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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 1/22.1.2020
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 18.15 av Kjell Berndtsson, den
kommunfullmäktigeledamot
som
längst
innehaft
ett
kommunfullmäktigeuppdrag i kommunen, och hon leder ordet tills
ordförande och vice ordföranden har valts för kommunfullmäktige.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är åtta (8) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot
Pernilla Nyberg har meddelat förhinder. Ersättare Sanne Björling-Karlsson
har kallats in för ledamoten. Sålunda är sammanlagt nio (9) ledamöter
närvarande vid uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
KomL §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan §§ 12-14.
Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före
sammanträdet kungöras på kommunens elektroniska anslagstavla samt
kallelse med föredragningslista sändas till varje fullmäktigeledamot
separat, första ersättarna från varje lista, styrelsens ordförande och
viceordförande samt revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och
platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen
med föredragningslista skickas ut elektroniskt.
Enligt § 12 i kommunens förvaltningsstadga ska kallelse med
föredragningslista sändas elektroniskt till ledamots uppgivna e-postadress.
Ledamot kan erhålla kallelsen också per post om ett skriftligt meddelande
om detta tillsänds kommunkansliet.
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 post den 15
januari år 2020 i enlighet med förvaltningsstadgan, varför sammanträdet
torde kunna konstateras vara lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Gunnel Henriksson och Mats Sjöblom.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i
Vestergeta.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns utan ändringar.
Protokolljustering: ________________________________
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2 § INFORMATIONSÄRENDEN
Kfge § 2/22.1.2020
Kommunstyrelsens protokoll nr 12/2019. Protokollet finns på
kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen ->
Beslutsprotokoll.
Utbildning för förtroendevalda januari 2020. Information delas ut på
mötet.
Preliminärt datum för landskapsregeringens besök är den 12 mars.
Preliminärt besök från Ålands Näringsliv samt Visit Åland är den 17
mars.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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3 § VAL AV FULLMÄKTIGES VALNÄMND
Kfge § 3/22.1.2020
Enligt kommunallagen 26 § och kommunens förvaltningsstadga 38 § ska
fullmäktige vid sitt första sammanträde för sin mandattid bland sina
ledamöter utse en valnämnd för förrättande av proportionella val.
Nämnden skall bestå av tre ledamöter och en personlig ersättare för varje
ledamot. Fullmäktige skall välja en av ledamöterna till ordförande och en
till viceordförande.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att till fullmäktiges valnämnd för
mandatperioden 2020-2023 välja:
Ordinarie
Personlig ersättare
Marie-Louise Samuelsson-Carlsson, ordf. Dan-Johan Dahlblom
Mats Sjöblom, vice ordf.
Camilla Andersson
Pernilla Nyberg
Gunnel Henriksson
______

Protokolljustering: ________________________________
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4 § VAL AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Kfge § 4/22.1.2020
Enligt 40 § kommunallagen väljer fullmäktige vid årets första
sammanträde bland sina ledamöter ett presidium som består av en
ordförande och högst två viceordförande. Enligt 5 § kommunens
förvaltningsstadga väljs inom kommunfullmäktige en viceordförande.
Presidiet väljs för ett år i sänder och det skall utses vid samma
valförrättning.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att till fullmäktiges presidium för
år 2020 välja Gun-Britt Lyngander som ordförande och Dan-Johan
Dahlblom som vice ordförande.
______

Protokolljustering: ________________________________
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5 § TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN ÅR
2020
Kfge § 5/22.1.2020
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 2019 sammanträdde fullmäktige fem gånger, huvudsakligen
den sista onsdagen i månaden kl. 19.00 i kommunkansliet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att fullmäktiges sammanträden
hålls enligt kallelse, företrädesvis onsdagen den sista veckan i månaden
kl 19.00. Plats meddelas enligt kallelse.
______

