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Enligt uppdrag

Kommundirektör Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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67 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 67/14.5.2019
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 18.30 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 -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 skickades ut elektroniskt den 8 maj med alla nödvändiga uppgifter
varför mötet således torde vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.
Vid sammanträdet är tre ordinarie ledamöter närvarande. Ersättare har
kallats in för ledamot Sjöblom. Gunnel Nordlund-White har som ersättare
för närvarande ordinarie ledamot Kjell Berndtsson närvaro- och
yttranderätt enligt förvaltningsstadgan. Totalt är fyra ledamöter närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Helena Martinsson och Kjell Berndtsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.

Protokolljustering: ________________________________
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68 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kst § 68/14.5.2019
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund
 Skolnämnden, kallelse nr 3/2019, 14.5.2019
 NÅHD, förbundsstyrelsen kallelse och protokoll möte nr 4/2019, 8.5.2019
 Ålands kommunförbund (KAD), Cirkulär 6/2019, Beställning av de kommunala
kollektivavtalen 2018–2019
 Ålands Omsorgsförbund, delgivande av bokslut för 2018 (godkänt av
förbundsstyrelsen 24.4.2019
Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom
 Kdir 25/16.4.2019, Ansökan om ledighet (beviljat)
 Kdir 26/25.4.2019, Utseende av delegat till Ålands Brand- och Räddningsförbunds
vårmöte
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
 Ålands Ombudsmanna Myndighet, Brev 24.4.2019, Förfrågan jämställdhetsplan
 Ålands Ombudsmanna Myndighet, Inbjudan till seminariet Hur står det till med
jämställdheten i landet? 28.5.2019
 Finlands kommunförbund, Meddelande [e-post 29.4.2019], Inkomstregisteret
 Åfs 2019:7, LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom
förvaltningen
 Åfs 2019:7, LL om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen
 Åfs 2019:10, LL om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars
offentlighet
 Åfs 2019: 11, LL om ändring av arkivlagen för landskapet Åland
 Åfs 2019:16, LL om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands
ombudsmannamyndighet
 Åfs 2019: 17, LL om ändring av 37 § förvaltningslagen för landskapet Åland
 Åfs 2019:27, Ålands landskapsregerings beslut om fördelning av samfunds och
samfällda förmåners kommunalskatt mellan kommunerna
 Åfs 2019:28, LL om en reform av kommunstrukturen på Åland
 Åfs 2019: 29, Kommunstrukturlag för Åland
 Valkretsnämnden för landskapet Åland, Tillkännagivande av valresultat 17.4.2019
Övrigt
 Meddelande om verkställande av styrelsens beslut att avsluta donationsfonderna
Lennart Wiklunds Minnesfond samt Geta Cancerfond på Nordea
 Ålands Vatten Ab, kallelse till bolagsstämma 21.5.2019
 Kommundirektörsmöte 18.4.2019 Sottunga, protokoll
 Norråländsk presidieträff 23.4.2019 Vårdö, protokoll
 Bekräftat från LR att KST förverkligas år 2021.
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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69 § BOKSLUT 2018
Kst § 61/16.4.2019

./.

Preliminärt resultat för räkenskapsperioden redogörs för styrelsen och
utkast till bokslut jämte balansbok och verksamhetsberättelse presenteras
för kommunstyrelsen.
Bilaga Kst § 61/2019.
Kommunstyrelsen bör särskilt granska verksamhetsberättelserna för
uppgiftsområdena Kommunledning, Bibliotekets och kulturverksamhet
samt Centralkök eftersom kommunstyrelsen är beslutande organ för
dessa områden. Övriga verksamhetsberättelser har redan godkänts av
respektive ansvarig nämnd.
Konstateras dock att kommundirektören gjort vissa tillägg och ändringar
i byggnadstekniska nämndens verksamhetsberättelse när det gäller
uppgiftsområdena Byggnader och anläggningar, Avfallshantering,
Trafikleder och allmänna områden samt Vatten och avlopp.
Kommundirektören och ekonomen har även gjort vissa ändringar i
dispositionen och gjort vissa tillägg (under rubriken Budgetutfall
(undervisningsverksamheten) samt under rubriken Uppföljning och
intern kontroll) gällande Skolnämndens verksamhetsberättelse samt även
förkortat ner delen om NÅHDs verksamhetsberättelse då denna del redan
finns i NÅHDs redan fastslagna verksamhetsberättelse. Et tillägg har
även gjort under rubriken Verksamhetsområde för uppgiftsområdet
Barnomsorg.
Ändring i disposition och utseende har också gjorts för
Lantbruksnämndens inskickade verksamhetsberättelse.
I föreliggande utkast landar årsbidraget på årsresultatet på
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare beredning och
färdigställande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 69/14.5.2019

