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46 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 46/19.3.2019
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 18.30 vid kommunkansliet i Vestergeta. Först
inleddes mötet med en presentation om fysisk strukturutveckling från
landskapsregeringens energiteam kl 18.30-19.30.
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 -plikt. Kallelsen ska sändas
minst sex (6) dagar före sammanträdet, kallelsedagen medräknat, om
inte organet beslutar annorlunda.
Kallelse till sammanträdena ska sändas elektroniskt till ledamots
uppgivna e-postadress. Ledamot kan erhålla kallelsen också per post om
ett skriftligt meddelande om detta tillsänds kommunkansliet.
Kallelse med föredragningslista skickades ut elektroniskt den 14 mars med
alla nödvändiga uppgifter. Styrelsen bör godkänna att kallelsen skickades
ut en dag för sent, och då torde mötet vara lagenligt sammankallat och
beslutsfört.
Vid sammanträdet är fem ordinarie ledamöter närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att kallelsen till detta möte skickades ut fem
(5) dagar innan mötet. Kommunstyrelsen godkänner detta och beslutar att
sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Mats Sjöblom och Kjell Berndtsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enhälligt med följande tillägg:]
53 § EXTRA ÄRENDE: LANDSKAPSREGERINGENS INBJUDAN TILL
DISKUSSION OM KOMMUNREFORMEN
54 § EXTRA ÄRENDE: GETA FBK:S ANHÅLLAN OM BORGEN
55 § EXTRA ÄRENDE: GETA KOMMUN – REDOVISNING NY BRANDSTATION
56 § EXTRA ÄRENDE: GETA KOMMUN – TILLÄGGSANSLAG INOM BRANDOCH BEFOLKNINGSSKYDD
57 § EXTRA ÄRENDE: ARBETSGRUPP FÖR VATTENLEDNING ÖSTERGETAHAVSVIDDEN

Protokolljustering: ________________________________
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47 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kst § 47/19.3.2019
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund
 RÅL, protokoll nr 2, 7.3.2019
 NÅHD, protokoll förbundsstyrelsemöte nr 1/2019, 4.3.2019
 NÅHD, kallelse förbundsfullmäktige nr 1/2019, 21.3.2019
Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom
 Ekonomens beslut § 3/28.2.2019, Avbetalningsplan för hyresskuld
(konfidentiellt)
 Kdir § 17/18.3.2019, Ansökan om semester
 Kdir § 18/18.3.2019, Ansökan om semester
 Kdir § 19/18.3.2019, Ansökan om semester
 Kdir § 20/18.3.2019, Ansökan om semester
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
 LR, Beslut (Dnr ÅLR 2019/1221), Ansökan om samarbetsstöd för
gemensamt ekonomisystem för kommunal sektor
 Ålands författningssamling för 2018, nr 1-102 (register)
Övrigt
 Kommundirektörsmöte, protokoll, Jomala 1.3.2019
 Högsta domstolens utlåtande angående kommunreformslagarna, givet
5.3.2019
 Ålands Brand- och Räddningsförbund, Medlemsinfo 1-2019
 Hyresavtal med Folkhälsan i Geta ang. hyra av gymlokal
 Pensionärstagarnas Centralförbund PCF rf, Upprop 1.3.2019,
Pensionärsorganisationernas verksamhet är synnerligen viktigt och den bör
stödas.
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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48 § REMISSUTLÅTANDE – GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM
ELEKTRONISK FAKTURERING VID OFFENTLIG UPPHANDLING
Kst § 48/19.3.2019

./.

