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Geta den 6.6.2018
Camilla Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Enligt uppdrag

Kommundirektör Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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83 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 83/12.6.2018
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 6 juni 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 Kim Björling och Helena Martinsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enhälligt med följande tillägg:
94 § EXTRA ÄRENDE: SKATTESATSER ÅR 2019
95 § EXTRA ÄRENDE: REMISSUTLÅTANDE – FÖRSLAG OM NY
LANDSKAPSFÖRORDNING OM
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
96 § EXTRA ÄRENDE: AVTAL OM BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER I DET GEMENSAMMA
BIBLITOEKSSYSTEMET PÅ ÅLAND
(REGISTERBITRÄDESAVTAL)
97 § EXTRA ÄRENDE: STADGAR FÖR GETA CANCERFOND
98 § EXTRA ÄRENDE: UTÖKNING AV RAM FÖR ALLMÄN
SOCIAL VERKSAMHET

Protokolljustering: ________________________________
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84 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kst § 84/12.6.2018

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






Socialnämnden, kallelse till möte nr 2/2018, 6.6.2018
Socialnämnden, protokoll möte nr 2/2018, 6.6.2018
ÅOF, protokoll förbundsfullmäktige nr 1/2018, 24.5.2018
NÅHD, protokoll nr 3/2018, 5.6.2018

Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom





Kdir § 47/31.5.2018 Anhållan om omvandling av semesterpenning till ledig tid
Kdir § 48/31.5.2018 Ansökan om ledighet (semester)
Kdir § 49/11.6.2018 Ansökan om ledighet (tjänstledighet)
Kdir § 50/11.6.2018 Vikarie till Geta bibliotek

Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter


Övrigt
 ÅDA, kallelse till vårstämma 14.6.2018 kl 13.00
 ÅDA, ägarinformation nr 4, 5.6.2018
 ÅDA, ingånget avtal angående tillhandahållande av dataskyddsombud
 Ålands 4H, 2017 års verksamhetsberättelse
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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85 § BUDGETDIREKTIV FÖR 2019
Kst § 85/12.6.2018

./.

Kommundirektören och ekonomen har tagit fram förslag på budgetdirektiv
för 2019 enligt bilaga.
Bilaga KST § 85/2018
Budgetdirektivet anger de ekonomiska ramarna för alla kommunens
uppgiftsområden; Kommunledning, Allmän social verksamhet,
Hemservice och Äldreomsorg, Barnomsorg, Undervisningsverksamhet,
Centralkök, Bibliotek och kultur, Byggnadstillsyn, Byggnader och
anläggningar, Trafikleder och allmänna områden, Vatten och avlopp,
Avfallshantering, Brand- och räddningsnämnden samt
Lantbruksnämnden.
I budgetdirektivet föreslår man också nivå för kommunens skattesatser.
Beräkningen till detta budgetdirektiv utgår från en schematisk översyn
där bokslut 2017 utgör grunden samt till vissa delar Budget 2018. För att
försöka få en budget i balans och motverka de kraftigt sjunkande
landskapsandelarna föreslås att varje uppgiftsområde sparar minst 5 % av
2017 års boksluts siffror, förutom uppgiftsområdena Allmän social
verksamhet (sparar -1,5 % jämfört med Budget 2018) och
Undervisningsverksamhet (sparar -5 % av Budget 2018). Dessa mål
kommer att bli en utmaning för verksamheterna, men förhoppningen är
att verksamhetscheferna ska finna sätt att spara utan att det går ut över
kommunens service. Men det är heller inte uteslutet att inbesparingarna
innebär försämrad service inom vissa områden.
Kommunen har sämre ekonomiska förutsättningar 2019 än tidigare år på
grund av de kraftigt minskade landskapsandelarna. Minskningen sker i
enligt en trappstegsmodell:
Övergång
Lsandel 2017 Lsandel 2018 Skillnad
2018
Brändö
1 099 352
1 120 840 125 826 -94 370
Föglö
1 664 137
1 346 373 -192 433 144 325
Geta
1 827 074
1 503 614 -183 491 137 618
Kumlinge
833 399
800 300 41 399 -31 049
Kökar
657 284
700 866 108 824 -81 618
Lumparland
788 747
582 139 -152 418 114 313
Vårdö
1 501 990
1 551 735 194 193 -145 645
Åland
36 134 249
33 057 025
0
0
Förändring