I enlighet med kommunallagen § 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige
före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall
ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en
översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall
undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för
verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för
väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi och som
inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
Protokolljustering: ________________________________
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I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av
räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.

./.

I föreliggande bokslut landar årsresultatet på -349 671€ och årsbidraget
på -210 799€, vilket är ca. 36 000€ bättre slutlig budget för 2018. Men
resultatet och årsbidraget är ändå betydligt sämre jämfört med bokslut
2017.
Bilaga Kst § 69/2019.
Kommunen gör inte ett bra verksamhetsår rent resultatmässigt och måste
ta från sitt överskott från tidigare år. Kommunens kraftiga underskott
måste alltså balanseras mot kommunens tidigare överskott. Likviditeten
har påtagligt försämrats, och kommunens lånebörda har ökat i och med
de investeringslån som togs under verksamhetsåret. Sedan 2017 har alla
större investeringar finansierats med lån från bank.
Utsikterna för år 2019 ser ännu sämre ut med anledning av de sänkta
landskapsandelarna som ska gälla nu enligt beslut från landskapet.
Kommunen får likviditetsproblem år 2020 om inte landskapsandelarna
höjs eller kommunen får in kraftigt ökade skatteintäkter.
Efter att 2018 års underskott om -349 671€ ackumulerats med tidigare
års överskott om 1 016 236€ uppgår överskottet vid slutet av år 2018 till
666 565€ – vilket inte upplevs att utgöra ett betryggande stort
ackumulerat överskott i balansen, speciellt med tanke på att år 2019 inte
verkar bli ett bättre år rent ekonomiskt. Detta med anledning av att
landskapsandelarna kommer att minska kraftigt med runt 200 000 euro
enligt landskapsregeringens tidigare beslut samt att prognoserna för
inkomstskatteintäkterna är väldigt osäkra och kanske inte kommer att
komma upp i den nivå som är nödvändigt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
- Godkänner bokslut och balansbok för år 2018 enligt bilaga.
- Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar
handlingarna till revisorerna för granskning.
- Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att tillsammans underteckna och avge
bekräftelsebrev till revisor enligt bilaga.
- Noterar och godkänner redovisningarna från de fleråriga
investeringsprojekten anskaffning av släckningsbil samt byggande av
ny brandstationshall.
- Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern
driftsnettonivå:
o Kommunledning: -10 460€
o Allmän social verksamhet: -18 093€
o Byggnadstillsyn: -2 269€
o Byggnader och lokaler: -11 822€
o Avfallshantering: -9 443€
o Trafikleder och allmänna områden: -2 844€
Protokolljustering: ________________________________
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o Gemensamma Brand- och räddningsnämnden: -10 347€
Konstaterar överskridningar på investeringssidan per projekt, netto:
o Renovering av lägenhet på Hemgården: -10 258€
o Förbättring av gamla stammar: -6 647€
o Skolans pannrum: -11 447€
o Blåsugn köket: -1 102€.
Konstaterar att de totala kostnaderna har överskridits -83 902€
Konstaterar att skatteintäkterna är 122 027€ under budget
Konstaterar att det totala verksamhetsbidraget har överskridits -7 675€
Konstaterar att kommunens sammanlagda investeringskostnader,
årsbidrag och resultat, trots ovanstående överskridningar håller sig
inom de av fullmäktige givna budgetramarna.
Föreslår för fullmäktige att underskott om -349 671€ balanseras med
tidigare års överskott, som därmed blir att omfatta ett belopp om
666 565€.
Konstaterar att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga.

Mötet ajourneras kl. 19.05-20.40.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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70 § UTDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG 2019
Kst § 70/14.5.2019

./.