Landskapsregeringen begär in synpunkter över ett lagförslag (s..k.
blankettlag) gällande landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om
elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare.
Remisstiden går ut den 26 mars 2019. Meddelande om remiss översändes
den 6.3.2019. Lagförslagen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 48/2019.
Lagförslaget hänför sig till ett EU-direktiv om e-faktura som ska
genomföras senast den 18 april 2019. Avsikten är att lagändringen ska
träda i kraft så snart som möjligt.
Rikets lag på området, som landskapsregeringen alltså föreslår antas
genom en blankettlag, handlar om att upphandlande myndigheter åläggs
”att ta emot och behandla sådana e-fakturor som överensstämmer med
den europeiska standarden för elektroniska fakturor och som sänds till
de upphandlande enheterna till följd av utförda upphandlingskontrakt
och koncessioner. Lagen innehåller även bestämmelser som går utöver
e-fakturadirektivets krav. Kravet för upphandlande enheter att ta emot efakturor gäller även upphandling som understiger EU:s tröskelvärden
men som överstiger rikets nationella tröskelvärden för när rikets
upphandlingslagstiftning ska tillämpas. I lagen ingår även en annan
bestämmelse som går utöver e-fakturadirektivets bestämmelser,
beträffande att samtliga upphandlande enheter och näringsidkare på
begäran ska ha rätt att få fakturor i form av e-faktura av andra
upphandlande enheter och näringsidkare. För näringsidkare gäller detta
krav under förutsättning att verksamheten har en omsättning om minst
10 000 euro under räkenskapsperioden.”
I i blankettlagen föreslås det att inga större undantag från rikets lag görs.
På ett allmänt plan inom offentlig förvaltning anses elektronisk
hantering av e-fakturor vara mer tidseffektivt än manuell hantering av
fakturor. Detta framförs även i lagförslagets motiveringar.
Kan konstateras att en effektivare hantering av fakturor är att övergå till
e-fakturor (både ingående och utgående fakturor). Detta lagförslag
handlar endast om emottagande och behandling av fakturor, men ska ses
som ett led i den pågående digitaliseringen av offentlig sektor.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta lagförslaget och dess genomförande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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49 § KOMMUNINDELNINGSUTREDNINGEN FÖR NORRA ÅLAND
Kst § 49/19.3.2019
Henricson Ab har färdigställt kommunindelningsutredningarna för
samarbetsområdena "Skärgården", "Norra Åland" och "Södra Åland".

./.

Landskapsregeringen har beslutat att skicka ut rapporterna på
utlåtanderunda. Eventuella utlåtanden skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 9 april 2019. Översändes 26.2.2019 per e-post.
Rapporten enligt bilaga.
Bilaga Kst § 49/2019.
Sammanställning av utredningen:
Konstateras att utredningen ej behandlar
- Alternativa samgångskonstellationer utöver de samarbetsområden
som anges i uppdraget och i kommunreformlagen,
- Specifika konsekvenser av en samgång för invånare i enskilda
nuvarande kommuner
- Specifika konsekvenser för kommunerna då lagstiftningen om
Kommunernas socialtjänst (KST) träder i kraft, eller
- Effekter av eventuella gränsjusteringar mellan Mariehamn och
Lemland (Järsö-Nåtö) för bildandet av kommunen Södra Åland.
Konstateras att ÅSUB:s enkätundersökningar 2010 och 2016 visar att
ålänningarna på ett allmänt plan är positivt inställda till ändringar av
kommunindelningen, men mer skeptiskt inställda till ändringar som berör
den egna kommunen. Undersökningen 2016 visar att splittringen är stor
beroende på respondenternas boningsort.
Konstateras att Geta kommuns invånarenkät i oktober 2018 om
kommunens olika framtidsalternativ visade ett resultat där alternativen
att förbli en självständig kommun (43 %) och en sammanslagning mellan
Geta och Finström (45 %) ungefär lika stort stöd. En sammanslagning av
kommunerna på norra Åland i enlighet med LR:s förslag stöddes av 29
% av respondenterna.
Konstateras att flera faktorer och trender (ex. avmattad tillväxt, ökade
kostnader inom offentlig sektor, demografiskt utveckling) ”pekar på ett
tydligt behov av genomgripande strukturella förändringar inom Ålands
offentliga sektor som helhet. Kommunindelningen och organiseringen av
den kommunala sektorns verksamhet är en viktig del av den helheten.”
Konstateras att ”Enligt lagtexten och förarbetena är
kommunreformlagen avsedd att utgöra normal, tvingande lagstiftning.
Inget annat framgick heller under behandlingen i lagtinget. I egenskap
av offentliga aktörer är kommunerna skyldiga att noggrant iaktta lag i
all sin verksamhet”.
Gällande kommunstrukturreformens inverkan på reformen Kommunalt
samordnad socialtjänst (KST), konstateras att även om en
Protokolljustering: ________________________________
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kommunstrukturreform enligt landskapsregeringens förslag genomförs
krävs en samordning av socialtjänsten
Gällande det ekonomiska utgångsläget på Norra Åland konstateras att det
är svagare jämfört med Södra Åland. Skatteunderlaget är aningen
svagare än på Åland i genomsnitt. Verksamhetskostnaderna per
kommun per invånare enligt nedan.