2019
-62 913
96 216
91 745
-20 700
-54 412
76 209
-97 097
0

2020
-31 457
48 108
45 873
-10 350
-27 206
38 104
-48 548
0

-3 077 224

Skickat från LR 2018-01-15

Det nya landskapsandelssystemet trädde i kraft 1.1.2018.
Protokolljustering: ________________________________
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Enligt budgetdirektivet skulle resultatet för budget 2019 blir +37 348
euro (inklusive avskrivningar och finansiella kostnader).
En skattehöjning om 1 procentenhet är medräknat i budgetdirektivet
(17,5 % till 18,5 %), och kommunstyrelse- och fullmäktige kommer att
inom kort behöva ta ställning till en skattehöjning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektivet enligt bilaga och för
densamma till fullmäktige för kännedom.
Med hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje
uppgiftsområde bör hålla sig inom ramarna när budgeten för 2018
uppgörs och att eventuella avvikelser från direktivet ska förklaras och
motiveras utförligt och härröra från lagstadgade uppgifter.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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86 § 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.
______
Kst § 86/12.6.2018

Kommundirektörens förslag:
Arbetsgruppen består av ekonomen och kommundirektören från
tjänstemannasidan. Ledande tjänstemän (ansvariga för verksamheterna)
kallas in till mötena vid behov.
Det bör även finnas en representant från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Kommundirektören utses till ordförande för gruppen, skriver protokoll
och kallar till möten.
Arbetsgruppens uppgift är att inför kommunstyrelsens behandling av
budgeten för 2019 föreslå kostnadsinbesparingar och intäktsökningar för
den ordinarie verksamheten utgående från de föreslagna ramarna i
budgetdirektivet för 2019. En rapport med förslagen skall uppgöras och
vara styrelsen tillhanda innan första budgetmötet i oktober månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
Styrelsens representant utses vid nästa styrelsemöte.
Ärendet tillkännages fullmäktige.
______

Protokolljustering: ________________________________
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87 § BUDGETÄNDRING – AVKSRIVNINGAR
Kst § 87/12.6.2017
Ekonomens beredning:
Vid genomgång av budget 2018 har ekonomen konstaterat att
avskrivningarna är delvis felaktigt inregistrerade i ekonomisystemet som
investering istället för drift. Detta påverkar så att de avskrivningar som
inregistrerade som en avskrivning på investering inte framkommer i
resultaträkningen för kommunen. Samtliga avskrivningar gäller brandoch räddningsväsendet.
5041,27€ - Brandstationen
2 500,01€ - Brandbilen
Kommunstyrelsen bör med anledning av ovanstående anhålla om
ändring i avskrivningar från budgeterade 137 873 euro till korrekta
145 415,22 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller hos fullmäktige om ändring i driftbudgeten
för avskrivningar från budgeterade totalt 137 873,94 euro till korrekta
totalt 145 415,22 euro, mellanskillnaden är 7 541,28 euro.
Ramen för uppgiftsområdet Brand- och räddningsnämnd ändras med
motsvarande summa, -7 541,28 euro, och ramen blir då totalt -30 991,28
euro.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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88 § REVISION AV GETA KOMMUNS BOKSLUT
Kst § 88/12.6.2017

./.
./.

Revisorerna har lämnat en promemoria (PM) samt en revisionsberättelse
gällande revisionen av Geta kommuns bokslut för 2017. Promemorian
och berättelsen enligt bilaga.
Bilaga KST § 88a/2018, PM.
Bilaga KST § 88b/2018, berättelse.
Kommundirektörens förslag:
Promemorian samt revisionsberättelsen antecknas till kännedom och för
dem till fullmäktige till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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89 § 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.
________

Kst § 89/12.6.2018

./.
./.