Inför 2019 års utdelning av föreningsbidrag har sex (6) stycken
ansökningar inkommit. Geta kommun har budgeterat 3 000 euro för
understöd till sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet
samt 1 500 euro för understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet år 2018. Sammanlagt 4 500 euro. Ansökningarna
enligt bilaga.
Bilaga KST § 70/2019.
Följande föreningar har inkommit med ansökan (summan inom parentes
är ansökt bidrag) innan sista ansökningsdatum (30.4.2019):
- Geta Ungdomsförening
(5 500 euro)
- Folkhälsan i Geta
(500 euro)
- Geta kulturförening r.f.
(1 000 euro)
- Ålands 4H Distrikt r.f.
(1 300 euro)
- Dånö museiförening
(1 000 euro)
- Föreningen Norden på Åland
(0,45euro/invånare)
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 Geta kommun beslutar om eventuellt föreningsbidrag i maj.
För beviljande av bidrag ska följande handlingar finnas tillhanda:
verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget.
Av beslutet ska det framgå mottagare, bidragsbelopp, ändamål och
eventuella villkor för användningen av bidraget.
Kommundirektörens förslag:
Utdelning av föreningsbidrag:
-

-

-

-

Geta Ungdomsförening, 1 600 euro för drift och underhåll av
Furulund (understöd till sammanslutningar för ungdoms- och
fritidsverksamhet) samt 100 euro för material till midsommarfirande
(understöd till sammanslutningar för kulturverksamhet) för
verksamhetsåret 2019
Folkhälsan i Geta, 500 euro för arrangerande av Grottloppet och
övrig verksamhet för verksamhetsåret 2019 (understöd till
sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet)
Geta kulturförening r.f., 700 euro för arrangerande av Geta Poesi &
Visa under verksamhetsåret 2019 (understöd till sammanslutningar
för kulturverksamhet)
Ålands 4H Distrikt r.f., 900 euro för barnverksamhet under
verksamhetsåret 2019 (understöd till sammanslutningar för ungdomsoch fritidsverksamhet)
Protokolljustering: ________________________________
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Dånö museiförening r.f., 700 för underhåll av museet samt
museiverksamhet under verksamhetsåret 2019 (understöd till
sammanslutningar för kulturverksamhet)

Avslag:
- Föreningen Norden på Åland. Motivering: Enligt Geta kommuns
Principer för beviljande av föreningsbidrag kan föreningar med
hemort utanför Geta få bidrag om man har ett betydande antal
medlemmar eller deltagare från Geta. Inget i verksamhetsplan eller
verksamhetsberättelse tyder på att man har verksamhet i Geta eller
har ett beytande antal medlemmar från Geta kommun
Jäv:
Ledamot Helena Martinsson anmäler jäv eftersom hon är ledamot i
GUF:s styrelse samt ledamot Folkhälsan i Getas styrelse.
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att bevilja jäv. Ledamoten
avlägsnade sig från mötesrummet och deltog inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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71 § UTDELNING AV GETASTIPENDIET 2019
Kst § 71/14.5.2019
Geta kommun har fått in två (2) ansökningar till Getastipendiet.
Sökande Wilhelmina Nyback studerar vid Örebro teologiska högskola
och är inne på sin 4:e termin.
Sökande Nicole Eker studerar på Sjuksköterskeprogrammet på
institutionen för läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Hon är inne
på sin 5:e termin och studierna planeras vara klara januari 2020.
Båda sökanden har goda studieresultat. Båda är uppvuxna i Geta och gått
i Geta skola.
Geta kommun har detta år budgeterat 300 euro för utdelning av
Getastipendiet.

./.