Konstateras att den reella skattesatsen utgjorde endast 56 % av den
nominella (medelvärdet på Åland är 68 %) i Geta. Skillnaden anses som
väldigt stor och är på alla sätt uppseendeväckande. I Geta utgjorde
landskapsandelarna ca 50 % kommunens inkomster.
Konstateras att i Geta ”har det ekonomiska läget hastigt försämrats på
ett sätt som på sikt försvagar möjligheterna att driva kommunal
verksamhet”.
Konstateras att utgångsläget för en norråländsk kommun är att
befolkningen skulle bestå av 6 400 invånare, dvs lite mindre än
medianstorleken för en kommun i Finland. Den nya kommungränsen
sammanfaller med NÅHD. Totalt omkring 383 personalårsverken
omfattas av en kommunsammanslagning mellan
kommunerna. I totalsiffran ingår även personalen vid NÅHD
Konstateras att enligt en preliminär kalkyl skulle den skattesatsen för en
sammanslagen kommun på Norra Åland behöva ligga på cirka 18,5 %.
Konstateras att landskapsandelarna minskar i en sammanslagen
kommun, som dock kompenseras fullt ut de första fem åren.
Kompensationen för förlorade landskapsandelar upphör efter det femte
året. I utredningen skriver man att landskapsregeringens tanke ”med
övergångsperioden är att den ska ge kommunen tid att anpassa sin
verksamhet och ekonomi till det nya läget”. Utredningens kalkyler
”visar att en permanent minskning av landskapsandelarna med 1,4
miljoner euro per år jämfört med dagsläget skulle innebära en
ansträngd ekonomi för kommunerna på Norra Åland”. Även med
inbesparingar i den nya kommunen skulle ekonomin vara kraftigt
begränsad om inte denna skevhet i landskapsandelssystemet korrigeras.
Konstateras att en norråländsk sammanslagen kommun skulle ha en
skuldsättningsgrad om 67 %. Alltså överskrider det redan från starten
gränsen på 50 %, som är ett av de fyra kriskommunskriterierna i riket.
Konstateras att om ”antalet kommuner minskar från 16 till 4, bör
landskapsandelssystemet ses över så att det inte oskäligt försämrar
kommunernas möjligheter att erbjuda lagstadgad service till
Protokolljustering: ________________________________
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invånarna. På Norra Åland behöver Vårdös skärgårdsförhållanden och
den genomsnittligt lägre skattekraften beaktas särskilt beaktas när nya
grunder för landskapsandelssystemet tas fram.”
Konstateras att en kommunstrukturreform kräver betydande ändringar i
landskapsandelssystemet. En lagändring så att kommunandelarna för
grundskolan korrigeras och höjs till dagens nivå är nödvändig.
Konstateras att för Norra Åland är samgångsunderstödet betydligt högre
om den nya kommunen bildas senast den 1 januari 2021 än om den
bildas 2022.
I utredningen skriver man att ”[m]ed tanke på legitimiteten i processen
är det viktigt att det är praktiskt möjligt för kommunerna att uppnå det
högre samgångsunderstödet. Enligt utredarnas bedömning bör
landskapsregeringen överväga att snarast möjligt bereda en lagändring
som innebär att
- Tidtabellen enligt kommunreformlagen förlängs med minst ett år,
eller
- Den graderade modellen för samgångsunderstödet för Norra Åland
och Södra Åland stryks, så att det högre samgångsunderstödet
betalas också om den nya kommunen bildas den 1 januari 2022.”
Konstateras att en ”omfördelning av landskapsandelarna mellan
utredningsområdena är nödvändig oberoende av kommunstrukturen”.
Konstateras att den ”sammantagna utvecklingspotentialen vid en
kommunsammanslagning mellan Finström, Geta, Saltvik, Sund och
Vårdö är medelstor. Kommunsammanslagningen kan karakteriseras som
anpassande eller effektiverande”.
Konstateras att utredningen rekommenderar att de norråländska
kommunerna inleder förhandlingar med sikte på att gå samman den 1
januari 2022. Förhandlingarna bör slutföras så att ett samgångsavtal som
godkänts av alla fem kommuners fullmäktige kan lämnas in till
landskapsregeringen senast i april 2021. Enligt utredarna är tidtabellen
realistisk men krävande. Utredarna rekommenderar att kommunerna
inleder förhandlingar under våren 2019, så att sittande kommunstyrelse
och fullmäktige kan behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i
december 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att avge följande
utlåtande:
- Landskapsandelssystemet måste ändras snarast i enlighet med
ändringsförslagen i kommunindelningsutredningen
- Geta kommun anser att organiseringen av kommunerna behöver
åtgärdas om samhällsutvecklingen fortsätter på samma sätt som tidigare
med ökade administrativa uppgifter från lagstiftarna samt ökade
kostnader och minskade intäkter i form av landskapsandelar och
skatter.
Protokolljustering: ________________________________
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Konstateras att resurserna ej medger att förhandlingarna mellan de
norråländska kommunerna påbörjas förrän efter lagtings- och
kommunalvalet i höst.

BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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50 § FÖRDELNING AV JUSTERINGSPOTT ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL (TS
OCH AKTA)
Kst § 50/19.3.2019
Enligt gällande kollektivavtal skall en justeringspott fördelas bland
kommunernas anställda, retroaktivt från och med 1 januari i år.
Potten baseras på en procentuell andel av respektive kommuns
sammanlagda löner för en för kommunen normal månad. För Getas del är
beloppet som ska fördelas minimum 1 053,21 euro per månad (uträknat
från löneutbetalningarna för november månad).

./.

Kommundirektören och ekonomen har fört förhandlingar med de fackliga
organisationerna (förhandlingsprotokoll som bilaga), och föreslår
lönejusteringar i enlighet med de i protokollet föreslagna lönejusteringarna.
Bilaga Kst § 50/2019.
De framförhandlade lönejusteringarnas effekt är sammanlagt 265,11 euro.
Detta medför att ytterligare 788,1 euro finns att fördela ut. I
förhandlingsprotokollet finns stipulerat att kommunen använder denna
resterande del till att fördelas på höjningar av individuella tillägg för
personalen. Höjningarna sker enligt gällande kollektivavtal. Enligt
kollektivavtal behöver kommunen uppnå en nivå där individuella tillägg
om minst 1.3 % av de uppgiftsrelaterade lönerna reserveras/fördelas ut
varje månad. Kommunens andel för närvarande är ca. 0,30 % av de
uppgiftsbaserade lönerna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer lönejusteringar med anledning av
kollektivavtalsenlig justeringspott enligt bilaga Kst § 50/2019, att tillämpas
retroaktivt från och med 1.1.2019. Kommunstyrelsen beslutar därutöver att
kommunen höjer de individuella tilläggen så att de uppnår en nivå om
minst 1,3 % av kommunens uppgiftsbaserade löner.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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51 § HÖJNING AV DE INDIVIDUELLA TILLÄGGEN I GETA KOMMUN
Kst § 51/19.3.2019

./.

