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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 1/31.1.2018
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av ledamot Ramona Jansson-Eker som haft
ett kommunfullmäktigeuppdrag längst av alla närvarande ledamöter.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sju ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot Anders
Jansson och Dan-Johan Dahlblom har meddelat förhinder. Ersättare har
kallats in för ledamot Anders Jansson. Sålunda är sammanlagt åtta
ledamöter närvarande vid uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
KomL §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan §§ 6-8, 13-15 och 19.
Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före
sammanträdet kungöras på kommunens anslagstavla och på hemsidan samt
sändas till varje fullmäktigeledamot separat, första ersättarna från varje lista
för ledamöterna i fullmäktige, styrelsens ordförande, viceordförande samt
revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för
sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas.
Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är
närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar
till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i
ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet.
Konstateras:
Kallelse med föredragningslista har kungjorts och skickats per e-post och
papperspost torsdagen den 25 januari, varför sammanträdet torde kunna
konstateras vara lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Gunnel Henriksson och Jenny Stara.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

Protokolljustering: ________________________________
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2 § INFORMATIONSÄRENDEN
Kfge § 2/31.1.2018
Kommunstyrelsens protokoll nr 14.2017 och nr 1.2018 . Protokollen
finns på kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen ->
Beslutsprotokoll.
Kst § 208/2017 Uppdrag – utredning om försäljning av
hyresfastigheterna Tallgården och Engården.
Kommentar: kommunstyrelsen beslutade att på grund av ekonomiska
orsaker ej gå vidare med försäljning av hyresfastigheterna för tillfället.
Kst § 5/18.1.2018 Rekrytering av bibliotekssekreterare och
medborgarinstitutets kontaktperson.
Kommentar: i och med beslutet verkställs en del av fullmäktiges beslut
Kfge § 73/7.12.2016.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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3 § VAL AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Kfge § 3/31.1.2018
Enligt 40 § kommunallagen väljer fullmäktige vid årets första
sammanträde bland sina ledamöter ett presidium som består av en
ordförande och högst två viceordförande. Enligt 6 § kommunens
förvaltningsstadga väljs inom kommunfullmäktige en viceordförande.
Presidiet väljs för ett år i sänder och det skall utses vid samma
valförrättning.
Diskussion:
Ledamot Stara föreslår sittande presidium. Förslaget understöds av
ledamot Björling.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att till fullmäktiges presidium för år 2018
välja Gun-Britt Lyngander som ordförande och Dan-Johan Dahlblom
som vice ordförande.
______

Protokolljustering: ________________________________

6

GETA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
31.1.2018

kl. 19:00

4 § TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN ÅR
2018
Kfge § 4/31.1.2018
Enligt 41 § kommunallagen besluter kommunfullmäktige om tidpunkt
för sina sammanträden. Fullmäktige skall sammanträda även då
kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges ledamöter
begär det för behandling av ett visst ärende eller då kommunfullmäktiges
ordförande anser att det behövs.
Under år 2017 sammanträdde fullmäktige åtta gånger, huvudsakligen i
slutet av månaden på onsdagar kl 19.00 i kommunkansliet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden hålls sista
onsdagen i månaden kl 19.00 i Geta kommunkansli.
______

Protokolljustering: ________________________________
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5 § TILLÄGGSMEDEL PERSONALKOSTNADER ÄLDREOMSORG
SocN § 70/29.11.2017
Äldreomsorgsledarens beredning:
De budgeterade medlen för personalkostnader inom äldreomsorgen har
överskridits. Detta till följd av felbudgetering som beror på felräknade
arbetsscheman och fel planerade semesterlistor.
Detta innebär att det kommer att behövas en tilläggsbudget med
omfattningen ca 75 000 euro för personalkostnader inom äldreomsorgen.
Efter omfördelningar om 10 000 euro från utkomststödet (3118-4720)
och 5 000 euro från kostnader för familjevård (3121-4707). Återstår då
60 000 euro.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden föreslår att 15 000 euro omfördelas från allmän social
verksamhet till hemservice och äldreomsorg. Socialnämnden anhåller om
tilläggsmedel om 60 000 euro för personalkostnader inom
äldreomsorgen. Ärendet överförs till Kommunstyrelsen för vidare
behandling.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar enligt förslag.
______