Det till förvaltningsdomstolen färdigställda och inskickade utlåtandet
samt förteckning över inskickade handlingar enligt bilaga.
Bilaga KST § 89a/2018, utlåtandet.
Bilaga KST § 89b/2018, förteckningen.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar det inskickade utlåtandet till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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90 § UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL FORDONSPLAN
Kst § 90/12.6.2018

./.
./.

Ålands landskapsregering inbegär utlåtande över förslag till fordonsplan
gällande åren 2019 – 2028. Utlåtande skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 15 juni 2018. Den gemensamma räddningsnämnden
har granskat frågan och avgett ett utlåtande i enlighet med bilaga.
Bilaga Kst § 90a/2018, förslag till fordonsplan.
Bilaga Kst § 90b/2018, räddningsnämndens utlåtande.
I skrivelsen framgår också att kommunerna bör bereda
avtalsbrandkårerna inom respektive område möjlighet att yttra sig över
förslaget. Den gemensamma räddningsnämnden har, för
avtalskommunernas del, vidareförmedlat frågan till de frivilliga
brandkårerna och informerat dem om möjligheten att inkomma med
yttrande direkt till kommunen. Geta Fbk har getts möjlighet att inkomma
med utlåtande till Geta kommun. Geta Fbk har, genom ordförande
Krister Berndtsson, den 29 maj 2018, meddelat genom e-post att kåren
inte har något att anmärka mot planen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att understödja Den gemensamma
räddningsnämndens utlåtande enligt bilaga Kst 90b/2018, vilket blir
kommunens utlåtande till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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91 § BYGGNADSINSPEKTÖRENS UPPSÄGNING
Kst § 91/12.6.2018

Byggnadsinspektören för Geta kommun har sagt upp sig. Uppsägningen
enligt bilaga. Han önskar avsluta sin tjänstgöring från och med 1.9.2018.
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga (98 §) gäller att det beslutande
organ som ansvarar för respektive verksamhet och som fattat beslut om
val och anställning fattar även övriga beslut såsom uppsägning,
beviljande av avsked, kollektivavtalsenliga individuella lönetillägg och
ålderspension m.m. Byggnadsinspektören är ansvarig tjänsteman för
kommunens byggnadsinspektion och således ankommer det
kommunstyrelsen att behandla frågan om uppsägning.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse tar byggnadsinspektör Trygve Packaléns
uppsägning till kännedom och konstaterar att tjänsteförhållandets sista
dag är 31.8.2018 enligt uppsägningen.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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92 § REKRYTERING AV BYGGNADSINSPEKTÖR
Kst § 92/12.6.2018

