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62 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 62/29.5.2018
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 23 maj med
alla nödvändiga uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt
sammankallat och beslutsfört.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Conny Granqvist.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.

Protokolljustering: ________________________________
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63 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kst § 63/29.5.2018

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















Byggnadstekniska nämnden, kallelse till möte nr 3/2018, 15.5.2018
NÅHD, förbundsstyrelsen sammanträdesprotokoll nr 2, 25.4.2018
RÅL, sammanträdesprotokoll nr 3/2018, 25.4.2018
RÅL, sammanträdesprotokoll nr 4/2018, 23.5.2018
Oasen Boende- och Vårdcenter, förbundsfullmäktige protokoll nr 1/2018, 27.4.2018
ÅOF, kallelse förbundsfullmäktige nr 1/2018, 24.5.2018
Ålands kommunförbund, kallelse vårstämma 18.5.2018
Byggnadskommitté – Geta branddepå, protokoll nr 18, 23.4.2018
Byggnadskommitté – Geta branddepå, protokoll nr 19, 14.5.2018
Styrgruppen för FGS, protokoll nr 9, 19.4.2018
Styrgruppen för FGS, protokoll nr 10, 17.5.2018
NÅHD, kallelse förbundsstyrelsen nr 3, 5.6.2018
Ålands kommunförbund, protokoll vårstämma 18.5.2018

Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom

























Kdir § 24/25.4.2018 Ansökan om ledighet (semester)
Kdir § 25/25.5.2018 Anhållan om omvandling av semesterpenning till ledig tid
Kdir § 26/30.4.2018 Ansökan om ledighet (tjänstledighet utan lön, 1 dag)
Kdir § 27/2.5.2018 Nyttjanderätt för skylt för ”Medeltidsstigen”
Kdir § 28/3.5.2018 Anhållan om omvandling av semesterpenning till ledig tid
Kdir § 29/3.5.2018 Anhållan om omvandling av semesterpenning till ledig tid
Kdir § 30/7.5.2018 Ansökan om ledighet (uttag av komptid)
Kdir § 31/7.5.2018 Lyftande av långfristigt lån för finansiering av
investeringsprojekt 2018 (280 000 euro)
Kdir § 32/7.5.2018 Anhållan om omvandling av semesterpenning till ledig tid
Kdir § 33/8.5.2018 Ansökan om ledighet (semester)
Kdir § 34/8.5.2018 Ansökan om ledighet (semester)
Kdir § 35/9.5.2018 Förtjänsttecken 2018
Kdir § 36/14.5.2018 Ansökan om ledighet (semester)
Kdir § 37/14.5.2018 Utlåtande över ansökan om jordförvärv, Grüssner
Kdir § 38/15.5.2018 Ansökan om ledighet (semester)
Kdir § 39/15.5.2018 Kansliets öppethållningstider under sommaren 2018
Kdir § 40/16.5.2018 Principer för fakturering av renhållningsavgift
Kdir § 41/21.5.2018 Ansökan om ledighet (semester)
Kdir § 42/23.5.2018 Dispositionsplan centralförvaltningen
Kdir § 43/29.5.2018 Ansökan om ledighet (semester)
Kdir § 44/29.5.2018 Ansökan om ledighet (semester)
Kdir § 45/29.5.2018 Beviljande av anhållan om uppsägning, lokalvårdare vid
kommunkansliet
Kdir § 46/29.5.2018 Anhållan om befrielse från renhållningen grundavgift 2018
Ekonom § 1/26.4.2018 Utestående hyror och felaktig fakturering

Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter

 Ålands landskapsregering, protokollsutdrag från plenifördragning 26.4.2018 (Dnr:
ÅLR 2018/1747), beslut om att bevilja förlängning av remisstiden för lagförslaget
om reform av kommunstrukturreformen på Åland till den 18.5.2018
 Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, inbjudan till beredskapskurs den
6.6.2018 (Nr 13 A 16).
 Ålands landskapregering, Ålands landskapsregerings beslut om fördelning av
samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt mellan kommunerna (Åfs
2018:15)

Protokolljustering: ________________________________
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 ÅSUB, kvartalsrapport över befolkningrörelsen per kommun, uppdaterad 30.4.2018,
Getas befolkning 501 personer
 ÅDA, Pressrelease: E-tjänstplattform för offentliga Åland möjliggör tillgång till etjänster (9.5.2018)
 ÅDA Ab, kommundirektören undertecknat avtal om tillhandahållande av
dataskyddsombud 28.5.2018 (i enlighet med delegeringsbeslut av styrelsen)
 ÅSUB, befolkningsprognos Geta kommun.
 Ålands landskapregering, brev (Dnr ÅLR 2018/3315 och ÅLR/20179633), Ärende:
Kommunreformen (förtydligande hur ärendet om kommunindelningsutredningarna
handlagts)

Övrigt

 Ålands kommunförbund, e-post (25.4.2018) riktat till landskapsregeringen gällande
begäran av beslut med uttrycklig laghänvisning och besvärsanvisning om tillsättande
av kommunindelningsutredare
 TCÅ, e-post (30.4.2018), Lenita Österberg vald ersättare till huvudförtroendeman
Ann-Charlotte Fogde
 Ålands Vatten, bolagsstämma protokoll, 3.5.2018
 Brottsofferjouren, inbjudan till invigning av brottsofferjourens nya serviceställe på
Åland 30.5.2018
 Röda korset, Frivilliga räddningstjänsten och Brottsofferjouren, inbjudan till öppet
hus i de nya verksamhetslokalerna för Brottsofferjouren 29.5.2018
 Busskuren vid Getaboden flyttad enligt kommunstyrelsebeslut Kst § 148/4.10.2017
 Hemservicens avgifter uppdaterade på grund av lagändring
 Röda Korset Ålands distrikt, inbjudan till föreläsning om integration av
kvotflyktingar på Åland 24.5.2018
 Kommundirektörsmöte, protokoll från möte på Föglö 17.5.2018
 Inbjudan till invigning av Ålands landsbygdscentrum 25.5.2018.