För regler kring individuella tillägg inom AKTA - se
https://www.kt.fi/sv/avtal/akta/2018/kapitel-2-loner/lonesystemet
Se även sammanställningen bifogat.
Bilaga Kst § 51/2019.
Enligt kollektivavtalet AKTA behöver kommunen uppnå en nivå där
individuella tillägg om minst 1.3 % av de uppgiftsrelaterade lönerna
reserveras/fördelas ut varje månad.
Den totala summan av de uppgiftsrelaterade lönerna som tillhör AKTA
(inklusive ordinarie personal, långtidsvikariat och långvarig extra personal)
är ca. 61 000 euro per månad. Denna summa är uträknad från kommunens
löneutbetalningar i februari månad detta år. Summan av de individuella
tillägg som ska fördelas ut/reserveras per månad till anställda (ej
timanställda) ordinarie, långtidsvikarier och extra personal med långa avtal
inom AKTA är ca 800 euro (avrundat uppåt). För närvarande är denna
summa mycket lägre; totalt betalar kommunen ut ut/reserveras 175,25 euro
per månad i individuella tillägg.
Nivå på individuella lönetillägg samt grunder för dess utdelning:
För att räkna ut rätt nivå för det individuella tillägget kan man dela summan
om 800 euro med antal anställda i kommunen inom AKTA. Detta antal bör
vara 30 st, som är det bedömda medeltal av hur många anställda
kommunen har som tillhör AKTA inklusive ordinarie, långtidsvik eller
långtidsanställda extra personal (exkl. timanställda).
Vid en sådan uträkning får man att kommunen bör fastställa nivån för ett
individuellt tillägg inom AKTA till 27 euro (avrundat uppåt). 27 euro bör
således bli kommunens "grundläggande"-individuella tillägg. För att vara
berättigad till detta tillägg behöver den anställda ha ett utvecklingssamtal
med sin förman och tillsammans utföra en arbetsprestationsbedömning.
Kommundirektören har på förslag att kommunen ytterligare inrättar ett
förhöjt individuellt tillägg om 50 euro som endast delas ut till personal som
får väldigt goda betyg enligt kommunens arbetsprestationsbedömning.
Anledningen till förslaget är ett försök att sporra personalen och ett försök
att till viss del modernisera kommunens lönesystem. För att vara berättigad
till detta tillägg behöver den anställda ha ett utvecklingssamtal med sin
förman och tillsammans utföra en arbetsprestationsbedömning där det
sammanlagda resultatet måste vara minst 80 poäng.
Ovanstående nivåer för individuella tillägg är för en heltidstjänst – vid
deltidsarbete betalas tillägget ut i relation till hur mycket den anställda
arbetar i enlighet med deltiden i procent.
Geta kommun har sedan tidigare fastställt
arbetsprestationsbedömningskriterier och bedömningsfaktorer enligt
”Bedömning av arbetsprestation”(Kst § 142/2009).
Protokolljustering: ________________________________
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För att vara berättigad till ett individuellt tillägg ska den anställda ej vara
under prövotid och ha ett avtal på minst sex månader. I de fall avtalet
förlängs med en motsvarande befattning utan uppehåll fortsätter tillägget.
Undantag från dessa regler kan beviljas endast genom särskilt
tjänstemannabeslut av ansvarig tjänsteman för förvaltning.
Konstateras att förmännen bör utföra arbetsprestationsbedömningarna
och tilldela individuella tillägg för sin underlydande personal enligt de av
kommunstyrelsen fastställda grunderna. Kommundirektören utför
bedömningen tilldelning av lönetillägg för ledande tjänstemän anställda
av kommunen, kanslipersonal, tjänstemän och arbetare under
byggnadstekniska nämnden och personalen i biblioteket och köket.
Ovanstående system för fördelning av individuella tillägg föreslås också
gälla för personal inom teknisk sektor (TS kollektivavtalet).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa det grundläggande individuella
tillägget till 27 euro och det förhöjda individuella tillägget till 50 euro för
personal som tillhör kollektivavtalen AKTA samt TS. Kriterierna och
reglerna för berättigande till tilläggen enligt ovan.
Förmännen utför arbetsprestationsbedömningar och tilldelar individuella
tillägg för sin underlydande personal enligt de av kommunstyrelsen
fastställda grunderna. På samma sätt och enligt samma grunder utför
kommundirektören bedömningen och tilldelning av lönetillägg för
ledande tjänstemän anställda av kommunen, kanslipersonal, tjänstemän
och arbetare under byggnadstekniska nämnden, bibliotekssekreteraren
samt bespisningschefen.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för vidare beredning.
______