Kst § 209/19.12.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att 15 000 euro
omfördelas från allmän social verksamhet till hemservice och
äldreomsorg.
Kommunstyrelsen anhåller därutöver om tilläggsmedel om 60 000 euro
för personalkostnader inom hemservice och äldreomsorgen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 5/31.1.2018
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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6 § NY FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR GETA KOMMUN
Kst § 201/19.12.2017
På grund av den förvaltningsreform som initierats och det beslut
fullmäktige tagit 20.9.2017 (Kfge § 31/20.9.2017) behöver en
förvaltningsstadga tas fram.

./.

Byggnadsnämnden har gett ett utlåtande över förslag till
förvaltningsstadga.
Bilaga Kst § 201a/2017.
Kommundirektören har även låtit de ledande tjänstemännen i kommunen
inkomma med synpunkter på förslaget vilka har beaktats.
Med anledning av reformen har kommundirektören har låtit uppgöra ett
förslag på ny förvaltningsstadga. En byggnadsteknisk nämnd införs och de
tekniska ärendena handhas därför inte längre av kommunstyrelsen.
Förslaget är till vissa delar uppgjort enligt Jomala kommuns modell, men
delar ur Finström kommuns förvaltningsstadga samt Geta kommuns
nuvarande förvaltningsstadga har också använts som modell. I förslaget
finns en inbakad styrelseinstruktion samt övergripande
delegeringsordningar till ansvariga tjänstemän och kommundirektören och
hänsyn har också tagits till kommande lagändringar där det bland annat
införs en elektronisk anslagstavla som ersätter den nuvarande fysiska
anslagstavlan.

./.

Förslag till förvaltningsstadga enligt bilaga.
Bilaga Kst § 201b/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till
detaljstuderar den och ger förslag på ändringar.

förvaltningsstadga

och

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning.
________
Kst § 3/18.1.2018
Kommundirektören har arbetat vidare med den nya förvaltningsstadgan
och gjort vissa ändringar och rättelser.
Stadgan har även kompletterats med en skrivning som gör det möjligt för
kommunen att i framtiden ta i bruk elektronisk delgivning enligt
ändringarna i förvaltningslagen som träder i kraft i sommar.
./.

Bilaga Kst § 3/2018.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att bifogat
förslag till Geta kommuns nya förvaltningsstadga godkänns enligt bilaga
Kst § 3/2018 samt att den träder i kraft den 1.2.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 6/31.1.2018
./.

Förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga.
Bilaga Kfge § 6/2018.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny förvaltningsstadga för Geta
kommun enligt bilaga Kfge § 6/2018.
______

