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13 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 13/27.3.2019
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av kommunfullmäktiges ordförande.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sex (6) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot
Jenny Stara och Ramona Jansson-Eker har meddelat förhinder. Ersättare
har ej kallats in eftersom Getalistan saknar ersättare. Sålunda är
sammanlagt sex (6) 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.
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 den
21 mars 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 Marianne AspGottberg.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i
Vestergeta.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

Protokolljustering: ________________________________

4

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

27.3.2019

kl. 19:00

Mötesplats: Geta kommunkansli i Vestergeta

14 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN
Kfge § 14/27.3.2019
Kommunstyrelsens protokoll nr 2/2019, 3/2019 och nr 4/2019.
Protokollen finns på kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar
kommunen -> Beslutsprotokoll.
Firande av Alfridas hjältar 23.2.2019.
Anders Janssons informerar om vattenarbetsgruppens arbete till dags
dato.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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15 § BUDGETUPPFÖLJNING – FJÄRDE KVARTALET 2018
Kst § 24/13.2.2019
./.

Kommundirektören redogör för budgetuppföljningen för fjärde kvartalet.
Budgetuppföljningen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 24/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar budgetuppföljningen till kännedom och för
densamma till kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 14/27.3.2019
Budgetuppföljning fjärde kvartal 2018 till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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16 § NY ARVODESSTADGA FÖR GETA KOMMUN
Kst § 26/13.2.2019

./.

Kommundirektören har tagit fram ett utkast till en ny arvodesstadga som
kan träda i kraft 1.1.2020. För att stadgan ska kunna verkställas behöver
budgeten för nästa verksamhetsår 2020 ta de nya arvodesnivåerna i
beaktande.
Bilaga Kst § 26/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner utkast enligt Bilaga Kst § 26/2019 till
arvodesstadga och för densamma till fullmäktige för godkännande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 16/27.3.2019
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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17 § REMISSUTLÅTANDE – LAGFÖRSLAG OM SOCIALVÅRD OCH
LANDSKAPSLAG OM YRKESUTBILDADE PERSONER INOM
SOCIALVÅRDEN MED TILLHÖRANDE FÖRORDNING
Kst § 36/5.3.2019

./.

Lagförslag om landskapslag om socialvård och landskapslag om
yrkesutbildade personer inom socialvården med tillhörande förordning.
Översändes 17.1.2019. Lagförslagen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 36a/2019.
Den 12.2 har kommunen fått meddelande från landskapsregeringen att
remisstiden för lagförslaget skjuts upp med deadline 12.3.2019.

./.

Kommundirektören har låtit socialchefen inkomma med ett utlåtande med
anledning av lagförslagen. Utlåtandet enligt bilaga.
Bilaga Kst § 36b/2019.

./.

Ålands kommunförbunds yttrande med anledning av lagförslagen enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 36c/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta socialchefens utlåtande enligt bilaga
Kst § 36b/2019. samt omfattar även Ålands kommunförbunds
anmärkningar och synpunkter enligt bilaga Kst § 36c/2019.
Utlåtandet skickas till fullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 17/27.3.2019
Utlåtandet till kännedom.
BESLUT:
Kommunfullmäktige tar utlåtandet till kännedom.
______

Protokolljustering: ________________________________
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18 § KOMMUNINDELNINGSUTREDNINGEN FÖR NORRA ÅLAND
Kst § 49/19.3.2019
Henricson Ab har färdigställt kommunindelningsutredningarna för
samarbetsområdena "Skärgården", "Norra Åland" och "Södra Åland".

./.