Protokolljustering: ________________________________
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52 § BUDGETÄNDRING MED ANLEDNING AV
KONDITIONSUNDERSÖKNING AV GETA DAGHEM
Btn § 17:
Eftersom personal klagat på symptom för dålig inomhusluft och eftersom tidigare
undersökningar av rumsdamm påvisat förhöjda värden av toxinindikatorer, beställde
kommunteknikern efter konsultation med ÅMHM en ny undersökning av byggnaden av
Investigo (K.tekn § 16/2018). Investigo har nu leverat en rapport jämte åtgärdsförslag
(bilaga § 17a).
Åtgärdsförslagen är:


Skadorna i väggarnas konstruktioner undersöks noggrannare genom att
systematiskt göra konstruktionsöppningar och materialprovtagningar på
riskplatser. Vi rekommenderar att golvets uppbyggnad och kondition fastställs i
samband med tilläggsundersökning i väggarna. På basis av
tilläggsundersökningarna utförs en noggrannare saneringsplanering för
åtgärdande av skadorna och orsaken till skadorna.



Fuktmärken och mikrobskador finns kvar i mellantaket där vattenskada har
inträffat. Vi rekommenderar att isolering och synligt skadade träkonstruktioner
förnyas vid området. Vi rekommenderar också att alla oisolerade rör på
mellantaket isoleras mot kondensbildning.



Sprickor/otätheter observerades i golvyta i wc-utrymmen. Vi rekommenderar att
plastmatta repareras, alternativt förnyas.



Regnvattensystemet är stockat vid stuprörens nedre kant, rekommenderas att
rensningsanordningen rengörs.



Sprucken takpanna förnyas.

Kommunteknikerns förslag:
Kommunteknikern noterar att förslag 1 och 2 kräver ytterligare undersökningar och
tilläggsanslag som inte finns budgeterat i daghemmets investeringsbudget.
Kommunteknikern har begärt in offert för att åtgärda åtgärdsförslag nr 1. Offert enligt
bilaga §17b. Kommunteknikern föreslår att åtgärdsförslag nr 2 görs i samband med
åtgärdandet av fuktskadan vid skolans matsal, och att åtgärdsförslagen 3-5 är mindre
ingrepp som kan göras på egen hand.
Förslaget är alltså att nämnden föreslår inför styrelsen att äska om ett tilläggsanslag om
4 000 euro för att undersöka väggarna och för att göra en saneringsplan för dessa.
Kostnaderna uppskattas till ca 4 000 euro för tilläggsundersökningen jämte
saneringsplan.

Protokolljustering: ________________________________
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Beslut:
Enligt förslag
______
Kst § 52/19.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tilläggsanslag om 4 000 euro
beviljas (uppgiftsområde Byggnader och anläggningar) för att bekosta
tilläggsundersökning jämte saneringsplan enligt byggnadstekniska
nämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 19.3.2019

Tid: kl. 18:30

53 § EXTRA ÄRENDE: LANDSKAPSREGERINGENS INBJUDAN TILL
DISKUSSION OM KOMMUNREFORMEN
Kst § 53/19.3.2019
Landskapsregeringens minister Fellman och tjänsteman Raine
Katajamäki har erbjudit sig att träffa respektive kommuns fullmäktige
(eller annat organ) för en diskussion om den förestående
kommunreformsprocessen och hur landskapsregeringen kan stöda
kommunernas arbeten med reformen.