Protokolljustering: ________________________________
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7 § BUDGETÄNDRING - INVESTERING SLÄCKNINGSBIL
Kst § 63/5.4.2017
Projektet investering i släckningsbil fanns med i investeringsbudgeten
för år 2016. Beslut att anta bud efter offentlig upphandling togs av
kommunstyrelsen i november förra året (Kst § 197/8.11.2016). Bindande
köpeavtal om leverans jämte villkor har skrivits med Veho Oy i enlighet
beslutet. Släckningsbilen ska enligt avtalet levereras till Åland från
fastlandet med fakturan i mars 2017. När släckningsbilen levererats
betalas fakturan och eventuella lån upptas.
I samband med arbetet med bokslutet för 2016 och efter konsultation
med kommunens revisor har det fastslagits att kommunen bör föra in
släckningsbilens investeringsbudget i budget 2017. Detta på grund av
dels att det är ett betydande belopp och dels den prestationsprincip som
gäller för att redovisa investeringar i bokslutet för 2016.
Kommunstyrelsen bör med anledning ovanstående anhålla om
tilläggsmedel i enlighet med investeringsbudget 2016 om 290 000 euro
brutto (medräknat stöd beräknas kommunens kostnader landa på 101 500
euro) för investering i en släckningsbil under år 2017. Det skall påpekas
att beslut om köp av släckningsbil är redan taget och köpeavtalet är redan
tecknat. Denna budgetändring är alltså av teknisk natur. Det bör ändå
göras för att bokslut 2016 och bokslut 2017 skall redovisa korrekta
uppgifter enligt prestationsprincipen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller hos kommunfullmäktige om tilläggsmedel i
investeringsbudgeten för 2017 om 290 000 euro brutto för investering i
släckningsbil och materiell och utrustning för fordonet. Beräknat stöd är
65 procent (188 500 euro) varför kommunens nettoinvestering är 101 500
euro. Kommunstyrelsens beslut Kst § 197/8.11.2016 skall gälla.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 12/26.4.2017
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Kst § 7/18.1.2018
Släckningsbilen har ej levererats innan årsskiftet på grund av förseningar
från leverantören Veho Oy Ab, men bilen är klar för leverans och
kommer att skickas så fort som möjligt. Eftersom detta sker efter
årsskiftet behöver en budgetändring utföras både i investeringsbudgeten
för 2017 samt 2018 så att större delen av anslaget för investeringen
flyttas från investeringsbudgeten för 2017 till den för 2018.
I investeringsbudgeten för 2017 finns det anslaget en nettoinvestering
om -101 500 euro. Bruttoinvesteringen är på -290 000 euro om man
räknar bort stödbeloppet om 65 procent.
Protokolljustering: ________________________________
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Under verksamhetsåret 2017 har det enligt ekonomisystemet använts
totalt -24 752,16 euro av investeringsanslagen för anskaffning av
utrustning till släckningsbilen.
På grund av den sena leveransen av släckningsbilen från Veho Oy Ab –
vars prislapp är 227 480 euro plus tillägg/ändringar om 10 029 euro
(totalt 237 509 euro exkl. moms) – kommer ett vite om 47 501, 80 euro
dras bort från den totala prislappen. Slutfakturan för bilen är således
190 007, 20 euro exkl. moms.

./.

Enligt räddningschefen bör den nya kostnadskalkylen för
investeringsprojektet vara 250 000 euro totalt, så att det finns utrymme
att införskaffa behövlig utrustning och materiell. När man sedan räknar
med 65 % stöd från landskapsregeringen fås en nettoinvestering om 87
500 euro.
Bilaga Kst § 7/2018.
I sammanhanget kan det konstateras att ett långfristigt lån om 100 000
euro har blivit beviljat från Andelsbanken för investeringen och kommer
att lyftas då fakturan för släckningsbilen betalas.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse föreslår inför kommunfullmäktige att den nya
kostnadskalkylen för anskaffning av släckningsbil ändras till -250 000
euro, och medräknat stöd blir då nettoinvesteringen -87 500 euro.
Kommunstyrelsen föreslår att en budgetändring av investeringsanslaget
för projektet anskaffning brandbil i 2017 års investeringsbudget ändras
från -101 500 euro till -24 752,16 euro netto (-24 752,16 euro kostnader
och 0 euro inkomster/stöd) samt att en överföring utförs så att resterande
investeringsanslag utifrån den nya kostnadskalkylen – det vill säga både
det totala beräknade stödet om 162 500 euro och beräknade kvarvarande
kostnaderna om -225.247,84 euro – för investeringsprojektet överförs till
investeringsbudgeten för 2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kfge § 7/31.1.2018
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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8 § BUDGETÄNDRING - VATTENLEDNINGSUTBYGGNAD TILL
TOMMOSHOLM
Kst § 103/14.6.2017
Utbyggnad av vattenledning till Tommosholm finns i
investeringsbudgeten för 2017. Likaså förbättring av gamla
vattenledningsstammar, där de gamla ledningarna i Olofsnäs är ett av de
prioriterade områdena i Geta.

./.