Ansökan med studieintyg enligt bilaga.
Bilaga Kst § 71/2019.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommun beviljar ett stipendium om 150 euro till Wilhelmina
Nyback samt 150 euro till Nicole Eker.
BESLUT:
Enligt förslag
______

Protokolljustering: ________________________________
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72 § HYRA FÖR GYMLOKAL
Kst § 72/14.5.2019
Gymlokalen är nu färdigställd och gymverksamheten har redan startat i
lokalerna.
Kommundirektören har i enlighet med beslut Kst § 28/13.2.2019 skrivit
hyresavtal med Folkhälsan i Geta. I hyresavtalet - som skrevs innan
byggstart i enlighet med anvisningarna – är det inte preciserat vilken hyra
som ska betalas. Anledningen är att hyran bör fastställas av
kommunstyrelsen.
Kommundirektören har haft möte med Folkhälsan i Geta den 23.4.2019 om
nivå på hyran samt öppethållningstider. Under mötet kom man fram till att
en hyra som båda aktörer kan godkänna är 6,50 euro/kvm under tiden 22.431.12.2019, för att sedan höjas till 7,25 euro/kvm från och med 1.1.2020.
Hyran tar i beaktande att inte det finns pentry samt andra bekvämligheter.
Anledningen varför det föreslås en lägre hyra fram till årsskiftet är för att
Folkhälsan ej har sökt stöd för hyreskostnader för detta år, men att man
kommer att göra det inför 2019 (från landskapet och Folkhälsan på Åland).
Kommunens anställda kommer att få rabatterat pris för användning av
gymmet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att hyran för gymlokalen är 6,50 euro/kvm
under tiden 22.4-31.12.2019, för att sedan höjas till 7,25 euro/kvm från och
med 1.1.2020-tillsvidare.
Hyresavtalet kompletteras med ovanstående.
Jäv:
Ledamot Helena Martinsson anmäler jäv på grund av att hon är ledamot i
Folkhälsan i Getas styrelse. Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att
bevilja jäv. Ledamoten avlägsnade sig från mötesrummet och deltog inte
i ärendets behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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73 § SÄKERHETSFRÅGOR VID SKOLGÅRDEN
Kst § 73/14.5.2019
Skolnämnden har behandlat frågan om gymlokalen i förhållande till
skolgård och skolverksamheten (se SKN § 14/4.4.2019,
http://www.geta.ax/files/Geta2-19protokolljusterat.pdf). I beslutet står att
kommundirektören uppmanas ta med skolföreståndaren i diskussionen om
öppethållningstiderna när de förs med Folkhälsan i Geta. Man
rekommenderar även att ingången till gymmet flyttas till baksidan.
Byggnadstekniska nämnden har också behandlat ärendet (se BTN §
37/15.4.2019, http://www.geta.ax/files/Btn3protokoll.pdf) om renovering
av gymlokalen. I beslutet tar man även ställning emot förslaget att staket
med grind ska anläggas för att avgränsa skolområdet från vägen invid
skolområdet på grund av infrastrukturskäl. Dessa skäl torde vara att en
grind med staket skulle försvåra plogning och tillkomligheten för
servicefordon. Anledningen varför denna (gamla) fråga har uppkommit på
nytt är med anledning av att de nya gymlokalerna väntas innebära mer
trafik till de gamla kommunkanslilokalerna.
Kommundirektören har haft möte med Folkhälsan i Geta den 23.4.2019. På
mötet diskuterades olika säkerhetsaspekter i och med att verksamheten
bedrivs i lokaler som ligger i anslutning i Geta skolas skolgård och
skolbyggnad. Eventuella öppethållningstider diskuterades specifikt.
Öppethållningstiderna samt säkerhetsfrågor, inklusive nödvändigheten att
avgränsa skolområdet med ett staket och grind, har även diskuterats med
skolföreståndaren.
Kommundirektörens samlade bedömning är att det mest logiska är att i
nuläget inte fastslå några exakta öppethållningstider. Istället bör en
testperiod användas för att utvärdera hur verksamheten har fungerat i
relation till skolverksamheten. Förslagsvis kan verksamheten utvärderas
under våren och hösten för att sedan till september/oktober få en
välgrundad uppfattning över hur verksamheten har gått och hur säkerheten
har fungerat.
När det gäller staket med grind är kommundirektören av den uppfattningen
att det är ett reellt problem att bilar parkerar för nära skolbyggnadens
huvudingång och skolgård, vilket är en säkerhetsfråga. Därför är det
välgrundat och inte oskäligt att anlägga ett staket med grind för att avgränsa
infarten till skolans huvudingång från övriga området. Medel för att
anläggandet bör finnas inom befintlig investeringsbudget för 2019.
Det finns anledning att kontrollera vad som stipuleras om säkerhet och
trygghet på skolområdet enligt den nya landskapslagen om barnomsorg och
grundskola som är ute på remiss i kommunen. I lagförslaget finner man
bestämmelser om skolområdet enligt följande:
- § 58, mom. 3, ”Behöriga att vistas på skolans område är skolans
elever och personal, elevernas vårdnadshavare och övriga personer
som är nödvändiga för skolans verksamhet och barnets trygghet.
Protokolljustering: ________________________________
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Skolledaren eller skolans rektor avgör vem som har rätt att vistas i
skolbyggnaden”.
-

