu skalat ner på
ombyggnadsarbetet så att enbart den nya delen omfattas av ny ventilation
samt även kökets ventilation åtgärdas lokalt.
Anbudsförfrågningar har skickats ut den 6:e mars till följande företag
inom VVS-branchen och må 26.3.2018 har samma företag via e-post
meddelats att anbudstiden slutar 3.4 kl 15:00.
VVS-företag:
 VVS-Kylcenter
 Hebo
 Klingbergs
 Bomansons
 HP Kyl & Värme
Förslag:
Kommunteknikern föreslår att för kommunstyrelsen och fullmäktiga
kommunen antar det totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet.
Bilaga: tidigare beredningar finns till påséende vid sammanträdet
BTN 20 §:
BESLUT:
Konstaerades att endast ett anbud inkommit inom anbudstiden
Protokolljustering: ________________________________
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Byggnadstekniska nämnden beslöt att för kommunstyrelsen och
fullmäktige föreslå att HP-Kylas anbud antages och arbetet verkställs.
Kst § 41/10.4.2018

./.

Kostnaden för projektet blir enligt inlämnat anbud 16 300 euro (exkl.
moms). Anbudsförfrågan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 41/2018.
För att finansiera investeringen behöver lån upptas enligt
investeringsbudgeten för 2018. Kommunstyrelsen har genom beslut Kst
§ 26/13.3.2018 delegerat till kommundirektören att besluta om upplåning
för år 2018 vartefter investeringsprojekten godkänns i
kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att -17 000 euro lösgörs från
2018 års investeringsbudget och att investeringsprojektet godkänns.
Ventilationen i daghemmet Kotten åtgärdas enligt byggnadstekniska
nämndens förslag så att den nya delen omfattas av ny ventilation och att
daghemkökets ventilation åtgärdas lokalt.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att meddela byggnadstekniska
nämnden att de kan anta anbudet med förbehållet att projektet godkänns i
fullmäktige enligt ovan.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 28/25.4.2018
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 130/4.9.2018

./.

Konstateras att byggnadsinspektören utfört en slutsyn över daghemmets
tillbyggnad med den nya installerade ventilationen. Syneprotokollet
enligt bilaga.
Bilaga Kst § 130/2018.
Enligt syneprotokollet är ventilationen godkänd och såtillvida är också
daghemmets tillbyggnad nu slutligt godkänd.
Konstateras att också byggnadskommittén för daghemmet Kottens
tillbyggnad bör beviljas ansvarsfrihet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att daghemmet Kottens tillbyggnad nu är
slutligt godkänd. Kommunstyrelsen beslutar också att bevilja ansvarsfrihet
för byggnadskommittén för tillbyggnad av daghemmet Kotten. Kommittén
upplöses därmed.

Protokolljustering: ________________________________
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Jäv:
Camilla Andersson anhåller om jäv med anledning av att hon är medlem i
byggnadskommittén. Vice ordförande Kjell Berndtsson fungerar som
ordförande under paragrafen.
Jäv beviljas enhälligt av styrelsen
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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131 § DE GAMLA KANSLILOKALERNA
Kst § 146/4.10.2017
Enligt budget 2017 behöver en plan uppgöras för att återigen få i bruk de
gamla kanslilokalerna vid skolan. Medel för att påbörja ett projekt finns
upptaget i ekonomiplanen för år 2018 i budget 2017.
År 2015 uppgjordes av Byggkontroll Ab den senaste besiktningen av
lokalerna. Där konstaterades det att inga fuktskador kunde påträffas förutom i
mellantaket och i vägg vid tidigare noterade avloppsrör. Åtgärdsförslagen är i
korthet:
- installera golvvärme för att försäkra sig om att eventuell fukt i golven
håller sig borta
- åtgärda väggar (bl.a. tätning av fönster och genomföringar)
- nytt innertak och åtgärda alla fuktskador och möjliga inläkage
- ventilationen integreras till skolans ventilation
- vatten- och avloppsinstallationer kontrolleras och åtgärdas vid behov

./.

Enligt besiktningen behöver en projektering av renoveringen utföras i första
hand, vilken är beroende av hur fastigheten skall nyttjas framöver.
Bilaga KST § 146/2017.
De förtroendevalda behöver därför besluta om vad kansliet skall
användas till. De olika alternativen är enligt kommundirektören följande:
-

lokaler och kallförråd med arbetsbänkar för
kommuntekniska/fastighetsskötseln
lokaler för ett träningsutrymmen och gym
kontorslokaler

Projektering av renoveringen bör utföras år 2018 och införas i
investeringsbudgeten för 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar de olika förslagen och går in för ettdera
alternativ.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen utreder de olika alternativen
vidare och tar reda på kostnadsramarna. Alternativet rivning beaktas
också.
________
Kst § 169/1.11.2017

./.