Kommundirektörens förslag:
Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas till
kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

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

./.

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

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

./.

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

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

Bilaga KST § 50a/2018.
Instruktioner och regler kring kommunala folkomröstningar
Landskapsregeringens tjänsteman Casper Wredes presentation daterat 7
september 2017:
Rådgivande kommunala folkomröstningar
Rösträtt
30a §. (Kommunallagen) Rösträtt i kommunal folkomröstning
Rösträtt i en rådgivande kommunal folkomröstning som förrättas i
kommunen har den som
1) fyller 18 år senast på röstningsdagen,
2) har kommunen som sin hemkommun enligt lagen om hemkommun den
dag fullmäktige fattar beslut om att ordna folkomröstningen och
3) har åländsk hembygdsrätt.
Rösträtt har även den som saknar åländsk hembygdsrätt men uppfyller i 1
mom. 1 och 2 punkten angivna kriterier och som har haft en kommun i
landskapet som hemkommun under ett år närmast före röstningsdagen.
Tidpunkt
2 §. (LL om rådg. komm. folkomröstn.) Tidpunkt och plats för
folkomröstning
En folkomröstning ordnas den söndag som kommunfullmäktige
bestämmmer.
Om indelning i röstningsområden bestäms i 2 § landskapslagen (1970:39)
om lagtingsval och kommunalval. Fullmäktige kan dock besluta att flera
röstningsområden skall ha ett gemensamt röstningsställe. (1999/8)
Beslut
3 §. (LL om rådg. komm. folkomröstn.) Beslut om att ordna
folkomröstning
Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 29.5.2018

Tid: kl. 19:00

Beslut om att ordna folkomröstning skall fattas minst 60 dagar före den
dag omröstningen skall ske.
Av kommunfullmäktiges beslut skall framgå tidpunkten för omröstningen,
den fråga omröstningen avser samt de alternativ som föreläggs väljarna. I
beslutet skall röstsedlarnas innehåll och utseende fastställas.
De alternativ som föreläggs väljarna anges på samma röstsedel. Den
röstande skall alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han eller hon inte
stöder något av alternativen.
Organ
- Kommunala centralnämnden har övergripande ansvar
- Röstningsnämnder för varje röstningsområde (tillsätts vid behov)
Rösträttsregister
- Uppgifter från BRC+lr (ang. hembygdsrätt)
- Lika som vid val (men ingen prövningsrätt)
- OBS En registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen behövs
Tillbehör
16 §. (LL om rådg. komm. folkomröstn.) Tryckning av röstsedlar och
brevröstningshandlingar
Kommunen låter trycka de röstsedlar samt tillverka de
brevröstningshandlingar som används vid en folkomröstning. Av
röstsedeln skall framgå hur den skall vikas ihop och den skall vara sådan
att rösthemligheten tryggas. Röstsedeln skall tryckas på gult papper.
Kommentar: Det finns ingen bestämmelse om röstsedelns format. Det kan
vara lämpligt att använda samma format som valsedlar, dvs. 148x210
mm. Det är detsamma som en halv A4-sida. Röstsedeln ska vikas dubbel.
Dessutom behövs:
- Röstlängder
- Valkuvert
- Följebrev
- Ytterkuvert
- Röstningsanvisningar (för brevröstning)
- Röstningslokaler med utrustning
- Förseglingstillbehör (fås från landskapsregeringen)
Frågan som ställs
- Bestäms av fullmäktige
- Lagar talan om frågan, alltså i singularis. Men lagen förbjuder inte
att flera frågor ställs
- Ska ”höra till kommunens uppgifter (Kommunallgen 34 §)
- Bör kunna besvaras med ”ja” eller ”nej” – dessutom gäller följande:
”Den röstande skall alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han eller
hon inte stöder något av alternativen.” (LL om rådgivande
kommunala folkomröstningar 3 §)
Röstningsprocedur
- I allt väsentligt som vid val
- Förtidsröstning endast per brev
Protokolljustering: ________________________________
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Inga förtidsröstningsställen
Inga valbestyrelser

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

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

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 29.5.2018

Tid: kl. 19:00

och kommunblad, invånarmöten samt utställning av förslag till
sammanslagningsavtal för påseende med möjlighet att framföra
synpunkter.
Medborgarna har nu möjlighet att ge sina egenformulerade synpunkter på
avtalet, med ytterligare motiveringar än vad som i en folkomröstning kan
ge. Dessa synpunkter vägleder om och vad som behöver ändras för en
eventuell fortsättning. I folkomröstningen kan bara 1 av 3 fördefinierade
svar ges. Fullmäktigeledamöterna kan enkelt misstolka folkomröstningens
utfall.
Kommunen gör fortsättningsvis information om sammanslagningen
(kommunindelningsutredning och förslag till samgångsavtal) tillgänglig för
invånarna, genom hemsidan, och information i Getabladet att materialet
finns i pappersform att läsa i biblioteket och kommunkansliet.
Omröstningsproposition:
Kommundirektörens förslag: JA
Ledamot Kjell Berndtssons förslag: NEJ
Omröstning:
JA: Marie-Louise Samuelsson-Carlsson, Mats Sjöblom,
NEJ: Linda-Marie Bladh, Kim Björling, Kjell Berndtsson
Resultat
JA: 2 röster
NEJ: 3 röster
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar enligt ledamot Kjell Berndtssons förslag efter
omröstning.
_________
Kfge § 32/25.4.2018
Diskussion:
Anders J Jansson föreslår, med understöd av ledamot Gunnel Henriksson,
att ärendet återremitteras till styrelsen där det tas upp till ny behandling.
Förslaget understöds också av de övriga ledamöterna.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till styrelsen och
tas upp till ny behandling.
______

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

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 29.5.2018

Tid: kl. 19:00

66 § REMISS – LAGFÖRSLAG OM REFORM AV KOMMUNSTRUKTUREN PÅ
ÅLAND
Kst § 47/10.4.2018

./.