Med anledning av byggnadsinspektör Trygve Packaléns uppsägning ska
kommunstyrelsen ta till behandling frågan om tillsättandet av en ersättare
eller på annat sätt besluta om hur kommunens byggnadsinspektion ska
ordnas i enlighet med lag.
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga (95 §) gäller att ”[n]är en
tjänst blir ledig på grund av att innehavaren sagt upp sig, går i pension
eller avlider, klargörs det av anställande organ om tjänsten fortfarande
behövs eller ska ändras till ett arbetsavtal. Om den behövs, återbesätter
man den efter att den lediganslagits. Om verksamheten däremot kan
läggas ner eller arbetsuppgifterna omfördelas på annan personal och
tjänsten därför inte längre behövs, dras tjänsten in.”
Tjänsten som byggnadsinspektör är inrättad på 40 % av heltid med
uppgiftsbaserad lön på 3 325,90 euro (heltidslön). Om tjänsten skall
lediganslås behöver den utannonseras under sommaren så att styrelsen i
augusti månad kan besluta om anställning.
Ett andra alternativ för Geta kommun är att försöka starta ett samarbete
med Finströms kommuns byggnadsinspektion. Kommunerna har tidigare
under en längre period (2005-2014) haft en gemensam
byggnadsinspektion med en gemensam byggnadsnämnd, med säte i
Godby, Finström, och med Finströms kommun som huvudman. Geta
kommun avslutade avtalet som löpte ut 31.12.2014.
Om ett samarbete ska utredas vidare bör Geta kommuns utgångspunkt
vara att man behåller sin egen byggnadstekniska nämn. En annan
utgångspunkt måste vara att ett samarbete inte får innebära högre
kostnader för Geta kommun än vad som idag är fallet. Ett samarbete
borde innebära en viss inbesparing för kommunen. Därutöver borde ett
samarbete inledas med en testperiod för att ha möjlighet utvärdera om
det är av värde för båda parter.
Geta kommun har således under rådande situation två alternativ;
antingen rekrytera en ny byggnadsinspektör på 40 % av heltid, eller låta
tjänsten vara vakant och skicka en officiell intresseförfrågan till
Finströms kommun om möjligheten att inrätta en gemensam
byggnadsinspektion med Finströms kommun som huvudman.
Getas byggnadstekniska nämnd bör ges tillfälle att ge synpunkter på de
båda alternativen.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse beslutar att kommundirektören får i uppgift att i
skyndsam ordning utreda möjligheten att med Finströms kommun inleda
ett samarbete med gemensam byggnadsinspektion.
En officiell intresseförfrågan skickas till Finströms kommun.
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Utgångspunkterna är:
- Geta kommun behåller sin egen byggnadstekniska nämn som
fungerar som kommunens byggnadsnämnd,
- ett eventuellt samarbete får inte innebära högre kostnader för Geta
kommun än vad som idag är fallet,
- därutöver borde ett samarbete inledas med en testperiod för att ha
möjlighet att utvärdera om samarbetet är av värde för båda parter.
Kommundirektören får också i uppgift att, om Finströms kommun
beslutar att man är positiv till förfrågan, tillsammans med representanter
för Finströms kommun ta fram ett förslag på samarbetsavtal för
gemensam byggnadsinspektion som kan behandlas av kommunstyrelsen.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att låta den byggnadstekniska
nämnden inkomma med synpunkter och ta ställning till vad de anser är
den bästa lösningen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att starta rekryteringsprocessen och
utannonsera tjänsten (40 % av heltid). Kommundirektören fortsätter att
utreda ett eventuellt samarbete med en annan kommun.
________
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93 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN NR 4-5
Kst § 93/12.6.2018

Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda
och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga,
utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av
styrelsen och revisorer. Protokollen kan läsas på kommunens hemsida
www.geta.ax.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat
vid sammanträdena nummer 4 och nummer 5 under 2018 har tillkommit
i laga ordning och att besluten kan verkställas.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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94 § EXTRA ÄRENDE: SKATTESATSER ÅR 2019
Kst § 94/12.6.2018

Kommunfullmäktige skall fastställda skattesatserna för år 2019 och
anmälas till Skatteförvaltningen först den 17 november 2018. Men starka
skäl finns för att redan nu behandla frågan för att i så god tid som möjligt
känna till förutsättningarna när arbetet med budgeten för 2019 börjar i
augusti.
Getas nuvarande skattesatser
Inkomstskattesats
Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande bostad
Annan bostad

17,50 (2018)
0,50 (2018)
0,00 (2018)
0,90 (2018)

Snitt Åland
17,51 (2018)
0,39 (2018)
0,14 (2018)
0,90 (2018)

Landskommun
17,52 (2018)
0,47 (2018)
0,01 (2018)
0,90 (2018)