§ 59, mom. 2, ”I anslutning till varje skola ska finnas ett utomhusområde
för elevernas aktiviteter med tillgång till utrustning som främjar lek och

rörelse. Utomhusområdet ska vara tryggt att vistas på”.
§ 12, ”För att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier
samt trygghet och trivsel i skolan ska skolan ha en trivselstadga.
Trivselstadgan ingår i arbetsplanen och ska godkännas av kommunen”.
I trivselstadgan kan skolan i enligt detaljmotiveringarna bestämma
”[...] hur man får vistas och röra sig i skolbyggnaden och på
skolområdet”.

Det finns alltså välgrundade motiveringar varför man på ett tydligt sätt bör
avgränsa skolområdet och på ett tydligt sätt reglera hur besökare till
gymlokalen tar sig till gymlokalens ingång.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Öppethållningstiderna preciseras ej i nuläget utan man använder en
testperiod till och med utgången av september för att få möjlighet att
utvärdera om och i så fall vilka öppethållningstider behöver tas i bruk.
- Uppmana byggnadstekniska nämnden att, på grund av säkerhetsskäl
samt den på kommande nya lagen om barnomsorg och grundskola,
verkställa anläggning av staket med grind för att avgränsa infarten till
skolans huvudingång och skolans skolområde från övriga området.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Öppethållningstiderna preciseras ej i nuläget utan man använder en
testperiod till och med utgången av september för att få möjlighet att
utvärdera om och i så fall vilka öppethållningstider behöver tas i bruk.
- Ärendet angående eventuell anläggning av staket med grind behandlas
igen i samband med budgetprocessen under inkommande höst.
______
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74 § ANALYS AV GETA KOMMUNS LIKVIDITET
Kst § 74/14.5.2019
Kommundirektören har låtit ekonomen utföra en analys över likviditeten
från 1.1.2016 till och med 31.12.2019. Anledningen är att försöka få ett
grepp över framtida eventuella likviditetsproblem och försöka mota
problemen innan de kan börja äventyra kommunens verksamhet.
Ekonomens analys ges under mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar rapporten och föreslår åtgärder.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning och framtagande av
underlag. Kommunstyrelsen bjuder in Lumparlands kommun till möte
innan nästa styrelsemöte där kommunernas framtida ekonomiska
utmaningar diskuteras.
______

Protokolljustering: ________________________________
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75 TILLSÄTTANDE AV STYRGRUPP FÖR KOMMUNREFORM
Kst § 75/14.5.2019
Landskapslag om reform av kommunstrukturen på Åland (LL 2019/28)
innebär (3 §) att kommunerna indelas i tre samarbetsområden inom vilka
kommunerna ska gå samman senast 1 januari 2022. Landskapsregeringen
ska utse en samordnare (6 §) och kommunerna inom varje
samarbetsområde ska (7 §) gemensamt utarbeta ett samgångsavtal som
sedan ska godkännas av fullmäktige i alla kommunerna (8 §) innan
landskapsregeringen kan fastställa ändringen av kommunindelningen (9
§).
I kommunindelningsutredning för samarbetsområde Norra Åland,
februari 2019, ges skissartat förslag till samgångsavtal och utredarna från
Henricson Ab rekommenderar att kommunerna Finström, Geta, Saltvik,
Sund och Vårdö 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.
Tidtabellen anges av utredarna som ”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. Förslag till tidtabell:
Våren 2019

Koordinerande möte med samtliga kommuners representanter.
LR inleder beredningen av de lagändringar som anses nödvändiga för
att genomföra kommunreformen.
En preliminär plan för den fortsatta processen behandlas i
kommunstyrelserna.
Kommunerna utser förhandlare och inleder preliminära förhandlingar
om samgångsavtal.