Landskapsregeringen har beslutat att skicka ut rapporterna på
utlåtanderunda. Eventuella utlåtanden skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 9 april 2019. Översändes 26.2.2019 per e-post.
Rapporten enligt bilaga.
Bilaga Kst § 49/2019.
Sammanställning av utredningen:
Konstateras att utredningen ej behandlar
- Alternativa samgångskonstellationer utöver de samarbetsområden
som anges i uppdraget och i kommunreformlagen,
- Specifika konsekvenser av en samgång för invånare i enskilda
nuvarande kommuner
- Specifika konsekvenser för kommunerna då lagstiftningen om
Kommunernas socialtjänst (KST) träder i kraft, eller
- Effekter av eventuella gränsjusteringar mellan Mariehamn och
Lemland (Järsö-Nåtö) för bildandet av kommunen Södra Åland.
Konstateras att ÅSUB:s enkätundersökningar 2010 och 2016 visar att
ålänningarna på ett allmänt plan är positivt inställda till ändringar av
kommunindelningen, men mer skeptiskt inställda till ändringar som berör
den egna kommunen. Undersökningen 2016 visar att splittringen är stor
beroende på respondenternas boningsort.
Konstateras att Geta kommuns invånarenkät i oktober 2018 om
kommunens olika framtidsalternativ visade ett resultat där alternativen
att förbli en självständig kommun (43 %) och en sammanslagning mellan
Geta och Finström (45 %) ungefär lika stort stöd. En sammanslagning av
kommunerna på norra Åland i enlighet med LR:s förslag stöddes av 29
% av respondenterna.
Konstateras att flera faktorer och trender (ex. avmattad tillväxt, ökade
kostnader inom offentlig sektor, demografiskt utveckling) ”pekar på ett
tydligt behov av genomgripande strukturella förändringar inom Ålands
offentliga sektor som helhet. Kommunindelningen och organiseringen av
den kommunala sektorns verksamhet är en viktig del av den helheten.”
Konstateras att ”Enligt lagtexten och förarbetena är
kommunreformlagen avsedd att utgöra normal, tvingande lagstiftning.
Inget annat framgick heller under behandlingen i lagtinget. I egenskap
av offentliga aktörer är kommunerna skyldiga att noggrant iaktta lag i
all sin verksamhet”.
Gällande kommunstrukturreformens inverkan på reformen Kommunalt
samordnad socialtjänst (KST), konstateras att även om en
Protokolljustering: ________________________________
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kommunstrukturreform enligt landskapsregeringens förslag genomförs
krävs en samordning av socialtjänsten
Gällande det ekonomiska utgångsläget på Norra Åland konstateras att det
är svagare jämfört med Södra Åland. Skatteunderlaget är aningen
svagare än på Åland i genomsnitt. Verksamhetskostnaderna per
kommun per invånare enligt nedan.