Geta uppbär idag en kommunal inkomstskattesats om 17,50 %, vilket är
marginellt lägre än genomsnittet för de åländska kommunerna 2018.
Den allmänna fastighetsskatten uppbärs på all privat tomtmark.
Fastighetsskatten för stadigvarande bostadsbyggnad har avskaffats i Geta.
Skattesatsen för övriga byggnader (sommarstugor etc) är i samtliga
kommuner maximalt vad lagen tillåter (2 § 1 mom fastighetsskattelag
(1993:15) för landskapet Åland).
Det kan konstateras att Geta kommun gjorde ett minusresultat på 119 000 euro år 2017 och enligt nuvarande budget för 2018 kommer
kommunen att göra ett ännu sämre resultat om -289 177 euro.
Kommunen är nu tvingad att höja inkomstskatten markant för att inte
riskera likviditetskris(utbetalningar av löner och betalning av
leverantörsfakturor) nästa år. Huvudförklaringen till det försämrade
resultatet år 2017 är minskade skatteintäkter och när det gäller år 2018 är
det framförallt de kraftigt minskade landskapsandelarna som bär skulden
för de dåliga budgetutsikterna. För att uppnå en balanserad ekonomi är
Geta kommun nu tvunget att höja inkomstskatten. Geta kommun har ett
strukturellt problem där landskapsandelarna är en alltför hög andel av
kommunens finansiering (över 50 %) och är väldigt beroende av
landskapsandelarna och landskapsregeringens goda vilja. Detta beroende
behöver kommunen försöka minska. Beroendet av landskapsandelarna
har å sin sida sin förklaring i kommunens strukturella samhälleliga och
ekonomiska utmaningar.
Kommunens ekonomiska utmaningar består i, bland annat, relativt höga
kostnader för lagstadgade uppgifter (exempelvis de sociala kostnaderna),
institutionskostnaderna, höga investeringskostnader och en utmanande
befolkningsstruktur.
Det nya av landskapsandelssystemet som trädde i kraft 1.1.2018 har slagit
mycket hårt mot Geta kommuns ekonomi. Landskapsandelarna har för år
2018 minskat med -185 842, vilket är 6 % minskning av den totala skatteoch landskapsandelsfinansieringen för 2017. Landskapsandelarna kommer
att minskas ytterligare år 2019 och har då minskat med -231 715 euro
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jämfört med 2017 (eller 7,6 % minskning av totala skatte- och
landskapsandelsfinansieringen).
Kommundirektören och ekonomen bedömer det som en absolut
nödvändighet att höja inkomstskatten med 1 procentenhet till 18,5 % vilket
skulle innebära en ökning av skatteintäkterna med cirka 80 000 euro (enligt
Finlands kommunförbunds skatteverktyg).
Kommunen har ej möjlighet att höja fastighetsskatten för annan bostad
(fritidsbostäder) då man redan tar ut det maximalt tillåtna. Däremot finns
det möjlighet att ta ut mer allmän fastighetsskatt och mer fastighetsskatt för
stadigvarande bostad. Men, eftersom kommunen starkt vill premiera
inflyttning, bör man in i det sista undvika höjning av fastighetsskatten för
stadigvarande boende.
Geta kommuns allmänna fastighetsskatt är 0,50 %. På norra Åland har både
Finströms kommun och Sunds kommun 0,50 % emedan Saltvik har 0 %.
Dock har flera mindre kommuner högre allmän fastighetsskatt, t.ex.
Lumparland (0,60), Kökar (0,80 %) och Föglö (0,70 %). Uppfattning att
det torde finnas utrymme att höja den allmänna fastighetsskatten. En
höjning av 0,20 procentenheter innebär en skatteintäkt på cirka 20 000
(enligt Finlands kommunförbunds skatteverktyg).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av
skattesatser för år 2018 enligt nedanstående:
Inkomstskattesats

18,50 %

Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande boende
Övriga bostadsbyggnader
Allmännyttiga samfund

0,70 %
0,00 %
0,90 %
0,00 %

BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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95 § EXTRA ÄRENDE: REMISSUTLÅTANDE – FÖRSLAG OM NY
LANDSKAPSFÖRORDNING OM MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Kst § 95/12.6.2018