Kommunteknikern har uppgjort ett projektdirektiv för utbyggnad av
vattenledning till Tommosholm. Projektdirektivet enligt bilaga.
Bilaga KST § 103/2017.
Det alternativ av sträckning av utbyggnaden som kommunteknikern
föreslår ingår också en uppgradering av 300 meter vattenledning i
Olofsnäs för att förbättra vattenförsörjningen.
Kostnaderna och finansieringen av utbyggnaden är beräknade enligt
följande:
Total kostnad: 26 537 €
Olofsnäs, uppgraderingsdel: 1 500 €
Nybyggnadsdel: 25 037 €
Kommunfinansiering, 40% 10 015 €
Anslutningsfinansiering, 60% 15 022 €
Angående utbyggnad av vattenledning enligt Geta kommuns
vattenanslutningsregler:
- utvidgningen sker på basen av beslut i kommunstyrelsen utifrån av
fullmäktige givna budgetramar
- vattenledningen skall i huvudsak betjäna fast bosättning eller företag
som idkar näring i kommunen
- kostnaderna för utbyggnaden fördelas enligt att abonnenterna
gemensamt delar på 60% i form av anslutningsavgifter, kommunen
står för resterande 40%.
- Anslutningsavgiften förblir densamma, justerad enligt
byggnadskostnadsindex, vid inkoppling i ett senare skede.
Gällande Tommosholmprojektet beräknas det att anslutningsavgiften för
enskild abonnent vid sex anslutningar blir cirka 2500 euro och vid fem
anslutningar blir den cirka 3000 euro.
Om kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektbeskrivningen och
den föreslagna dragningen av vattenledningen kommer anbudshandlingar
att uppgöras och anbud att hämtas in så fort som möjligt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektbeskrivningen för
utbyggnad vattenledning till Tommosholm och tillhörande
uppgraderingsarbete i Olofsnäs enligt kommunteknikerns förslag.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar vidare att delegera till kommunteknikern att
efter upphandling besluta om vilken entreprenör som får uppdraget.
BESLUT:
Enligt med förslag, med tillägget att minst fem abonnenter ansluter sig
till den nya vattenledningen för att projektet skall genomföras.
______
Kst § 196/22.11.2017
Projektet vattenledning till Tommosholm är i full gång och är nu inne på
etapp 2 av 4.
Kommunteknikern har sedan tidigare, enligt kommunstyrelsens beslut,
skrivit förhandsavtal med fem fastighetsägare om anslutning till den nya
vattenledningen. Potential finns för att åtminstone ytterligare två
fastighetsägare ansluter sig.
Kommunteknikerns projektuppföljning presenteras under mötet.
Projektuppföljningen och förslag till anslutningsavgift för
tommosholmledningen är bilagd som bakgrundsmaterial.
Kommunteknikern föreslår att anslutningsavgiften för
tommosholmledningen blir 3 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar projektuppföljningen till kännedom och beslutar
vidare att anslutningsavgiften för anslutning till den nya vattenledningen
till Tommosholm blir 3 000 euro. Anslutningsavgiften är reglerad med
byggnadskostnadsindex vid inkoppling vid ett senare skede.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 8/18.1.2018
Projektet vattenledningsutbyggnad till Tommosholm och byte av gamla
stammar i Olofsnäs planeras att slutföras under våren 2018 (slutstädning
och kontroller m.m.) då sista raten betalas.
-35 389, 99 euro har använts från investeringsbudgeten om -46 000 euro
för vattenprojekt under år 2017. Häri återfinns gränöprojektet (projektet
avslutat) samt det sammankopplade projektet vattenledningsutbyggnad till
Tommosholm och byte av gamla stammar i Olofsnäs (alltså ej ännu
avslutat).
Resterande kostnader för det sistnämnda projektet väntas landa på cirka 6
000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 6 000 euro
flyttas från investeringsbudgeten för vattenprojekt för 2017 till
investeringsbudgeten för vattenprojekt för 2018.
Protokolljustering: ________________________________