Landskapsregeringen har begärt kommunens utlåtande över bilagt
förslag till reform av kommunstrukturen på Åland samt förslag till ny
kommunstrukturlag för Åland, utlåtandet ska vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 11 maj 2018.
Bilaga Kst § 47a/2018.

./.

Bakgrund
Landskapsregeringen har i april 2017 lämnat ett meddelande om reform
av kommunstrukturen på Åland. I kommunens utlåtande över
meddelandet, som behandlades av fullmäktige (Kfge § 24/28.6.2017),
kan man läsa att kommunen inte omfattar landskapsregeringen förslag att
bilda en nordvästlig kommun och dela in Åland i fem storkommuner.
Man omfattade inte heller metoden att tvinga in kommunerna i
sammanslagningar. Kommunfullmäktige var dock försiktigt positiv till
en kommunindelning enligt högstadiedistrikten. Utlåtandet i sin helhet
enligt bilaga.
Bilaga Kst § 47b/2018.
Landskapsregeringen har efter genomförd remissrunda år 2017 gjort
bedömningen att situationen på Åland nödvändiggör och motiverar
genomförandet av en kommunstrukturreform på Åland. Det nu aktuella
lagförslaget grundar sig på landskapsregeringens tidigare meddelande
och anger vilket tillvägagångssätt som skall användas för att nå en
reform av kommunstrukturen.
Reformen i huvuddrag
Reformen har som mål, enligt lagpaketet och detaljmotiveringar, att
skapa så stora kommunala enheter att de kan hantera upplevda framtida
utmaningar och klara av att tillhandahålla likvärdig kommunal service av
tillräckligt hög kvalitet för invånarna. Genom att jämna ut kommunernas
verksamhetsförutsättningar nås ett bättre utgångsläge för produktion av
jämlik och likvärdig service. Reformen förväntas även ge ekonomiskt
starkare kommuner som är bättre rustade att hantera fluktuationer i
ekonomin.
Förslaget till landskapslag om en reform av kommunstrukturen på Åland
syftar till en sammanslagning av dagens 16 kommuner till fyra
kommuner på Åland. De nya sammanslagna kommunerna ska bildas
under perioden 2020-2022. Den föreslagna nya kommunstrukturen skulle
då utgöras av:
- Norra Åland, bestående av de nuvarande kommunerna Finström,
Geta, Sund, Saltvik och Vårdö;
- Södra Åland, bestående av de nuvarande kommunerna Eckerö,
Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland;
- Skärgården, bestående av de nuvarande kommunerna Brändö, Föglö,
Kumlinge, Kökar och Sottunga.
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I förslaget föreslås Mariehamns stad inte sammanslås med någon
annan kommun.
Samgångsstöd
De kommuner som berörs av förslaget till Landskapslag om reform av
kommunstrukturen på Åland, det vill säga den tvingande
sammanslagningen (vilket gäller alla åländska kommuner förutom
Mariehamn), föreslås ges rätt till samgångsunderstöd. Understödet utgörs
enligt förslaget av en grunddel samt en tilläggsdel. Grunddelen uppgår
för samarbetsområdena Norra Åland och Södra Åland till 2 650 000 euro
i det fall att kommunerna i de respektive samarbetsområdena går
samman under 2020 eller 2021, om sammanslagningen verkställs först
2022 sänks grunddelen med 40 procent till 1 590 000 euro. Tilläggsdelen
uppgår till 255 euro per invånare om kommunerna verkställer samgången
under 2020 eller 2021 och sänks likaledes med 40 procent till 153 euro
per invånare om verkställigheten av sammanslagningen sker först 2022.
I förslaget till Kommunstrukturlag för Åland, som är en allmän lag,
regleras även samgångsunderstöd till kommuner som går samman efter
den tvingande sammanslagningen ovan. Samgångsunderstödet består
även här av en grunddel och en tilläggsdel vilkas belopp stadgas i
lagstiftningen. Beroende på antalet invånare och antalet kommuner som
går samman varierar grunddelen mellan 1 440 000 euro till 1 740 000
euro medan tilläggsdelen uppgår till 153 euro per invånare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och ger riktlinjer för uppgörande av
utlåtande till nästa styrelsemöte.
BESLUT:
Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och gav riktlinjer för uppgörande
av utlåtande till nästa styrelsemöte.
______
Kst § 54/24.4.2018
Kommundirektörens analys av och kommentarer om
kommunstrukturreformpaketet:




Landskapsregeringen har redan initierat kommunindelningsutredningar
för Södra Åland, Skärgården och Norra Åland med utgångspunkt från
nuvarande blankettlagstiftning Landskapslag (1997:76) om tillämpning
i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning (vilken
hänvisar till den i riket upphävda Kommunindelningslagen FFS
1196/1997). Denna åtgärd bör ej vara problematiskt ur ett juridiskt
perspektiv. Detta förhållande, att kommunindelningsutredningarna
påbörjas redan innan ny lagstiftning är på plats regleras sedan i 5§ i den
temporära kommunstrukturreformlagen. Samma förhållande lagmässigt
bör också gälla förslagen att Ängö/Bussö och Nåtö/Järsö ändrar
kommuntillhörighet
Den temporära kommunstrukturreformlagen (alltså det som i dagligt tal
på vissa håll kallas tvångslagen) verkar utgå från nuvarande
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blankettlagstiftning (LL 1997:76) men föreslås till vissa delar baseras
på den föreslagna nya allmänna kommunstrukturlagen.
Vid ikraftträdande ersätter den nya allmänna kommunstrukturlagen den
gamla blankettlagstiftningen
Hur kommunstrukturreformlagen och kommunstrukturlagen ska
samspela med varandra är till viss del otydligt, i och med att lagarnas
ikraftträdande föreslås vara samtidigt.
De övergångsbestämmelser som finns i 57 § i den föreslagna
kommunstrukturlagen innebär i praktiken att om LR fattar beslut om
FGS samgång innan denna nya lag träder i kraft så ska samgången
grunda sig på nuvarande blankettlagstiftning (det gäller i och för sig
också andra möjliga sammanslagningar om de blir verklighet).
Kan konstateras att den föreslagna kommunstrukturreformen (oavsett
tillvägagångssätt) på fasta Åland antagligen innebär betydande
centralisering av den politiska makten från nuvarande perifera
kommuner till centralorterna Finström och Jomala.
Kommundirektörens förslag till utlåtande
Geta kommunstyrelse föreslår inför fullmäktige att avge följande
utlåtande till landskapsregeringen:
Liggande lagförslag äventyrar en grundlig och för medborgaren tydlig
behandling av den på frivillig basis inledda
kommunstrukturreformsarbetet mellan Geta, Finström och Sund
(”FGS”). Förslag till samgångsavtal för FGS har förhandlats fram och
har varit till påseende för allmänheten. I avtalsförslaget som var till
påseende föreslogs att samgången sker redan år 2019, men den
revidering av avtalsförslaget som är på gång kommer att medföra att
datum för samgång föreslås bli år 2020, vilket i så fall riskerar att krocka
med landskapsregeringens aviserade kommunstrukturreform. Den av
landskapsregeringen påbörjade parallella processen att genomföra en
ovanifrån påtvingad kommunstrukturreform försvårar alltså arbetet med
den eventuella samgången mellan Finström, Geta och Sund.
Geta kommun motsätter sig kommunsammanslagningar med tvång. Geta
kommun anser att kommunsammanslagningar, där kommuner tvingas
ihop mot dess vilja utifrån till vissa delar godtyckliga premisser och där
kommungränser ritas om med utgångspunkt från landskapsregeringens
önskemål, strider mot god förvaltningssed, vedertagen rättspraxis på
Åland och andan i 1 § i kommunallagen för landskapet Åland där det
tyligt stipuleras att kommunerna på Åland har självstyrelse.
Landskapsregeringen använder tvång och inga tydliga mekanismer för
att underlätta frivilliga samgångar (förutom samgångsstöd) för att få
igenom kommunsammanslagningar. Även om det finns betydande
summor att hämta från landskapsregeringen i form av samgångsstöd om
Norra Åland förverkligas år 2020 eller 2021, är det sannolikt att den
tvingande samgången sker först 2022 eftersom både Saltvik och Vårdö är
tydligt emot kommunsammanslagningar oavsett tillvägagångssätt. Det
bör även finnas mekanismer i form av utlokalisering av myndigheter och
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arbetsplatser till landsbygden för att motverka centralisering eller
landskapsinvesteringar i till exempel infrastrukturprojekt.
Man borde, istället för att tvinga samman kommuner, låta mindre
kommunsammanslagningar ske utifrån egen vilja och låta redan
etablerade kommunförbund överta och samordna verksamheter från
kommunerna (likt Kommunernas socialtjänst (”KST”)).
En kommunindelning enligt högstadiedistrikten är dock på många sätt
bättre förankrat än det förslag landskapsregeringen tidigare hade då även
Eckerö och Hammarlands föreslogs ingå i Norra Ålands kommun.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 36/15.5.2018
Diskussion:
Anders J Jansson föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för vidare behandling med anledning av fullmäktigemotion inlämnat den
15.5.2018 (Kfge § 39/15.5.2018). Förslaget understöds av Gunnel
Henriksson och Ramona Jansson-Eker.
Hälften av de närvarande ledamöterna har således understött förslaget.
BESLUT:
Ärendet återremitteras i väntan på att fullmäktigemotion Kfge §
39/15.5.2018 behandlats av fullmäktige.
______

Kst § 66/29.5.2018

./.

Konstaterar att fullmäktige återremitterat utlåtandet om lagförslag om
reform av kommunstrukturen på Åland. Fullmäktige beslutade att
utlåtandet ska behandlas efter att motionen som togs upp i fullmäktige
enligt Kfge § 39/15.5.2018 slutbehandlas i fullmäktige.
Remisstiden för att avge utlåtande till landskapsregeringen löpte ut den 18
maj.
En möjlighet kunde vara att kommunstyrelsen understöder Ålands
kommunförbunds två yttranden och skickar ett meddelande om detta till
landskapsregeringen. Kommunförbundets två yttranden enligt bilaga.
Bilaga Kst § 66/2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Geta kommun inte längre har
möjlighet att avge utlåtande på det för Åland och kommunerna så viktiga
lagförslagen eftersom remisstiden har löpt ut. Ärendet avslutas härmed
och beslutet tillkännages fullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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67 § FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN: UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV
BESVÄR MOT KFGE § 22/28.3.2018
Kst § 67/29.5.2018
Förvaltningsdomstolen inbegär av Geta kommun utlåtande över ärendet,
Kfge § 22/28.3.2018 samt handlingar så som:
 Handlingar som hör till ärendet eller som annars legat till grund för
beslutet,
 En förteckning över handlingarna.

./.
./.

Utlåtandet samt handlingarna ska vara domstolen tillhanda senast
7.6.2018 (beslut om förlängning av utlåtandetid enligt bilaga). Begäran
(Dnr 2018/36, brev nummer 78/2018) enligt bilaga.
Bilaga Kst § 67a/2018.
Bilaga Kst § 67b/2018.
Besväret riktas mot det fullmäktigebeslut som godkände
detaljplaneförslaget för ”Havsvidden 5”. Ärendet hade då omprövats av
fullmäktige efter att styrelsen att granskat lagligheten och hänsköt
ärendet till kommunfullmäktige för ny behandling. Mot det ursprungliga
fullmäktigebeslutet (Kfge § 17/12.3.2018) har också besvär riktats. Detta
ärende kommer således att avgöras av förvaltningsdomstolen.
Enligt § 48 i förvaltningsstadgan är det kommunstyrelsen uppgift att
”avge på kommunfullmäktiges vägnar förklaring med anledning av
besvär över kommunfullmäktiges beslut, om kommunstyrelsen omfattar
beslutet.”
Kommundirektören har upprättat ett utkast till utlåtande som redogörs
för under mötet.
Samtliga handlingar sammanställs och skickas till förvaltningsdomstolen
inom senaste inlämningsdatum.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar utkast till utlåtande och ger
kommundirektören i uppdrag att lämna utlåtande samt alla tillhörande
handlingar till förvaltningsdomstolen inom utsatt tid.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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68 § FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN: UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV
BESVÄR MOT KFGE § 17/12.3.2018
Kst § 68/29.5.2018
Förvaltningsdomstolen inbegär av Geta kommun utlåtande över ärendet,
Kfge § 17/12.3.2018 samt handlingar så som:
 Handlingar som hör till ärendet eller som annars legat till grund för
beslutet,
 En förteckning över handlingarna.