Den 16 april fattade Ålands lagting beslut om att anta en ny landskapslag
om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning.
Den nya lagen har en ny struktur och innehåller flera nya begrepp. Ett
exempel är begreppet miljöbedömning som används för att beskriva
processen med att exempelvis ta fram underlag och samråda för att ta
reda på vilken miljöpåverkan en plan eller ett program kommer att ge
upphov till och vad som kan göras för att begränsa planens eller
programmets miljöpåverkan.
När det gäller miljöbedömningar av planer och program innehåller den
nya lagen bland annat ett nytt krav på ett särskilt beslut som en del av
den undersökning som krävs för att ta reda på om planen kan ge upphov
till betydande miljöpåverkan och som avgör om en miljöbedömning ska
göras eller ej. Bestämmelsen grundar sig på artikel 3.7 i direktiv
2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs
miljöpåverkan och är alltså ett krav enligt EU-rätten men kommer inte
fram på ett tydligt sätt i den gällande åländska MKB-lagen. Nu finns
bestämmelsen i den nya lagens 17 §. Där framgår att om myndigheten
eller kommunen har gjort en behovsbedömning, det vill säga har
identifierat och utrett de omständigheter som talar för eller emot en
betydande miljöpåverkan avseende den aktuella planen eller
programmet, ska slutsatsen redovisas för allmänheten. Detta beslut bör i
normala fall kunna avgöras på tjänstemannanivå och ska innehålla
information om hur myndigheten eller kommunen har kommit fram till
om planen eller programmet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan genom att ange de omständigheter som talar för eller emot
en sådan påverkan. Beslutet kan med fördel läggas upp på myndighetens
eller kommunens webbplats. Det här beslutet är endast en del i processen
och får inte överklagas särskilt. Den som är missnöjd får vänta med
överklagandet tills det slutliga beslutet i ärendet har fattats.
Samtidigt som lagen träder i kraft kommer även en ny förordning att
antas. Förordningen innehåller mer detaljerade bestämmelser om
miljökonsekvensbedömningar och miljöbedömningar och hur man ska
bedöma om ett projekt, en plan eller ett program har en betydande
miljöpåverkan. De flesta bestämmelserna i både lagen och förordningen
grundar sig på tvingande bestämmelser i EU-direktiv men
landskapsregeringen vill ändå ge kommunerna möjlighet att inkomma
med synpunkter på texten i förslaget till landskapsförordning om
miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning.

./.

För att kunna beaktas måste kommunens synpunkter ha kommit in till
lagberedningen senast den 15 juni 2018. Förordningsförslaget enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 95/2018.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att som remissutlåtande konstatera att den
aktuella förordningen grundar sig på av lagtinget redan antagen lag samt
EU-lagstiftning och har inget att anmärka på förordningen.
Kommunstyrelsen vill dock poängtera att man önskat få möjlighet att ge
utlåtande på den nya landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och
miljöbedömning, eftersom lagen ändrar vissa förutsättningar gällande
planläggningsärenden i kommunen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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96 § EXTRA ÄRENDE: AVTAL OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I
DET GEMENSAMMA BIBLITOEKSSYSTEMET PÅ ÅLAND
(REGISTERBITRÄDESAVTAL)
Kst § 96/12.6.2018

./.

Kommunen har fått tillsänt förslag till avtal (registerbiträdesavtal) med
Centralbiblioteket om behandling av personuppgifter i det gemensamma
bibliotekssystemet för Åland. Till avtalsförslaget finns en bilaga som
närmare beskriver hanteringen.
Bilaga Kst § 96/2018, avtalsförslag med bilaga.
Centralbiblioteket kommer att distribuera en manual till
kommunbiblioteken som rent konkret tar upp hur personuppgifterna
hanteras i bibliotekssystemet.
Avsikten med avtalet är att tillse att personuppgiftsbiträdets (dvs
kommunens) behandling av personuppgifterna för
personuppgiftsansvariges (Centralbibliotekets) räkning sker i enlighet
med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016.
Avtalet gäller behandlingen av personuppgifter i låntagarregistret som
används för att sköta de åländska bibliotekens kundrelationer, utlåning
av media samt för att ge låntagarna tillgång till bibliotekets
onlineresurser.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna registerbiträdesavtalet med
Centralbiblioteket och befullmäktigar kommundirektören av signera
avtalet för kommunens räkning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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97 § EXTRA ÄRENDE: STADGAR FÖR GETA CANCERFOND
SocN § 18/6.6.2018
Bilaga:

Stadgar för Geta cancerfond

Socialnämnden beslutade den 28.5.2015 31 § att godkänna uppdaterade
stadgar för Geta cancerfond. Stadgar för Geta cancerfond som bilaga.
Enligt den 7 § skall stadgan ses över och uppdateras vart tredje år, dvs
under 2018.
Under tiden juni 2015 tom april 2018 har fyra bidrag till fyra olika
individer beviljats (ett beslut 2015, två beslut 2017 och ett beslut 2018).
Inget avslag har gjorts. Per den 31.12.2017 uppgick fonden till 9 008,10
euro.
Den 30.4.2018 har en ansökan inkommit där samtliga kostnader härrörs
till 2017. Personen har uppgett att hen inte kände till att fonden
existerade och därmed har ansökt retroaktivt då hen fick vetskap om
fonden.
Till § 4 i stadgan kunde bifogas en skrivning om att man retroaktivt,
föregående kalenderår, kan söka om medel ur fonden under
förutsättning att övriga kriterier var uppfyllda.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att man i § 4 i Stadgar
för Geta cancerfond gör ett tillägg ”Bidrag ur fonden kan utbetalas
retroaktivt för ett kalenderår tillbaka under förutsättning att kriterierna
uppfylls samt att personen inte är berättigad till bidrag under
innevarande år”.
Beslut:
Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att man i § 4 i Stadgar för
Geta cancerfond gör ett tillägg om ”årligen (kalenderår)” efter max 500
euro samt att man lägger till följande mening ”Bidrag ur fonden kan
utbetalas retroaktivt för ett kalenderår tillbaka under förutsättning att
kriterierna uppfylldes”. Samt att stavfelen i 6 § rättas.
Kst § 97/12.6.2018

./.

Bilaga Kst § 97/2018, uppdaterade stadgar för Geta cancerfond.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag att man i § 4 i
Stadgar för Geta cancerfond gör ett tillägg om ”årligen (kalenderår)”
efter max 500 euro samt att man lägger till följande mening ”Bidrag ur
fonden kan utbetalas retroaktivt för ett kalenderår tillbaka under
förutsättning att kriterierna uppfylldes”. Samt att stavfelen i 6 § rättas.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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98 § EXTRA ÄRENDE: UTÖKNING AV RAM FÖR ALLMÄN SOCIAL
VERKSAMHET
SocN § 19/6.6.2018
I budget 2018 finns ingenting budgeterat för oförutsedda kostnader inom
barnskyddet. För understöd till hushåll, handikappservice, finns 4 000
euro budgeterat där cirka hälften är förbrukat.
Oförutsedda utgifter har tillkommit i barnskyddet och de beräknas uppgå
till 30 000 euro för resterande del av år 2018. Utöver detta tillkommer
bostadsanpassningar som beräknas uppgå till cirka 17 000 euro.
Beviljande av anslag innebär att socialchefen kommer att ingå avtal från
maj till och med första kvartalet 2019 med vårdgivare inom barnskyddet.
Avtalet har två veckors uppsägningstid.
Ovanstående medför ett behov av utökning av ram om totalt 30 000 euro
för kostnadsställe barnskydd (3114) och en omdisponering från
kostnadsställe specialomsorg (3116) om 17 000 euro till kostnadsställe
handikappservice (3115).
Socialchefens förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ramen för allmän
social verksamhet utökas med 30 000 euro för att täcka kostnader för
barnskydd.
Socialnämnden beslutar att omdisponera 17 000 euro från kostnadsställe
specialomsorg (3116) till kostnadsställe handikappservice (3115).
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.
Kst § 98/12.6.2018

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förslår inför kommunfullmäktige att ramen för
uppgiftsområdet Allmän social verksamhet utökas med 30 000 euro för
att täcka kostnader för barnskydd.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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99 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 99/12.6.2018

Mötet förklaras avslutat kl. 20.40.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 83-99
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:
§§ 87-90, 92, 94-95, 98-99
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:
§§ 83-86, 91, 93, 96-97
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: ________________________________