14

GETA KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

31.1.2018

kl. 19:00

Kommunstyrelsen föreslår alltså att en budgetändring i
investeringsbudgeten för 2017 utförs så att investeringsanslaget för
vattenprojekt ändras till slutsumman för de båda ovanstående
vattenprojektens kostnader under verksamhetsåret 2017, samt att en
budgetändring i investeringsbudgeten 2018 för vattenprojekt utförs så att
ett anslag om -6 000 euro påförs för slutförande av projektet
vattenledningsutbyggnad till Tommosholm och byte av gamla stammar i
Olofsnäs.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 8/31.1.2018
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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9 § BUDGETÄNDRING - INVESTERINGAR I FASTIGHETEN
HEMGÅRDEN
Kst § 9/18.1.2018
I investeringsbudgeten för 2017 finns det budgeterat för en
lägenhetsrenovering (enligt beslut Kfge § 38/25.10.2017) samt en
uppgradering av värmesystemet på fastigheten Hemgården om sammanlagt
44 000 euro.
Kommunteknikern har antagit anbud för både
värmeanläggningsuppgraderingen (anbud antaget 18 400 euro K.tekn §
8/28.11.2017) och lägenhetsrenoveringen (anbud antaget 14 569 euro,
K.tekn § 7/21.11.2017). Totalt 32 969 euro. Det har dock visat sig att båda
entreprenörerna inte hinner utföra projekten under verksamhetsåret 2017,
varför investeringsanslagen för projekten behöver flyttas från
investeringsbudgeten för 2017 till den för 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 44 000 euro
flyttas från investeringsbudgeten för fastigheten Hemgården för 2017 till
investeringsbudgeten för fastigheten Hemgården för 2018.
Kommunstyrelsen föreslår alltså att en budgetändring i
investeringsbudgeten för 2017 utförs så att investeringsanslaget för
fastigheten Hemgården ändras till 0 euro, samt att en budgetändring i
investeringsbudgeten för 2018 för fastigheten Hemgården utförs så att ett
anslag om -44 000 euro påförs för slutförande av projekten
lägenhetsrenovering och värmeanläggningsuppgradering.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 9/31.1.2018
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner
investeringarna.
______

Protokolljustering: ________________________________
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10 § BUDGETÄNDRING – INVESTERING NY BRANDDEPÅ
Kst § 122/15.8.2017
Byggnadskommittén för byggnation av ny branddepå anhåller om
ytterligare investeringsmedel för byggnadsprojektet.
I investeringsbudgeten för 2017 är det budgeterat 440 000 euro. Till dags
dato har cirka 32 000 euro lyfts från investeringsmedlen (markberedning
och experttjänster i form av byggnadsritningar samt el- och VVSplanering).
Efter lyckad upphandling av totalentreprenad av bygget beslutade
byggnadskommittén den 4.7 att påbörja förhandlingar med Anderssons
Ombyggnad som hade det mest förmånliga inlämnade anbudet. Anbudet
var 464 200 euro (exklusive moms). Förhandlingarna väntas slutföras
efter att ärendet om anhållan om budgetändring behandlats i kommunen.
Kommundirektören konstaterar att det ovan redogjorda för samt
kostnaderna för sprängning ger den samlade bedömningen att ytterligare
investeringsmedel behövs för byggnadsprojektet.
I sammanhanget bör det konstateras att kommunen i år fått anhållan om
stödmedel godkänd från brandskyddsfonden och sedan tidigare har
oljeskyddsfonden godkänt kommunens anhållan om stödmedel.
Maxbelopp för stöd från brandskyddsfonden är 199 174 euro (inkl.
moms) eller 40 procent av godkända kostnader om högst 497 934 euro
(inkl. moms) och stödet från oljeskyddsfonden beräknas vara ca. 38 440
euro (inkl. moms). Sammanlagt 237 614 inkl. moms eller 191 624 euro
exkl. moms.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en
budgetändring om +75 000 euro i kostnader samt -20 000 euro i intäkter
investeringsbudgeten för byggnadsprojekt ny branddepå beviljas.
BESLUT:
Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.
________
Kst § 129/5.9.2017
Konstateras att brandstationen beräknas vara färdigbyggd
våren/sommaren 2018. Detta innebär att en den del av
investeringsmedlen beviljat för 2017 (440 000 euro) som ej använts vid
årsskiftet kommer att periodiseras om till investeringsbudgeten för 2018
i enlighet med anvisningarna i Budget 2017 (punkt 2.6.).
Konstateras att förutom de tillkommande kostnaderna som redogjorts för
i Kst § 122/15.8.2017 tillkommer det även kostnader för anlitande av
kontrollant/säkerhetskoordinator till bygget samt att det 2016 användes
2 453 euro för marberedning.