./.

Utlåtandet samt handlingarna ska vara domstolen tillhanda senast
7.6.2018. Begäran (Dnr 2018/30, brev nummer 84/2018) enligt bilaga.
Bilaga Kst § 68/2018.
Besväret riktas mot det fullmäktigebeslut som avslog detaljplaneförslaget
för ”Havsvidden 5”, men samma ärende omprövades sedermera
fullmäktige efter att styrelsen att granskat lagligheten och hänsköt
ärendet till kommunfullmäktige för ny behandling. Den nya
behandlingen i fullmäktige slutade med att man godkände
detaljplaneförslaget. Mot det senare fullmäktigebeslutet (Kfge §
22/28.3.2018 ) har också besvär riktats. Detta ärende kommer således att
avgöras av förvaltningsdomstolen.
Enligt § 48 i förvaltningsstadgan är det kommunstyrelsen uppgift att
”avge på kommunfullmäktiges vägnar förklaring med anledning av
besvär över kommunfullmäktiges beslut, om kommunstyrelsen omfattar
beslutet.”
Kommunstyrelsen omfattade ej beslut Kfge § 17/12.3.2018 som
föreliggande besvär riktas mot, men däremot omfattade styrelsen det
beslut som togs när fullmäktige omprövade ärendet (Kfge §
22/28.3.2018) och som besvär också riktats mot (se Kst § 67/29.5.2018).
Det senare beslutet är fullmäktiges slutgiltiga avgörande. Mot denna
bakgrund, att de två besvären mot de två olika fullmäktigebesluten
handlar om samma ärende, och med anledning av att ärendet kommer att
behandlas uttömmande av förvaltningsdomstolen, bör kommunstyrelsen
ha möjlighet att i detta utlåtande över besväret mot Kfge § 17/12.3.2018
hänvisa till de handlingar och det utlåtande som skickas in med
anledning av behandling av besväret mot fullmäktiges beslut Kfge §
22/28.3.2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i detta utlåtande över besväret mot Kfge §
17/12.3.2018 hänvisa till de handlingar och det utlåtande som skickas in
med anledning av behandling av besväret mot fullmäktiges beslut Kfge §
22/28.3.2018 .
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________
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69 § ARBETARSKYDDSSAMARBETE
Kst § 27/13.3.2018
Geta kommun har under längre tid haft en bristfällig organisering av
arbetarskyddet. Enligt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om
arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen behöver arbetsplatser med fler
än 20 anställda inrätta en arbetarskyddskommission. Både arbetsgivare
och arbetstagare skall vara företrädda i kommissionen (arb.giv ¼ repr).
Enligt lag skall arbetsgivaren och arbetstagarna tillsammans upprätthålla
och förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Arbetarskydd kan också
omfatta allmän trivsel, hälsa, arbetsmiljö, jämställdhet,
kompetensutveckling och utbildning mm. Arbetsgivaren tar initiativ till
organisering av arbetarskyddssamarbetet och samarbetsförfarandet samt
ansvarar för att ett arbetarskyddsprogram tas fram i samråd med de
anställda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser bland kommunledningens tjänsteinnehavare en
arbetarskyddschef, och ger i uppdrag åt arbetsplatsens arbetstagare och
tjänsteinnehavare att tillsammans utse en arbetarskyddsfullmäktig samt
en förste och andre vice dito. Målsättningen är att därefter få till stånd en
arbetarskyddskommission bestående av dessa fyra personer tillsammans.
Förslag till arbetarskyddsprogram tas fram av kommundirektören
tillsammans med de anställda. Arbetarskyddschefen utgör arbetsgivarens
representant i arbetarskyddskommissionen, och ges tillfälle att delta i
kurs för arbetarskyddschefer.
BESLUT:
Enligt förslag, till arbetarskyddschef utses kommundirektören för
kalenderåren 2018-2021.
______
Kst § 69/29.5.2017

./.

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

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 29.5.2018

Tid: kl. 19:00

70 § LÖNEJUSTERINGAR TILL FÖLJD AV REVIDERING I KOLLEKTIVAVTALENS LÖNEBILAGOR 28.2.2018
Kst § 70/29.5.2017
Med anledning av kollektivavtalsenliga revideringar av grundlönerna i
lönebilagorna från och med 28.2.2018 behöver Geta kommun verkställa
ändringar i vissa av de uppgiftsrelaterade lönerna senast per 30.6.2018.
Kommunens uppgiftsrelaterade löner och kollektivavtalens grundlöner är
i vissa fall samma, men kommunens uppgiftsrelaterade löner är för det
mesta högre än kollektivavtalens grundlöner. Ändringarna i
grundlönerna har en direkt påverkan på lönen inom de
lönesättningspunkter där den nya uppgiftsrelaterade lönen blir högre än
befattningens/tjänstens nuvarande uppgiftsrelaterade lön. De
befattningar/tjänster vars löner påverkas är:
Kostnadsställe

5111
4121
3131
1143

AKTA 2014-2017

Lönesättningskod

bibliotekssekreterare
köks- och städbiträde, Kotten
lokalvårdare
ungdomsledare

02KIR050
080SII070
080SII070
02VAP060

EURO/mån Grundlön i AKTA 28.2.2018
2 316,00
2 316,00
1 966,00
1 966,00
1 966,00
1 966,00
2 216,00
2 216,00

Revideringen av lönebilagorna enligt bilaga.
Bilaga Kst § 70/2018.