Byggkontroll Ab har uppgjort kalkyler jämte arbetsbeskrivningar för de
tre alternativen enligt följande:
- lokaler och kallförråd med arbetsbänkar för
kommuntekniska/fastighetsskötseln, kalkyl 62 391 €
- lokaler för ett träningsutrymmen och gym, kalkyl 131 042 €
- kontorslokaler, kalkyl 200 376 €
Bilaga Kst § 169/2017.
Protokolljustering: ________________________________
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Enligt en beredning från 2014 i samma ärende (Kst § 42/17.3.2014) kan
en rivning av gamla kommunkansliet landa på ca. 30 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att sätta in en investering om 65 000 eur i
ekonomiplanen för 2019 i budget 2018. Bedömning huruvida det är
möjlighet att förverkliga projektet görs under budgetarbetet inför år
2019.
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
________
Kst § 187/22.11.2017
Diskussion:
Ingvar Björling föreslår att man i ekonomi- och investeringsplanen för
2019 sätter in en summa om 65 000 euro. Förslaget vinner ej understöd.
Camilla Andersson föreslår att kommunen frågar i Geta aktiva föreningar
om de vill utarbeta en plan för användning av de gamla kanslilokalerna
så som samlingslokal samt gym. Ärendet behandlas i budget 2018.
Förslaget vinner understöd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enligt ledamot Anderssons förslag.
________
Kst § 131/4.9.2018

Enligt det i Geta kommuns budget 2018, under Kommunledningens
verksamhetsmål och åtgärder, förekommande uppdraget att låta utarbeta
en plan för de gamla kanslilokalerna tillsammans med föreningslivet, bör
kommunkansliet efterhöra föreningslivets åsikter om vad som ska hända
med de gamla kanslilokalerna vid Geta skola.
Kommunkansliet bör nu påbörja uppdraget. Ett första steg vore att skicka
ut ett brev med frågor och olika alternativ angående lokalernas framtida
användning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra getaföreningarnas åsikter genom
att skicka ut ett brev till dem med frågor och olika alternativ angående
framtida möjliga användningsområden för de gamla kanslilokalerna.
Detta utgör sedan underlag för utarbetande av en plan för lokalerna.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att kommundirektören också efterhör
åsikterna bland de olika kommunala enheterna samt också lämnar
utrymme för förslag från invånare
________
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132 § 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.
______
Kst § 132/4.9.2018

./.

Kommundirektören har nu ett färdigt förslag till reviderad
förvaltningsstadga för Geta kommun. Förutom de ändringar som
föranletts med anledning av Kommunallagen genom ÅFS 32/2018 och
ändringen 86/2017 samt med anledning ändringen av Förvaltningslagen
ÅFS 85/2017, har kommundirektören också gjort förtydligande, tillägg
och ändringar i kapitel IV (§48), V (§57), VI (§ 60), VII (§63-65), VIII
(§§69-71, 84), IX (§§87-88), X (§§90-91), XIII (§§107, 121) och XIV (§
129). Därtill har ett flertal tekniska korrigeringar skett (stavfel,
meningsuppbyggnadsfel m.m.).
Förslag till reviderad förvaltningsstadga enligt bilaga.
Bilaga Kst § 132a/2018.

./.

Gällande förverkligande av ovanstående ändringar i kommunallagen och
förvaltningslagen har Ålands kommunförbunds lathund använts.
Lathunden enligt bilaga.
Bilaga Kst § 132b/2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att bifogat
förslag till reviderad förvaltningsstadga för Geta kommun godkänns enligt
bilaga Kst § 132a/2018 samt att den träder i kraft så snart beslutet vunnit
laga kraft.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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133 § NYTT GRUNDAVTAL FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND
Kst § 133/4.9.2018

./.