Protokolljustering: ________________________________
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Den totala budgeten för projektet väntas landa på 515 000 euro och det
totala stödbeloppet väntas landa på 190 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att totalbudgeten för
investeringsprojektet ny branddepå höjs från 440 000 euro till 515 000
euro, dock så att de beräknade stödintäkterna höjs från -170 000 euro till
-190 000 euro. Den ändrade investeringsbudgeten för projektet påförs
sedan kommunens investeringsbudget för 2018.
Jäv:
Mats Sjöblom anhåller om jäv.
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja jäv. Sjöblom ersätts av ersättare
Conny Granqvist.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tilläggsmedel inte
beviljas.
________
Kfge § 30/20.9.2017
Ritningar över branddepån fanns tillgängliga under mötet.
Räddningschef Lennart Johansson höll en presentation över nybygget
och de ekonomiska förutsättningarna.
Räddningschefen och kommundirektören presenterade nya beräkningar
där de totala intäkterna beräknas till +235 000 euro.
Den totala ramen beräknas vara -520 000 euro om hänsyn också tas till
möjliga oväntade kostnader.
Kommunens nettoinvestering skulle då hamna på sammanlagt -285 000
euro. Den budgeterade nettoinvesteringen är i budget 2017 -270 000
euro. Mellanskillnaden är då 15 000 euro.
Diskussion:
Ledamot Asp-Gottberg föreslår att nettoinvesteringen höjs till -285 000
euro. Förslaget vinner understöd.
Styrelsens förslag vinner understöd.
Omröstningsproposition:
Styrelsens förslag JA
Dahlblom, Björling, Lyngander,
Asp-Gottbergs förslag NEJ
Jansson, Jansson-Eker, Asp-Gottberg, Henriksson, Karlsson, Carlsson
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att, efter omröstning 6 mot 3 till fördel för
Asp-Gottbergs förslag, bevilja att nettoinvesteringen höjs från -270 000
euro till -285 000.
______
Protokolljustering: ________________________________
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Kst § 10/18.1.2018
Branddepåbygget fortskrider enligt plan.
Kan konstateras att efter årsskiftet har kostnader om totalt -125 076,73
euro hittills påförts investeringsprojektet för ny branddepå.
När man nu vet hur mycket kostnader som uppkommit under
verksamhetsåret 2017 bör man ändra anslagen för projektet i
investeringsbudgeten för 2017 samt i anslagen för projektet i
investeringsbudgeten för 2018 i enlighet de nya uppdaterade uppgifterna.
Kan konstateras i sammanhanget att ett lån om 310 000 euro även har
lyfts från Andelsbanken på Åland (enligt beslut Kdir § 45/1.12.2017),
vilket medför att projektets finansiering är tryggad tillsammans med
stöden från oljeskyddsfonden och brandskyddsfonden som fås efter
byggnadsprojektets avslutande och slutredovisning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att en budgetändring i investeringsbudgeten
för 2017 utförs så att investeringsanslaget för branddepåbygget ändras
till -125 076,73 för projektets kostnader under verksamhetsåret 2017,
samt att en budgetändring i investeringsbudgeten för 2018 för
branddepåbygget utförs så att de i kostnadskalkylen resterande
kostnaderna samt alla stöden anslås för slutförande av projektet
branddepåbygge.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 10/31.1.2018
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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11 § VAL AV SKOLNÄMND 2018-2019
Kst § 205/19.12.2017
Enligt 51 § kommunallagen tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt
lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för
förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för fullmäktiges
mandattid om inte fullmäktige beslutar om en kortare tid eller annan
mandattid är föreskriven.
Bland dem som utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid
samma valförrättning en ordförande och en viceordförande om inte annat
är föreskrivet.
Enligt 54 § kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som
har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval
i någon kommun i landskapet.
Valbar till ledamot i en nämnd är inte
1) den som står under förmynderskap,
2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol,
3) kommundirektören,
4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden
Under den gångna mandatperioden har skolnämnden haft fem
medlemmar jämte personliga ersättare för dessa.
Enligt §§ 59-60 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen
utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och
yttranderätt vid organens sammanträden.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fem medlemmar
med personliga ersättare för åren 2018-2019.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige följande:
Ledamöter
Göran Gottberg Ordf
Madeleine Mattfolk Vice ordf
Dan-Johan Dahlblom
Carina Saether
Pia Småros-Berndtsson