./.

Enligt 100 § i förvaltningsstadgan fastställer kommunstyrelsen
personalens löner.
Justeringarna i grundlönerna innebär enligt ovan vissa justeringar av
dessa tjänsters och befattningars uppgiftsrelaterade löner. Ändringarna
redogörs för under mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ändra nedan angivna uppgiftsrelaterade löner
på följande sätt:
Kostnadsställe

5111
4121
3131
1143

AKTA 2014-2017

Lönesättningskod

bibliotekssekreterare
köks- och städbiträde, Kotten
lokalvårdare
ungdomsledare

02KIR050
080SII070
080SII070
02VAP060

EURO/mån Grundlön i AKTA 28.2.2018
2 316,00
2 316,00
1 966,00
1 966,00
1 966,00
1 966,00
2 216,00
2 216,00

BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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71 § GETA CANCERFONDS ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2017
SocN § 6/18.4.2018
Bilaga:

Geta cancerfonds årsberättelse 2017

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 2017 som bilaga. Under 2017 inkom två ansökningar
och två cancerbidrag beviljades och utbetalades.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2017 och
för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i
enlighet med fondens stadgar.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.
_________
Kst § 71/29.5.2018
Konstateras att Geta Cancerfonds redovisning bifogats kommunens
balansbok för 2017. Balansboken godkändes av styrelsen föregående
styrelsemöte.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att cancerfondens redovisningen återfinns
i balansboken för 2017 och att fullmäktige behandlar den som en del i
balansboken för 2017. Ärendet delges fullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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72 § UTDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG 2018
Kst § 72/29.5.2017

./.

Beredningen och behandlingen av 2018 års utdelning av föreningsbidrag
visar att sex (6) stycken ansökningar inkommit. Geta kommun har
budgeterat 3 300 euro för understöd till sammanslutningar för ungdomsoch fritidsverksamhet samt 2 000 euro för understöd till
sammanslutningar för kulturverksamhet år 2018. Sammanlagt 5 300
euro. Ansökningarna enligt bilaga.
Bilaga KST § 72/2017.
Följande föreningar har inkommit med ansökan (summan inom parentes
är ansökt bidrag) innan sista ansökningsdatum (30.4.2018):
- Geta Ungdomsförening
(4 500 euro)
- Folkhälsan i Geta
(ca. 8 500 - 9 800 euro enligt
inlämnade offerter för nytt
omklädningsrum,)
- Geta kulturförening r.f.
(500 euro)
- Ålands 4H Distrikt r.f.
(1 300 euro)
- Ålands Neurologiska förening
(ospecificerat)*
Svenska Finlands Folkting har också inkommit med en bidragsansökan,
men har inkommit med den inom maj månad varför den inlämnats för
sent.
I ansökan för Folkhälsan i Geta ansöker man om att kommunen ska
bygga nytt omklädningsrum i Knutnäs. Man anhåller också om medel till
grottloppet.
I ansökan från Geta Ungdomsförening ansöker man, förutom 4 500 euro
i driftstöd, om att Geta kommun efterskänker deras skuld till kommunen.
Skulden är enligt ansökan 12 000 euro.
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.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Utdelning av föreningsbidrag:
-

-

-

-

Geta Ungdomsförening, 1 900 euro för ungdomsverksamhet
(understöd till sammanslutningar för ungdoms- och
fritidsverksamhet) samt 100 euro för material till midsommarfirande
(understöd till sammanslutningar för kulturverksamhet) för
verksamhetsåret 2018
Folkhälsan i Geta, 500 euro för arrangerande av Grottloppet och
övrig verksamhet för verksamhetsåret 2018 (understöd till
sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet)
Geta kulturförening r.f., 500 euro för kulturverksamhet under
verksamhetsåret 2018 (understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet)
Ålands 4H Distrikt r.f., 900 euro för barnverksamhet under
verksamhetsåret 2018 (understöd till sammanslutningar för ungdomsoch fritidsverksamhet).

Geta Ungdomsförenings anhållan om efterskänkning av föreningens
skuld till Geta kommun behandlas som ett skilt ärende (se Kst
74/29.5.2018).
Folkhälsan i Getas anhållan om att bygga ett nytt omklädningsrum
behandlas som ett skilt ärende (se Kst 75/29.5.2018).
Avslag:
- Ålands Neurologiska förening
o Motivering: nödvändiga handlingar finns ej med i ansökan
och det är ej bestyrkt att föreningen har medlemmar från Geta
- Svenska Finlands Folkting
o Motivering: ansökan har inkommit efter sista ansökningsdag.
Jäv:
Ledamot Mats Sjöblom anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslutade
enhälligt att bevilja jäv. Ledamoten avlägsnade sig från mötesrummet
och deltog inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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73 § UTDELNING AV GETASTIPENDIET 2018
Kst § 73/29.5.2018
Geta kommun har fått in en (1) ansökan till Getastipendiet.
Sökanden, Elin Häggblom, studerar på läkarprogrammet vid Örebro
universitet. Studierna började våren 2016 och examen tas enligt plan år
2021. Den sökande är uppvuxen i Vestergeta och har gått i Geta skola,
Godby högstadieskola samt Ålands lyceum.
Geta kommun har budgeterat 600 euro för utdelning av Getastipendiet,
men enligt kutym brukar kommunstyrelsen högst dela ut 300 euro per
stipendiat.

./.

Ansökan med studieintyg enligt bilaga.
Bilaga Kst § 73/2018.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommun beviljar ett stipendium om 300 euro till Elin Häggblom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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74 § ANHÅLLAN OM EFTERSKÄNKNING AV LÅN TILL GETA
UNGDOMSFÖRENING
Kst § 74/29.5.2018

./.