./.

Inbjudan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 53/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in minister Fellman till ett kommande
styrelsemöte alternativt föreslår för fullmäktige att de bjuder in ministern
till ett fullmäktigemöte.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att de bjuder
in minister Fellman till ett fullmäktigemöte.
______
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54 § EXTRA ÄRENDE: GETA FBK:S ANHÅLLAN OM BORGEN
Kst § 54/19.3.2019
Geta Fbk:s styrelse har genom Mats Sjöblom anhållit till kommunen att
kommunen borgar för ett lån om maximalt 20 000 euro för inköp av
begagnad bemanningsbil till den frivilliga brandkårsverksamheten.
Planen att införskaffa ny bemanningsbil motiveras med att den gamla
bilen börjar bli i dåligt skick och att den endast har två säten med
säkerhetsbälten. En ny bil behövs då manskapet har ökat och man även
kommer att köra igång junioverksamhet. Enligt anhållan har man ”nu
hittat en förmånlig [begagnad] och välutrustad bil, oxå väl lämpad för
exempelvis första insats vid hjärtstopp, olyckor m.m. som vi gärna skulle
förvärva. Den får också köras med vanligt bilkörkort,(klass B) De övriga
bilarna kräver lastbilskort (klass C) för att få framföras. Därav den
skyndsamma ärendegången nu. Vi ämnar finansiera lånet med
försäljningen av gamla Brandstationen, som nu ligger ute till försäljning,
samt avtalsenlig verksamhet till Kommunen. Exempelvis Lyfthjälp.”

./.

Anhållan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 54/2019.
Kommunen har för närvarande två borgenförbindelser i kraft enligt bokslut
2017:
- Under 2013 beviljades borgensförbindelse, men som ännu inte
nyttjats, om €150 000 för Nötö-kanal (enligt Kfge nr 2 § 24
15.5.2013).
- 2013 beviljades Geta ungdomsförening en borgensförbindelse där
Geta kommun står som garant till lån om maximalt 10 000€ i syfte att
handikappanpassa entrén till Furulund Enligt beslut (Kfge
58/23.10.2013). Denna borgensförbindelse trädde i kraft 2017 då
ungdomsföreningen upptog lånet.
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 49 är det nu kommunstyrelsen
som beviljar borgensförbindelser.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja borgen för en summa om maximalt
20 000 euro för inköp av begagnad manskapsbil. Kommundirektören och
ekonomen ges fullmakt att underteckna nödvändiga handlingar om
borgensförbindelsen verkställs. Beslutet motiveras med att kommunen
tidigare (åtminstone två gånger) har beviljat borgen för lån till
sammanslutningar som arbetar med frivillig verksamhet (Östergeta
samfällda land- och vattenområden samt GUF).
Jäv:
Ledamot Mats Sjöblom anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslutade att
bevilja jäv enligt anmälan och ledamoten deltar inte i ärendets behandling.

Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att tillåtelse att använda kommunen som
borgenär gäller till och med 31.12.2019.
Paragrafen justeras omedelbart.
______