Senhösten 2019

Ett första utkast till samgångsavtal föredras för de gamla
kommunstyrelserna, vid behov också för fullmäktige.

Vårvintern 2020

Kommunernas nya fullmäktige sammanträder och tar ställning till
utkastet till samgångsavtal, samt utser vid behov nya förhandlare.

I det föregående arbetet inför en eventuell samgång mellan kommunerna
Finström, Geta och Sund sköttes förhandlingarna inom en styrgrupp med
en sammansättning motsvarande den politiska referensgruppen i
kommunindelningsutredningen (högst tre medlemmar per kommun),
med kommundirektörerna och de ekonomiansvariga som beredande i
gruppen.
Vid norråländskt presidiemöte i Vårdö 23 april beslöts att ”ärendet bör
behandlas i respektive kommun i syfte att utse representanter till en
styrgrupp eller avfärda sammanslagningsalternativet”.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
Protokolljustering: ________________________________
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Utser två ordinarie förhandlare och en ersättare att ingå i en styrgrupp
för samarbetsområde Norra Åland med uppdrag att utreda
förutsättningar och förhandla om samgångsavtal i enlighet med
kommunreformlagen och kommunindelningsutredningen, i samråd
med den kommunsamordnare som landskapsregeringen utser för
ändamålet.
Ger i uppdrag till kommunens förhandlare att arbeta för att en
styrgrupp (om den tillsätts) bör ha målsättningen att sittande
kommunstyrelse och -fullmäktige kan behandla ett första utkast till
samgångsavtal senast i december 2019, förutsatt att
landskapsandelssystemet anpassas i enlighet med utredarnas
resonemang.

BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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76 § RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE FASTSTÄLLANDET AV
LANDSKAPSANDEL M.M. FÖR SOCIALVÅRDEN
Kst § 31/13.2.2019
Det har uppmärksammats att landskapsregeringen har fastställt
basbeloppet för socialvården i strid med gällande lagstiftning.
Därmed så bör kommunen lämna in ett rättelseyrkande om att
basbeloppet som gällde för verksamhetsåret 2018 också bör gälla för
2019.

./.

Landskapsregeringen beslut som rättelseyrkandet baserar sig på enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 31a/2019.

./.

Motiveringar och ytterligare information enligt utkast till rättelseyrkande
som bilaga.
Bilaga Kst § 31b/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar kommundirektörens förslag till
rättelseyrkande. Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ett
rättelseyrkande till landskapsregeringen i enlighet med Bilaga Kst
31/2019. Ifall situationen ändras så ges kommundirektören rätten att göra
erforderliga ändringar i bilagan.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 76/14.5.2019
Geta kommun har fått beslut från landskapsregeringen med anledning av
kommunens rättelseyrkande gällande fastställande av landskapsandel m.m.
för socialvården.

./.

Landskapsregeringen avslår rättelseyrkandet. Möjlighet finns att besvära
sig till Högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet enligt bilaga.
Bilaga Kst § 76/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar landskapsregeringens beslut till kännedom utan att
vidta ytterligare åtgärder.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 14.5.2019

Tid: kl. 18:30

77 § RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE LANDSKAPSREGERINGENS
BESLUT OM LANDSKAPSANDEL FÖR GRUNDSKOLAN
Kst § 14/22.1.2019
Kommundirektören bedömer att Geta kommun bör lämna in ett
rättelseyrkande till landskapsregeringen gällande landskapsregeringens
beslut ”Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019” daterat
8.1.2019 fattat av byråchef Elisabeth Storfors med diarienummer ÅLR
2019/83 och landskapsregeringens beslut ”Basbeloppen för
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019” av 8.1.2019
fattat av minister Tony Asumaa med diarienummer ÅLR 2019/65.

./.

Landskapsregeringen beslut över vilka rättelseyrkandet yrkas enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 14a/2019.

./.

Motiveringar och ytterligare information enligt utkast till rättelseyrkande
som bilaga.
Bilaga Kst § 14b/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ett rättelseyrkande till
landskapsregeringen gällande landskapsregeringens beslut med
diarienummer ÅLR 2019/83 och landskapsregeringens beslut med
diarienummer ÅLR 2019/65. Kommundirektören befullmäktigas lämna
in rättelseyrkande i enlighet med bilaga Kst § 14b/2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 77/14.5.2019
Geta kommun har fått beslut från landskapsregeringen med anledning av
kommunens rättelseyrkande gällande landskapsregeringens beslut om
landskapsandel för grundskolan.