Protokolljustering: ________________________________
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6 § VAL AV KOMMUNSTYRELSE 2020-2021
Kfge § 6/22.1.2020
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:
Mötet ajourneras kl 18.31-18.36.
Ledamot Camilla Andersson föreslår följande:
Ordinarie ledamot
Personlig ersättare
Ingvar Björling, ordf
Kim Björling
Gunnel Nordlund-White, vice ordf Emilia Karlsson
Linda-Marie Bladh
Ramona Jansson-Eker
Helena Martinsson
Tryggve Sundblom
Kjell Berndtsson
Erika Berndtsson-Öhberg
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att fastställa antalet kommunstyrelseledamöter till fem (5) samt att till kommunstyrelse för åren 20202021 välja:
Ordinarie ledamot
Ingvar Björling, ordf
Gunnel Nordlund-White, vice ordf
Linda-Marie Bladh
Helena Martinsson
Kjell Berndtsson
______

Personlig ersättare
Kim Björling
Emilia Karlsson
Ramona Jansson-Eker
Tryggve Sundblom
Erika Berndtsson-Öhberg

Protokolljustering: ________________________________
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7 § VAL AV REVISORER FÖR MANDATPERIODEN 2020-2023
Kfge § 7/22.1.2020
Enligt 73 § kommunallagen utser, för granskningen av förvaltningen och
ekonomin under tjänstemannaansvar, fullmäktige för sin mandatperiod
minst tre revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare.
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 133 väljer kommunfullmäktige
tre revisorer, varav en sakkunnig. Kommunfullmäktige utser en av
revisorerna till ordförande och en till viceordförande.
Diskussion:
Ledamot Camilla Andersson föreslår revisorer för mandatperioden 20202023 enligt följande:
Ordinarie
Personlig ersättare
Göran Gottberg, ordförande
Marianne Asp-Gottberg
Frida Sjöroos, vice ordförande
Mats Sjöblom
BDO Audiator Ab
(utses internt inom bolaget)
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för mandatperioden 20202023 välja:
Ordinarie
Göran Gottberg, ordförande
Frida Sjöroos, vice ordförande
BDO Audiator Ab

Personlig ersättare
Marianne Asp-Gottberg
Mats Sjöblom
(utses internt inom bolaget)

______

Protokolljustering: ________________________________
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8 § VAL AV OMBUD FÖR MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA
2020-2023
Kfg § 8/22.1.2020
Enligt kommunallagen § 80 kan en överenskommelse om sammankallande av en mellankommunal ombudsstämma träffas på initiativ
av fullmäktige i en kommun. Varje deltagande kommun
representeras vid ombudsstämman av högst tre ombud, vilka utses
av fullmäktige. Fullmäktige kan även utse personliga ersättare för
ombuden. Valbar är den som är valbar till kommunfullmäktige och
också kommundirektören.
Mellankommunal ombudsstämma sammankallas efter nyval för val av
ledamot och ersättare för regionen Norra Åland i olika organ där
Norra Åland skall vara företrädd. Finströms kommun har vanligtvis tagit
initiativ till att sammankalla en mellankommunal ombudsstämma för
Finström, Geta, Saltvik och Sund. Kommundirektören i Finström har
meddelat Getas kommundirektör att Finström ämnar att även denna
gång sammankalla till mellankommunal ombudsstämma. Beslut om
ordnande av ombudsstämma från Finströms kommunfullmäktige väntas
inkomma till Geta kommun inom januari månad.
Som Getas ombud vid mellankommunala stämmor 2016-2019 har
fullmäktiges ordförande, fullmäktiges vice ordförande samt styrelsens
ordförande fungerat. Mandatperioden innan 2012-2015 var även
kommundirektören ombud.
Diskussion:
Ledamot Camilla Andersson föreslår att fullmäktiges ordförande,
fullmäktiges vice ordförande samt styrelsens ordförande fungerar som
ombud vid mellankommunala stämmor för mandatperioden 2020-2023.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att utse fullmäktiges ordförande,
fullmäktiges vice ordförande samt styrelsens ordförande fungerar som
ombud vid mellankommunala stämmor för mandatperioden 2020-2023.
______

Protokolljustering: ________________________________
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9 § FÖRSLAG TILL NÄMNDREFORM
Kst § 113/17.9.2019
Kommunfullmäktige beslutade enligt beslut Kfge § 31/20.9.2017 att en
byggnadsteknisk nämnd införs från och med 1.1.2018 och att
socialnämnden och skolnämnden fortsätter i sin nuvarande form och
organisation. De tekniska ärendena fördes alltså över från
kommunstyrelsen till en byggnadsteknisk nämnd. I samband med
ärendet behandling under åren 2016-2017 diskuterades det ingående
huruvida socialnämnden och skolnämnden skulle dras in och deras
ärenden flyttas till kommunstyrelsen som beslutande organ.