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

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 29.5.2018

Tid: kl. 19:00

75 § FOLKHÄLSAN I GETA ANHÅLLER OM ATT KOMMUNEN BYGGER
NYTT OMKLÄDNINGSRUM VID KNUTNÄS BADSTRAND
Kst § 179/1.11.2017
Folkhälsan i Geta har den 24 augusti inkommit med en förfrågan om
finansiering av ett nytt omklädningsrum till Knutnäs badstrand. Offerter
på nybyggnationen har begärts in från Byggtema, RjeJ Bygg/IJ Bygg,
Stefans Byggtjänst, ÖJ Byggarn och Niklas Mattsson. Två offerter har
kommit in. Det är Byggtema och RJeJ Bygg/IJ Bygg som lämnat
offerter. Enligt offerterna ligger kostnaden för uppförande av ett nytt
omklädningsrum mellan ca. 8 500 - 9 800 eur. Anhållan enligt bilaga.
./.

Bilaga Kst § 179/2017.
Kan konstateras man i anhållan ej specificerat hur stor del av
kostnaderna för uppförande av nytt omklädningsrum man vill att
kommunens skall finansiera.
Det kan konstateras vidare att det ej finns medel budgeterat specifikt
för ändamålet detta år under uppgiftsområdet Trafikleder och allmänna
områden.
Ett alternativ är att till nästa år under uppgiftsområdet Trafikleder och
allmänna områden budgetera för en delfinansiering av projektet och
medlen betalas ut efter årsskiftet. Ett annat alternativ är att låta
Folkhälsan söka medel för projektet i samband med utdelning av
kommunens föreningsstöd i maj 2018. Ett sista alternativ är att avslå
anhållan med anförd motivering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela Folkhälsan i Geta att kommunen
ser positivt på projektet och att man gärna delfinansierar projektet, men
att medel för ändamålet bör ansökas för i samband med kommunens
allmänna utdelning av föreningsstöd nästa år. Information om
ansökningsprocessen för föreningsstöd kommer att informeras om till
getaborna och publiceras på kommunens hemsida i god tid innan
ansökningstiden börjar under våren 2018. Nästa års ansökningsprocess
kommer att efterlikna årets upplägg.
Jäv:
Ingvar Björling anhåller om jäv. Kommunstyrelsen beviljar jäv och
ledamoten deltar ej i ärendets behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 75/29.5.2018
Folkhälsan i Geta anhåller ånyo, i samband med utdelning av
föreningsbidrag för 2018 (i enlighet med beslut Kst § 179/1.11.2017), om
Protokolljustering: ________________________________
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att kommunen ska bygga ett nytt omklädningsrum vid Knutnäs bandstrand.
Anhållan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 75/2018.
Enligt upprättat avtal med Folkhälsan i Geta om skötsel av Knutnäs
badstrand är det kommunens ansvar att exempelvis omklädningsrum är i
skick.
Enligt Geta kommuns budgeteringsregler för 2018 är
gränsen för småanskaffningar 5 000 euro. Beloppet utgör gränsen mellan
driftsekonomidelen och investeringsdelen.
Kommunen har ej budgeterat för en investering av ett nytt
omklädningsrum. Däremot finns medel upptaget för underhåll av Knutnäs
badstrand under kostnadsstället för Allmänna områden, hamnar (6153).
Därför vore det möjligt att befintligt omklädningsrum i Knutnäs
renoverades och medel för detta projekt kunde tas från driftsbudgeten.
De tekniska ärendena handhas dock av den byggnadstekniska nämnden
från och med 2018 varför ärendet bör behandlas av dem.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden för
beslut i ärendet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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76 § KOMMUNDIREKTÖRENS LEDIGHET SOMMAREN 2018
Kst § 76/29.5.2018
Kommundirektören anhåller om semester 25.6 - 29.7.2018.
Konstateras att kommunkansliet håller stängt 2 juli till 29 juli enligt
tjänstemannabeslut Kdir 39/15.5.2018. De inkommande ärendena är få
under juli månad.
Ansvarig kontaktperson istället för kommundirektören har under den tid
kansliet hållit stängt och kommundirektören haft semester tidigare år
varit kommunstyrelsens ordförande.
Kansliets personals semestrar och ledigheter delges under mötet
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens beslutar att bevilja kommundirektörens anhållan om
semester under perioden 25.6-29.7.2018.
Under kommunkansliets sommarstängt och angående ärenden som
vanligtvis handhas av kommundirektören, är ansvarig kontaktperson
under kommundirektörens ledighet kommunstyrelsens ordförande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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77 § MOTION GÄLLANDE VATTENANSLUTNING TILL ISAKSÖ
Kfg § 27/2.3.2016