Protokolljustering: ________________________________
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55 § EXTRA ÄRENDE: GETA KOMMUN – REDOVISNING NY
BRANDSTATION
RN § 12/7.3.2019
Redovisning för byggandet av brandstation i Geta.
I budget beviljades 288 000 euro netto för projektet.
Kostnaderna uppgår till 522 158 euro.
Erhållna stödandelar totalt är 241 695 euro.
Nettokostnad för Geta kommun 280 463 euro.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden konstatera projektet verkställt
samt antecknar sig redovisningen för kännedom.
Beslut:
Konstateras verkställt och antecknas för kännedom.
____________
Kst § 55/19.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att investeringsprojektet verkställt och
slutfört. Konstateras att styrelse och fullmäktige tar upp frågan igen
samband med behandlingen av bokslutet för 2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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56 § EXTRA ÄRENDE: TILLÄGGSANSLAG INOM BRAND- OCH
BEFOLKNINGSSKYDD
RN § 13/7.3.2019
I samband med stormen Alfrida i januari 2019 drabbades Geta kommun
av längre störningar i eldistribution och telekommunikation. I ett tidigt
skede framkom information att skadorna var så omfattande på elrespektive telekommunikationsnät att detta förutspåddes bli långvarigt.
För att säkerställa driften av brandstationen och ur ett befolkningsskyddsperspektiv införskaffades generator med tillhörande materiel för att
möjlig-göra driftsättningen av stationen. Förberedenade installationer i
fastigheten har förberetts under byggtiden av stationen.
Brandstationen fungerade under stormen Alfridas framfart som temporärt
övernattningsställe, erbjöd dusch- och tvättmöjligheter samt varm mat för
kommuninnevånare och kårens manskap. Geta FBK kunde förutom
sedvanlig beredskap även bistå med handräckning fullt ut av
efterfrågande förberedande uppgifter för el- och kommunikationsbolag
och på så sätt påskynda de egentliga reparationsarbetena.
Kostnaderna uppgår till 2 415,32 euro för 27kVA generator samt för
skarvuttag, kraftkontakt och kabel 261,00 euro, totalt 2 676,32 euro.
Priserna är netto.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden
anhåller om tilläggsanslag av pågående verksamhetsår inom brand- och
befolkningsskyddet för generator med tillhörande materiel för totalt
2 676,32 euro netto.
Beslut:
Enligt förslag.
__________
Kst § 56/19.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tilläggsanslag av
pågående verksamhetsår inom brand- och befolkningsskyddet för
generator med tillhörande materiel för totalt 2 676,32 euro netto beviljas.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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57 § EXTRA ÄRENDE: ARBETSGRUPP FÖR VATTENLEDNING
ÖSTERGETA-HAVSVIDDEN
Kst § 57/19.3.2019
Enligt kommunstyrelsens beslut Kst § 7/22.1.2019 tillsatte styrelsen en
arbetsgrupp bestående av kommundirektören, kommunteknikern och
kommunstyrelseordförande. Fullmäktige har beslutat att tillsätta
fullmäktigeledamot Anders Jansson och byggnadstekniska nämnden har
beslutat att tillsätta nämndledamot Johanna Wendelin-Dahlblom.
Styrelseordförande Camilla Andersson har begärt att ej längre ingå som
medlem i arbetsgruppen, men önskar närvaro- och yttranderätt på
gruppens möten.
Styrelseledamot Kim Björling har anmält intresse att ingå i gruppen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en ersättare för Camilla Andersson i
arbetsgruppen
Kommunstyrelsen beslutar att Camilla Andersson dock har närvaro- och
yttranderätt på gruppens möten.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att ersätta Camilla Andersson med ledamot
Kim Björling i arbetsgruppen.
______

Protokolljustering: ________________________________
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58 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 58/19.3.2019
Mötet förklaras avslutat kl. 21.20.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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§§ 46-58

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Det aktuella beslutsprotokollet framläggs till påseende på kommunens elektroniska anslagstavla
(www.geta.ax) samt i Geta kommunkansli, Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via
direkt skriftlig delgivning till part. Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller
besvärsanförande kan rådgöras med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.
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:
§§ 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58
Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras
över nedan nämnda beslut.
Paragrafer i protokollet och grunderna 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:
§§ 46, 47, 50, 54
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.
Protokolljustering: ________________________________
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Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Tid: kl. 18:30

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet: §
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.

Protokolljustering: ________________________________