./.

Med stöd av Geta kommuns förvaltningsstadga § 87 punkt 5
(kommundirektören ska ”följa samhällsutvecklingen, den allmänna
ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom
kommunalförvaltningen och vid behov ta initiativ i aktuella frågor inom
dessa områden”) föreslår kommundirektören att kommunstyrelsen i
skyndsam ordning utreder förutsättningarna att socialnämnden och
skolnämnden dras in dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen.
Motiveringar till reformen är effektivisering av kommunens förvaltning.
Som underlag för den föreslagna förvaltningsreformen, då specifikt
gällande indragning av socialnämnd och skolnämnd, kan Carolina
Sandells utredning från 2015 vara.
Bilaga Kst § 113/2019.
Nuvarande föredragande ansvariga tjänstemän för skolnämnden
(skoldirektören för NÅHD) och socialnämnden (socialchefen för det
gemensamma socialkansliet i Godby (huvudman Finströms kommun))
omfattar förslaget till ovan föreslagna nämndreform.
Målet för nämndreformen bör vara att den nya
förvaltningsorganisationen kan vara i kraft från och med 1.1.2020. Detta
med anledning av förestående lagtings- och kommunalval i höst och den
nya mandatperioden som börjar vid årsskiftet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att remitterar förslaget till nämndreform så att
socialnämnden och skolnämnden dras in och dess ansvarsområden och
beslutanderätt överförs till kommunstyrelsen från och med 1.1.2020 för
utlåtande till skolnämnden samt socialnämnden. Utlåtandet ska vara
styrelsen tillhanda inom oktober månad.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att tidpunkten för ikraftträdandet kan vara
annan än det föreslagna.
______

SKN § 31/3.10.2019
Bilaga 8/ 03.10.2019
Bilaga 9/ 03.10.2019

Förslag till ny utbildningsstadga
Förändringar i korthet

Protokolljustering: ________________________________
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Kommunstyrelsen har på sitt möte §11/17/09.2019 behandlat förslag till
nämndreform för Geta kommun. Nämndreformen innebär att
socialnämnden och skolnämnden dras in och deras ansvarsområden och
beslutanderätt överförs till kommunstyrelsen från och 01.01.2020.
Kommunstyrelsen meddelar i beslutet att tidpunkten för ikraftträdandet
kan vara annat än det föreslagna. Kommunstyrelsen efterhör
skolnämndens åsikt i frågan och önskar ett utlåtande inom oktober
månad.
Skolnämnden i Geta handhar såväl undervisning som barnomsorg, vilket
är helt i linje med den nya landskapslagen om barnomsorg och
grundskola. Såväl nya lagen och uppdateringen av kommunens
förvaltningsstadga för Geta kommun behöver skolstadgan uppdateras.
Skoldirektören har tagit fram ett förslag till utbildningsstadga för
barnomsorg och undervisningsverksamheten i Geta kommun med
kommunstyrelsen som nämnd.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden diskuterar utbildningsstadgan och ger ett utlåtande till
kommunstyrelsen.
Beslut:
Skolnämnden omfattar skoldirektörens förslag till utbildningsstadga.
____________________
SocN § 41/9.10.2019
BILAGA:

Utlåtande om nämndreform i Geta kommun

Geta kommunstyrelse har den 17.9.2019 113 § begärt att Socialnämnden
skall inkomma med utlåtande om nämndreform i kommunen. Reformen
skulle innebära att socialnämnden och skolnämnden dras in och deras
ansvarsområden samt beslutanderätt överförs till kommunstyrelsen.
Reformen skulle träda i kraft 1.1.2020.
Kommunstyrelsen begär utlåtande senast den 30.10.2019.
Förslag till utlåtande som bilaga.
Socialchefens förslag:
Att socialnämnden omfattar utlåtandet och översänder det till
kommunstyrelsen.
Beslut:
Socialnämnden omfattar utlåtandet och översänder det till
kommunstyrelsen.
____________________
Kst § 130/29.10.2019
Kommunstyrelsen konstaterar att både skolnämnden och socialnämnden
omfattar kommunstyrelsens förslag. Skolnämnden har dessutom godkänt
och sänder förslag till en ny utbildningsstadga som skulle träda i kraft
Protokolljustering: ________________________________
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vid verkställande av reformen. I socialnämndens utlåtande argumenteras
det dessutom för att reformen genomförs från och med årsskiftet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar utlåtanden till kännedom. Kommunstyrelsen
beslutar också att ta skolnämndens förslag till utbildningsstadga med i
den pågående beredningen till den föreslagna nämndreformen.
Kommunstyrelsen beslutar att meddela socialnämnden att de så fort som
möjligt tar fram ett förslag till en ny socialinstruktion som tar i beaktande
den förslagna nämndreformen.
Kommunstyrelsen beslutar därutöver att kommundirektören får i
uppdrag att utarbeta en reviderad förvaltningsstadga för Geta kommun
som möjliggör verkställande av reformen från och med den 1.1.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
SocN § 56/27.11.2019
BILAGA:

Social instruktion

Geta kommunstyrelse har den 29.10.2019 130 § begärt att Socialnämnden
tar fram förslag till ny social instruktion som tar i beaktande föreslagen
nämndreform. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att kommundirektören
ska utarbeta en reviderad förvaltningsstadga för Geta kommun som
möjliggör verkställande av reformen från och med den 1.1.2020.
Socialchefen har tagit fram ett förslag till ny social instruktion för Geta
kommun där kommunstyrelsen ersätter det som i dagsläget faller under
socialnämnden.
Förslag till social instruktion som bilaga.
Socialchefens förslag:
Att socialnämnden omfattar socialchefens förslag till social instruktion och
översänder det till kommunstyrelsen.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.
________
Kst § 156/03.12.2019

./.

Kommundirektören har uppgjort förslag till reviderad förvaltningsstadga
för Geta kommun. Förutom att den föreslagna nämndreformen
implementeras, har också kommunstyrelsens samt tjänstemännens
beslutanderätt kompletterats och förtydligats. Nya kapitel för
delegeringsordningar för ekonomen och byråsekreteraren har också tagits
fram i linje med hur besluten i praktiken tas på kommunkansliet.
Bilaga Kst § 156a/2019. Förslag till förvaltningsstadga för Geta
kommun.
Protokolljustering: ________________________________
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./.

Skolnämnden har behandlat förslag till ny utbildningsstadga enligt bilaga.
Bilaga Kst § 156b/2019.

./.

Socialnämnden har behandlat förslag till ny socialinstruktion enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 156c/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige beslutar att
genomföra den föreslagna nämndreformen så att socialnämnden och
skolnämnden dras in och dess ansvarsområden och beslutanderätt
överförs till kommunstyrelsen från och med 1.1.2020.
Kommunstyrelsen föreslår därutöver att kommunfullmäktige godkänner
förslag till reviderad förvaltningsstadga, förslag till ny utbildningsstadga
samt förslag till ny socialinstruktion enligt bilagorna Bilaga Kst §
156a/2019, Bilaga Kst § 156b/2019 och Bilaga Kst § 156c/2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kfge § 9/22.1.2020
BESLUT:
Kommunfullmäktigebeslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Nämndreformen är i kraft från och med 23.1.2020.
______

Protokolljustering: ________________________________
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10 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 10/22.1.2020
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 1/2020 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 18.45.

Protokolljustering: ________________________________
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22.1.2020

kl. 18:15

Mötesplats: Geta kommunkansli i Vestergeta

Paragraf §§ 1-10
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: 2, 5, 10
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9
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: ________________________________