Konstateras att den reella skattesatsen utgjorde endast 56 % av den
nominella (medelvärdet på Åland är 68 %) i Geta. Skillnaden anses som
väldigt stor och är på alla sätt uppseendeväckande. I Geta utgjorde
landskapsandelarna ca 50 % kommunens inkomster.
Konstateras att i Geta ”har det ekonomiska läget hastigt försämrats på
ett sätt som på sikt försvagar möjligheterna att driva kommunal
verksamhet”.
Konstateras att utgångsläget för en norråländsk kommun är att
befolkningen skulle bestå av 6 400 invånare, dvs lite mindre än
medianstorleken för en kommun i Finland. Den nya kommungränsen
sammanfaller med NÅHD. Totalt omkring 383 personalårsverken
omfattas av en kommunsammanslagning mellan
kommunerna. I totalsiffran ingår även personalen vid NÅHD
Konstateras att enligt en preliminär kalkyl skulle den skattesatsen för en
sammanslagen kommun på Norra Åland behöva ligga på cirka 18,5 %.
Konstateras att landskapsandelarna minskar i en sammanslagen
kommun, som dock kompenseras fullt ut de första fem åren.
Kompensationen för förlorade landskapsandelar upphör efter det femte
året. I utredningen skriver man att landskapsregeringens tanke ”med
övergångsperioden är att den ska ge kommunen tid att anpassa sin
verksamhet och ekonomi till det nya läget”. Utredningens kalkyler
”visar att en permanent minskning av landskapsandelarna med 1,4
miljoner euro per år jämfört med dagsläget skulle innebära en
ansträngd ekonomi för kommunerna på Norra Åland”. Även med
inbesparingar i den nya kommunen skulle ekonomin vara kraftigt
begränsad om inte denna skevhet i landskapsandelssystemet korrigeras.
Konstateras att en norråländsk sammanslagen kommun skulle ha en
skuldsättningsgrad om 67 %. Alltså överskrider det redan från starten
gränsen på 50 %, som är ett av de fyra kriskommunskriterierna i riket.
Konstateras att om ”antalet kommuner minskar från 16 till 4, bör
landskapsandelssystemet ses över så att det inte oskäligt försämrar
kommunernas möjligheter att erbjuda lagstadgad service till
Protokolljustering: ________________________________
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invånarna. På Norra Åland behöver Vårdös skärgårdsförhållanden och
den genomsnittligt lägre skattekraften beaktas särskilt beaktas när nya
grunder för landskapsandelssystemet tas fram.”
Konstateras att en kommunstrukturreform kräver betydande ändringar i
landskapsandelssystemet. En lagändring så att kommunandelarna för
grundskolan korrigeras och höjs till dagens nivå är nödvändig.
Konstateras att för Norra Åland är samgångsunderstödet betydligt högre
om den nya kommunen bildas senast den 1 januari 2021 än om den
bildas 2022.
I utredningen skriver man att ”[m]ed tanke på legitimiteten i processen
är det viktigt att det är praktiskt möjligt för kommunerna att uppnå det
högre samgångsunderstödet. Enligt utredarnas bedömning bör
landskapsregeringen överväga att snarast möjligt bereda en lagändring
som innebär att
- Tidtabellen enligt kommunreformlagen förlängs med minst ett år,
eller
- Den graderade modellen för samgångsunderstödet för Norra Åland
och Södra Åland stryks, så att det högre samgångsunderstödet
betalas också om den nya kommunen bildas den 1 januari 2022.”
Konstateras att en ”omfördelning av landskapsandelarna mellan
utredningsområdena är nödvändig oberoende av kommunstrukturen”.
Konstateras att den ”sammantagna utvecklingspotentialen vid en
kommunsammanslagning mellan Finström, Geta, Saltvik, Sund och
Vårdö är medelstor. Kommunsammanslagningen kan karakteriseras som
anpassande eller effektiverande”.
Konstateras att utredningen rekommenderar att de norråländska
kommunerna inleder förhandlingar med sikte på att gå samman den 1
januari 2022. Förhandlingarna bör slutföras så att ett samgångsavtal som
godkänts av alla fem kommuners fullmäktige kan lämnas in till
landskapsregeringen senast i april 2021. Enligt utredarna är tidtabellen
realistisk men krävande. Utredarna rekommenderar att kommunerna
inleder förhandlingar under våren 2019, så att sittande kommunstyrelse
och fullmäktige kan behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i
december 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att avge följande
utlåtande:
- Landskapsandelssystemet måste ändras snarast i enlighet med
ändringsförslagen i kommunindelningsutredningen
- Geta kommun anser att organiseringen av kommunerna behöver
åtgärdas om samhällsutvecklingen fortsätter på samma sätt som tidigare
med ökade administrativa uppgifter från lagstiftarna samt ökade
kostnader och minskade intäkter i form av landskapsandelar och
skatter.
Protokolljustering: ________________________________
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-

Konstateras att resurserna ej medger att förhandlingarna mellan de
norråländska kommunerna påbörjas förrän efter lagtings- och
kommunalvalet i höst.

BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 18/27.3.2019
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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19 § BUDGETÄNDRING MED ANLEDNING AV
KONDITIONSUNDERSÖKNING AV GETA DAGHEM
Btn § 17:
Eftersom personal klagat på symptom för dålig inomhusluft och eftersom tidigare
undersökningar av rumsdamm påvisat förhöjda värden av toxinindikatorer, beställde
kommunteknikern efter konsultation med ÅMHM en ny undersökning av byggnaden av
Investigo (K.tekn § 16/2018). Investigo har nu leverat en rapport jämte åtgärdsförslag
(bilaga § 17a).
Åtgärdsförslagen är:


Skadorna i väggarnas konstruktioner undersöks noggrannare genom att
systematiskt göra konstruktionsöppningar och materialprovtagningar på
riskplatser. Vi rekommenderar att golvets uppbyggnad och kondition fastställs i
samband med tilläggsundersökning i väggarna. På basis av
tilläggsundersökningarna utförs en noggrannare saneringsplanering för
åtgärdande av skadorna och orsaken till skadorna.



Fuktmärken och mikrobskador finns kvar i mellantaket där vattenskada har
inträffat. Vi rekommenderar att isolering och synligt skadade träkonstruktioner
förnyas vid området. Vi rekommenderar också att alla oisolerade rör på
mellantaket isoleras mot kondensbildning.