./.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en
motion av Alfons Henriksson om dragning av kommunalt vatten till Isaksö.
Motion, enligt bilaga;
Bilaga KST § 27/2016.
BESLUT:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kst § 135/8.6.2016
Kommundirektörens förslag:
Ärendet behandlas i samband med budgetprocessen inför nästa
verksamhetsår.
BESLUT:
Enligt förslag. Beslutet tillkännages till kommunfullmäktige.
_____
Kst § 19/25.1.2017
Konstateras att medel ej budgeterats för ändamålet i budget 2017. En
utredning av dragning av vattenledning till Isaksö kan utföras av
kommunteknikern under året och sedan tas i beaktande i kommande
budgetarbete för 2018 och då eventuellt tas upp i investeringsplanen för
kommande års vattenutbyggnadsinvesteringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att investeringsmedel ej budgeterats i budget
2017. Frågan kommer dock att ingå i den V/A-plan som kommunen
kommer att uppgöra och behandla innan sommaren.
Beslutet tillkännages kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
_____
Kst § 77/29.5.2018
Kan konstateras att en vattenplan ej ännu färdigställts. Det uppdraget
ligger nu under byggnadstekniska nämndens försorg efter nämndens
övertagande av ansvaret för kommunaltekniken.
Konstateras vidare att investeringsmedel för utbyggnad av
vattenledningsnätet till Isaksö finns i investeringsplanen för år 2019 i
Budget 2018. Slutgiltigt beslut huruvida investeringsmedel anslås
beslutas om i Budget 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att motionen anses
färdigbehandlad och kan avskriva den i och med att investeringsmedel för
vattenledningsutbyggnad till Isaksö finns med taget i Geta kommuns
investeringsplan för 2019 i kommunens Budget 2018. Beroende på
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kommunens ekonomi tas slutgiltigt beslut huruvida investeringsmedel
beviljas för projektet i kommunens Budget 2019.
Kommunstyrelsens beslutar att ärendet tillkännages den
byggnadstekniska nämnden som får arbeta vidare med en vattenplan för
kommunen.
BESLUT:
Enligt förslag.
_____
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78 § FÖRLÄNGNING AV AVTAL MED ÅLANDS RENHÅLLNING
Kst § 213/19.12.2017
Geta kommuns avtal med Ålands Renhållnings Ab om kommunens
avfallshantering upphör den 31.12.2017. En ny upphandling för handhavande
av kommunens avfallshantering ska utföras under första halvan av 2018, men
för att säkerställa att kommunens renhållning sköts efter årsskiftet bör en
förlängning av avtalet med Ålands Renhållning Ab ske.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet med Ålands Renhållning
Ab sex månader till och med utgången av juni månad 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att till kommundirektören delegera
verkställandet av förlängningen av avtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 78/29.5.2018
Kan konstateras att man inte hunnit upphandla kommunens
avfallshantering ännu. Planen är att sätta igång med arbetet under
sommaren. Dock behöver avtalet med Ålands Renhållning förlängas till
och med årsskiftet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet med Ålands Renhållning
sex månader till och med utgången av december månad 2018.
Ekonomen utses att ansvara för upphandlingen.
Kommunstyrelsen beslutar därtill att till kommundirektören delegera
verkställandet av förlängningen av avtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

35

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 29.5.2018

Tid: kl. 19:00

79 § BILDANDE AV REFERENSGRUPP FÖR KOMMUNREFORMEN
Kst § 79/29.5.2018

./.

Ålands landskapsregering rekommenderar att kommunerna tillsätter en
politisk referensgrupp med högst tre förtroendevalda per kommun för de
kommande kommunindelningsutredningarna. För Getas del kommer man
att ingå i utredningen om sammanslagning av norra Ålands kommuner.
Den föreslagna politiska referensgruppen liknar den som tillsattes inför
kommunindelningsutredningen för Finströ, Geta och Sund.
Landskapsregeringen brev (Dnr ÅLR 2018/3116) enligt bilaga.
Bilaga Kst § 79/2018.
Utredningen kommer att utföras av bolaget Henricson Ab.
Referensgruppens uppdrag är att till utredaren Henricson Ab fungera
som en rådgivande grupp i frågor gällande utredningens innehåll och
resultat. Referensgruppen har dock inte formell beslutanderätt.
Referensgruppen kan ge värdefull information till utredaren och sprida
kunskap om utredningen till de berörda inom kommunen.
Kommunen bör utse tre representanter för Geta i en politisk
referensgrupp. Kommunen behöver gärna ha representanter från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser personer till
Getas representanter i den politiska referensgruppen för
kommunindelningsutredningen för norra Ålands kommuner.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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80 § KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTATER I NÄMNDERNA
Kst § 80/29.5.2018
Det är kommunstyrelsens uppgift att utse dens representanter i
socialnämnden, skolnämnden och byggnadstekniska nämnden.
Enligt förvaltningsstadgan 74 §
”Kommunstyrelsens representanter i övriga organ:
Kommunstyrelsen kan inom sig utse representanter i andra organ som
då har närvaro- och yttranderätt vid organens sammanträden. Också en
ersättare i kommunstyrelsen och kommundirektören kan utses till
representant.
Kommunstyrelsens nämndrepresentant ska uppmärksamgöra
kommunstyrelsen på de frågor som behandlas i nämnderna som är av
avgörande betydelse för kommunens förvaltning.”
Vidare står det i förvaltningsstadgan gällande kommunstyrelsens
representant:
§ 53 mom. 1 punkt 1
”[…]en av kommunstyrelsen utsedd representant i en nämnd ska följa
med och informera om arbetet i nämnden”
§ 66 mom. 4
”Nämnderna ska också underrätta kommunstyrelsens ordförande,
kommundirektören samt eventuell kommunstyrelsens representant i
nämnden om sina sammanträden och tillställa dessa
föredragningslista för sammanträdet eller om sådan inte finns, kallelse
med de ärenden som ska behandlas.”
§ 73 mom. 1 punkt 2 [närvaro- och yttranderätt]
”[…] vid övriga organs sammanträden kommunstyrelsens ordförande
och kommundirektören och av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
eventuell utsedd representant”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om vem som blir kommunstyrelsens
representant i socialnämnden, byggnadstekniska nämnden samt
skolnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören utses till
kommunstyrelsens representant i alla nämnder.
______
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81 § BILDANDE AV ARBETSGRUPP FÖR ATT SE ÖVER KOMMUNENS
EKONOMI
Kst § 81/29.5.2018
Det har i olika sammanhang dryftats nödvändigheten att bilda
arbetsgrupp som skulle ha till uppgift att se över kommunens ekonomi.
Uppdraget skulle vara att finna och ge förslag på inbesparingar samt nya
intäktskällor.
Arbetsgruppen behöver bestå av både ledande tjänstemän och
förtroendevalda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar möjligheten att bilda en arbetsgrupp.
BESLUT:
Ärendet återremitteras.
______
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82 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 82/29.5.2018
Mötet förklaras avslutat kl. 20.25.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 62-82
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:
§§ 63-66, 69, 71, 75, 77, 79, 81-82
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:
§§ 62, 67-68, 70, 72-74, 76, 78, 80
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: ________________________________