Ålands omsorgsförbund kf (ÅOF) begär in medlemskommunernas
ställningstaganden gällande förslag till nytt grundavtal. Grundavtalet och
underlag enligt bilaga.
Bilaga Kst § 133/2018.
Avtalsförslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter
för medlemskommunerna och behandlats i förbundets styrelse och
fullmäktige. I korthet innebär förslaget att ÅOF åtar sig förverkligandet
av landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst (KST).
Lagförslaget handlar om en centralisering av kommunernas individ- och
familjeomsorg, inklusive barnskydd, handikappservice, och övrig social
service (dock exklusive äldreomsorgen).
Förslaget till finansiering av det utvidgade kommunalförbundet baseras
på solidarisk och tidsmässig utjämning. Varje kommun betalar andelar
enligt 90 % befolkning 7-64 år och 10 % skattekraft. Med förslaget till
grundavtal ska KST kunna förverkligas 1.1.2020 varvid nuvarande ÅOF
antar namnet Kommunernas socialtjänst kf, med utökade uppgifter enligt
lag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fulläktige att kommunen omfattar Ålands
omsorgsförbund kf:s förslag till nytt grundavtal för Kommunernas
socialtjänst kf och emotser kommande dialogprocesser gällande det
praktiska organiserandet jämte lokaliseringen av socialtjänsterna.
Geta kommun vill betona vikten av förekomst av regionala socialkontor
på norra Åland.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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134 § UTÖKAT SAMARBETE INOM SOCIALVÅRDEN PÅ NORRA ÅLAND
Kst § 134/4.9.2018

./.

Socialchefen för socialkansliet Finström/Geta och socialsekreteraren för
Sund/Vårdö har inkommit med en skrivelse där man önskar låta
kommunerna på norra Åland förstå att en sammanslagning av
socialkanslierna på Norra Åland bör verkställas så fort som möjligt,
innan KST, med anledning av de samordningsvinster som går att få och
de problem och utmaningar som kan lösas. Skrivelsen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 134/2018.
Slutsatsen i skrivelsen är följande:
”Personalen på socialkanslierna Finström/Geta och Sund/Vårdö är alla
eniga i att en sammanslagning så snabbt som möjligt skulle vara ett sätt
att lösa den mest akuta arbetsbelastningen i väntan på ett KST. Detta
skulle också innebära att personalresurserna skulle användas mer
optimalt. Samordningsvinster finns. Samtliga kommuner lider ännu av
sviter efter att tjänster varit obesatta/för lite personal på plats.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta skrivelsens förslag om att
sammanslå norra Ålands socialkanslier till ett gemensamt socialkansli
för norra Åland, innan KST verkställs. Detta med anledning av att det
verkligt pressade behovet att sammanslå kanslierna och att det ännu är
osäkert när KST kan verkställas.
Ett för norra Åland gemensamt socialkansli skulle gagna alla inblandade
kommuner och förbättra flera serviceområden. Möjlighet till ekonomiska
inbesparingar finns också.
Kommunstyrelsen emotser kommande diskussioner kommunledningarna
emellan och snarast framlagt avtalsförslag för ett gemensamt socialkansli
för norra Åland.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att ärendet också förs till fullmäktige för
möjlig färdkost.
________

Protokolljustering: ________________________________
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135 § KOMMUNSTYRELSENS KOMMANDE MÖTEN
Kst § 135/4.9.2018

Kommunstyrelsen bör fastställa kommande ordinarie mötestider till och
med årsskiftet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om ordinarie mötestider.
BESLUT:
Kommunstyrelsens ordinarie mötestider är:
9.10.2018 kl 18.00
6.11.2018 kl 19.00
4.12.2018 kl 19.00
________
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136 § ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG – FÖRENINGEN NORDEN PÅ
ÅLAND
Kst § 135/4.9.2018

./.

Det har inkommit en ansökan om verksamhetsbidrag från Föreningen
Norden på Åland r.f. Ansökningen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 136/2017.
Enligt Principer för beviljande av föreningsbidrag ska kommunstyrelsen
besluta om fördelningen av bidrag. Idrotts-, kultur- och
ungdomsföreningar i Geta, samt övriga getaföreningar och -grupper, som
ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan ansöka om
föreningsbidrag. Föreningar som har ett betydande antal medlemmar
eller deltagare från Geta kan också söka om bidrag. Ansökan görs på
särskild blankett som finns på Geta kommuns hemsida att ladda ner.
Sista dag för ansökan är den 30.4 varje verksamhetsår varefter
kommunstyrelsen beslutar om eventuellt föreningsbidrag i maj.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att till Föreningen Norden på Åland r.f meddela
att det, enligt Geta kommuns Principer för beviljande av föreningsbidrag,
inte längre finns möjlighet att ansöka om mer föreningsbidrag under
innevarande år. Nästa möjlighet att ansöka om föreningsbidrag är under
våren 2019, senast före utgången av april månad. Nya
ansökningshandlingar skall skickas in i enlighet med ovannämnda
principer.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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137 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 137/4.9.2018

Mötet förklaras avslutat kl. 21.30.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 127-137
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:
§§
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:
§§
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: ________________________________