Sprickor/otätheter observerades i golvyta i wc-utrymmen. Vi rekommenderar att
plastmatta repareras, alternativt förnyas.



Regnvattensystemet är stockat vid stuprörens nedre kant, rekommenderas att
rensningsanordningen rengörs.



Sprucken takpanna förnyas.

Kommunteknikerns förslag:
Kommunteknikern noterar att förslag 1 och 2 kräver ytterligare undersökningar och
tilläggsanslag som inte finns budgeterat i daghemmets investeringsbudget.
Kommunteknikern har begärt in offert för att åtgärda åtgärdsförslag nr 1. Offert enligt
bilaga §17b. Kommunteknikern föreslår att åtgärdsförslag nr 2 görs i samband med
åtgärdandet av fuktskadan vid skolans matsal, och att åtgärdsförslagen 3-5 är mindre
ingrepp som kan göras på egen hand.
Förslaget är alltså att nämnden föreslår inför styrelsen att äska om ett tilläggsanslag om
4 000 euro för att undersöka väggarna och för att göra en saneringsplan för dessa.
Kostnaderna uppskattas till ca 4 000 euro för tilläggsundersökningen jämte
saneringsplan.

Protokolljustering: ________________________________
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Beslut:
Enligt förslag
______
Kst § 52/19.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tilläggsanslag om 4 000 euro
beviljas (uppgiftsområde Byggnader och anläggningar) för att bekosta
tilläggsundersökning jämte saneringsplan enligt byggnadstekniska
nämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 19/27.3.2019
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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20 § LANDSKAPSREGERINGENS INBJUDAN TILL DISKUSSION OM
KOMMUNREFORMEN
Kst § 53/19.3.2019
Landskapsregeringens minister Fellman och tjänsteman Raine
Katajamäki har erbjudit sig att träffa respektive kommuns fullmäktige
(eller annat organ) för en diskussion om den förestående
kommunreformsprocessen och hur landskapsregeringen kan stöda
kommunernas arbeten med reformen.

./.

Inbjudan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 53/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in minister Fellman till ett kommande
styrelsemöte alternativt föreslår för fullmäktige att de bjuder in ministern
till ett fullmäktigemöte.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att de bjuder
in minister Fellman till ett fullmäktigemöte.
______

Kfge § 20/27.3.2019
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att bjuda in ministern till ett fullmäktigemöte under
våren.
______

Protokolljustering: ________________________________
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21 § TILLÄGGSANSLAG INOM BRAND- OCH BEFOLKNINGSSKYDD
RN § 13/7.3.2019
I samband med stormen Alfrida i januari 2019 drabbades Geta kommun
av längre störningar i eldistribution och telekommunikation. I ett tidigt
skede framkom information att skadorna var så omfattande på elrespektive telekommunikationsnät att detta förutspåddes bli långvarigt.
För att säkerställa driften av brandstationen och ur ett befolkningsskyddsperspektiv införskaffades generator med tillhörande materiel för att
möjlig-göra driftsättningen av stationen. Förberedenade installationer i
fastigheten har förberetts under byggtiden av stationen.
Brandstationen fungerade under stormen Alfridas framfart som temporärt
övernattningsställe, erbjöd dusch- och tvättmöjligheter samt varm mat för
kommuninnevånare och kårens manskap. Geta FBK kunde förutom
sedvanlig beredskap även bistå med handräckning fullt ut av
efterfrågande förberedande uppgifter för el- och kommunikationsbolag
och på så sätt påskynda de egentliga reparationsarbetena.
Kostnaderna uppgår till 2 415,32 euro för 27kVA generator samt för
skarvuttag, kraftkontakt och kabel 261,00 euro, totalt 2 676,32 euro.
Priserna är netto.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden
anhåller om tilläggsanslag av pågående verksamhetsår inom brand- och
befolkningsskyddet för generator med tillhörande materiel för totalt
2 676,32 euro netto.
Beslut:
Enligt förslag.
__________
Kst § 56/19.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tilläggsanslag av
pågående verksamhetsår inom brand- och befolkningsskyddet för
generator med tillhörande materiel för totalt 2 676,32 euro netto beviljas.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 21/27.3.2019
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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22 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 22/27.3.2019
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 2/2019 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 20.10.

Protokolljustering: ________________________________
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Paragraf §§ 13-22
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer:
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: ________________________________