Ersättare
Emilia Karlsson
Camilla Andersson
Gun-Britt Lyngander
Mats Sjöblom
Nicklas Sundqvist

______
Kfge § 11/31.1.2018
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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12 § VAL AV SOCIALNÄMND 2018-2019
Kst § 206/19.12.2017
Enligt 51 § kommunallagen tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt
lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för
förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för fullmäktiges
mandattid om inte fullmäktige beslutar om en kortare tid eller annan
mandattid är föreskriven.
Bland dem som utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid
samma valförrättning en ordförande och en viceordförande om inte annat
är föreskrivet.
Enligt 54 § kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som
har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i
kommunalval i någon kommun i landskapet.
Valbar till ledamot i en nämnd är inte
1) den som står under förmynderskap,
2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol,
3) kommundirektören,
4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden
Under den gångna mandatperioden har socialnämnden haft fem
medlemmar jämte personliga ersättare för dessa.
Enligt §§ 59-60 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen
utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och
yttranderätt vid organens sammanträden.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fem medlemmar
med personliga ersättare för åren 2018-2019.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige följande:
Ledamöter
Kjell Berndtsson Ordf
Gunnel Nordlund-White Vice ordf
Mats Sjöblom
Erica Berndtsson-Öhberg
Gunnel Henriksson
______

Ersättare
Christer Åkerholm
Marie-Louise S-Carlsson
Conny Granqvist
Marianne Asp-Gottberg
Camilla Andersson

Kfge § 12/31.1.2018
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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13 § VAL AV KOMMUNSTYRELSE 2018-2019
Kfge § 13/31.1.2018
Enligt 48 § kommunallagen skall fullmäktige inom januari tillsätta en
styrelse. Antalet ledamöter skall vara minst fem. Personliga ersättare
skall utses för envar ledamot. Ledamöterna och ersättarna utses för två år
åt gången. Bland dem som utsetts till ledamöter i styrelsen utser
fullmäktige ett presidium bestående av en ordförande och en
viceordförande.
Diskussion:
Ledamot Carlsson föreslår
Ordinarie ledamot
Camilla Andersson, ordförande
Kjell Berndtsson, vice ordförande
Mats Sjöblom
Kim Björling
Linda-Marie Bladh

Personlig ersättare
Marie-Louise Samuelsson-Carlsson
Gunnel Nordlund-White
Niklas Sundqvist
Conny Granqvist
Helena Martinsson

Förslaget understöds av de närvarande ledamöterna enhälligt.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att fastställa antalet kommunstyrelseledamöter till fem (5) samt att till kommunstyrelse för åren 20182019 välja:
Ordinarie ledamot
Camilla Andersson, ordförande
Kjell Berndtsson, vice ordförande
Mats Sjöblom
Kim Björling
Linda-Marie Bladh
______

Personlig ersättare
Marie-Louise Samuelsson-Carlsson
Gunnel Nordlund-White
Niklas Sundqvist
Conny Granqvist
Helena Martinsson

Protokolljustering: ________________________________
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14 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 14/31.1.2018
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 1/2018 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 19.30.
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Paragraf §§ 1-14
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 1-4, 14
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: § 5-13
Besvärsmyndighet och besvärstid
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.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Besvärstid 30 dagar från dagen för 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.
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller
midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då
beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
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 besvärsskriften 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 och intyg
om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten (Ålands förvaltningsdomstol) före besvärstidens
utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Avgift

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller
sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).
Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.
Protokolljustering: ________________________________