./.

Landskapsregeringen avslår rättelseyrkandet. Möjlighet finns att besvära
sig till Högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet enligt bilaga.
Bilaga Kst § 77a/2019.

./.

Kommundirektören anser att det finns skäl till att besvära sig till Högsta
förvaltningsdomstolen, vilka redogörs för under mötet. Utkast till besvär
enligt bilaga.
Bilaga Kst § 77b/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna in besvär till Högsta
förvaltningsdomstolen gällande landskapsregeringens beslut ”Beviljande
och utbetalning av landskapsandel 2019” daterat 8.1.2019 med
diarienummer ÅLR 2019/83 och landskapsregeringens beslut
Protokolljustering: ________________________________
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”Basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år
2019” av 8.1.2019 med diarienummer ÅLR 2019/65.
Kommundirektören befullmäktigas lämna in besvär i enlighet med bilaga
Kst § 77b/2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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78 § GETA CANCERFONDS ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2018
SocN § 6/18.4.2018
Bilaga:

Geta cancerfonds årsberättelse 2018

Socialnämnden beslutade den 28.05.2015 32 § om ändring av
delegeringsordning för ärenden gällande ansökan om medel ur
cancerfonden i Geta kommun samt principerna för beviljande av medel
ur cancerfonden. Enligt 5 § i stadgar för Geta cancerfond ska
socialchefen uppföra årsberättelse över fonden som skall godkännas av
socialnämnden innan den inlämnas till kommunfullmäktige.
Årsberättelse för 2018 som bilaga. Under 2018 inkom tre ansökningar
och tre cancerbidrag beviljades och utbetalades.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2018 och
för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i
enlighet med fondens stadgar.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.
_________
Kst § 78/14.5.2019
Konstateras att Geta Cancerfonds redovisning fogats till kommunens
balansräkning för 2018. Balansräkningen återfinns i kommunens bokslut
och verksamhetsberättelse för 2018 som behandlades och godkändes av
styrelsen enligt beslut Kst § 69/14.5.2019. Efter avklarad revision skickas
bokslutet till fullmäktige för slutligt godkännande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att cancerfondens redovisningen fogats till
kommunens bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 och att
fullmäktige
behandlar
redovisningen
när
bokslut
och
verksamhetsberättelse behandlas av dem.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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79 § AHÅLLAN OM AMORTERINGSUPPSKOV FÖR LANDSKAPSLÅN ÅR
2019-2020
Kst § 195/19.12.2018
Kommundirektören har haft ett möte med representanter från
landskapsregeringen (två tjänstemän samt finansministern) om möjligheten
för kommunen att lätta på amorteringstrycket från de landskapslån
kommunen har. Låneskulden är för närvarande totalt ca -390 000 euro och
amorteringar om 26 708,33 euro har betalats till landskapsregeringen under
perioden 1.9.2017-31.8.2018.
På grund av den totalekonomiska situationen i Geta kommun, men främst
på grund av ökande underhållskostnader för kommunens hyreslägenheter
samt framtida planerade renoveringar, behöver kommunen till
landskapsregeringen ansöka om amorteringsuppskov för amorteringar av
kommunens landskapslån för åren 2019-2020. Kommunen har bland annat
åtminstone två lägenheter där taken över farstuingångarna läcker in fukt
som har skapat påväxt och fuktskador. Dessutom har
underhållskostnaderna av för de allt äldre lägenheterna ökat under det
senaste året på grund av ett flertal lägenhetsrenoveringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller till landskapsregeringen om
amorteringsuppskov för ovanstående landskapslån för åren 2019-2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 79/14.5.2019

./.

Landskapsregeringen har beviljat amorteringsuppskov för
landskapslånen nr 651 0007, 651 0032 och 3401 50 så att nästa
amortering sker 31.8.2020. Beslut enligt bilaga.
Bilaga Kst § 79/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar landskapsregeringens beslut till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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80 § UTMÄRKELSETECKEN 2019
Kst § 80/14.5.2019

./.

Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på personer förtjänta av de
utmärkelsetecken som Republikens president beviljar på
självtändighetsdagen år 2019. Förslagen ska vara ämbetsverket tillhanda
senast 31.5.2019. Statens ämbetsverk brev enligt bilaga;
Bilaga KST § 80/2019.
Förslagen ska avse personer som utfört ett förtjänstfullt och långvarigt
arbete (minst 10 år) inom sitt yrkesområde som anställd eller som
förtroendevald inom den offentliga sektorn. Den primära utgångspunkten
är de personliga meriterna som skall ligga över genomsnittsnivån och
som personen ifråga skall ha gett bevis på genom egen yrkesskicklighet
eller i betydande samhälleliga uppgifter. En förutsättning är dessutom ett
gott rykte och en vilja att ta emot utmärkelsetecken. Enbart tjänste- och
anställningsår är inte en tillräcklig grund.
Senaste året delegerades beslutet till kommundirektören.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till vem som bör uppmärksammas
gällande utmärkelsetecken eller delegerar beslutet till tjänsteman.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att till kommundirektören delegera beslutet
om vem kommunstyrelsen vill uppmärksamma med utmärkelsetecken.
______

Protokolljustering: ________________________________
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81 § DATASKYDDSOMBUD FÖR NÄMNDER
Kst § 81/14.5.2019
Enligt kommunstyrelsens beslut Kst § 46/10.4.2018 är ÅDA Ab utsedd
till Geta kommuns dataskyddsombud i enlighet med EUs
dataskyddsförordning.

./.

Datainspektionen rekommenderar enligt bilaga att samtliga nämnder i
Geta kommun skilt utser ett dataskyddsombud.
Bilaga Kst § 81/2019.
Det finns inga hinder mot att dela dataskyddsombud inom
organisationen, men varje enskild personuppgiftsansvarigt organ måste
enligt skrivelsen fatta ett beslut om att utse dataskyddsombud. Detta ”kan
göras genom ett retroaktivt godkännande av kommunstyrelsens
tjänsteavtal om dataskyddsombud”, tecknat med ÅDA AB (2652001-2)
enligt beslut i Geta kommunstyrelse § 46/20.02.2018 gällande köptjänst
av dataskyddsombud.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att delge Geta kommuns nämnder
Datainspektionens rekommendation enligt bilaga Kst § 81/2019 och
uppmanar nämnderna att följa rekommendationen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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82 § REMISS – NY LANDSKAPSLAG OM BARNOMSORG OCH
GRUNDSKOLA
Kst § 82/14.5.2019
Utbildnings- och kulturavdelningen ger kommunerna möjlighet att lämna
synpunkter på utkastet till ny landskapslag för barnomsorg och
grundskola innan 15 maj 2019, remisstiden är förlängd till 22.5.2019.
Direktlänk till allmänmotivering, detaljmotivering och lagförslaget finns
på:
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/pa
ge/utkast_till_ll_om_barnomsorg_och_grundskola.pdf
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 49 är det kommunstyrelsen
som ska ”avge kommunens utlåtanden, förutom utlåtanden över
betydande lagframställningar som skall avges av fullmäktige och
utlåtanden som delegerats till annat organ eller tjänsteman”
Remisstiden för utlåtande är återigen kort och det finns inte tid att
behandla utlåtande i skolnämnd, styrelse samt eventuellt fullmäktige.
Skoldirektören har meddelat att skolnämnden kommer att behandla
ärendet vid deras möte den 14.5.2019 kl. 19.00.
Skoldirektören har till kommundirektören delgett förslag till utlåtande.
Utlåtandet har också behandlats och omfattats av daghemsföreståndarna i
Sund, Vårdö och Geta och skolledarna på norra Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen delegerar till skolnämnden att avge utlåtande över ny
landskapslag för barnomsorg och grundskola.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Datum: 14.5.2019

Tid: kl. 18:30

83 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 83/14.5.2019
Mötet förklaras avslutat kl. 22.25.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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§§ 67-83

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:
§§ 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83
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:
§§ 67, 68, 70, 71, 72, 80, 81, 82
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: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 14.5.2019

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: ________________________________

