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14 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 14/31.5.2017
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är nio åtta (8) ordinarie ledamöter närvarande. Anders
J. Jansson har meddelat förhinder och Gunnel Henriksson har kallats in
som Janssons ersättare. Sålunda är sammanlagt nio (9) ledamöter
närvarande vid uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Enligt förvaltningsstadgan § 13 ska kallelse till fullmäktiges
sammanträden skickas 6 dagar före sammanträdet till varje
fullmäktigeledamot separat. Kallelse skickades per post (och e-post) den
24.4.2017.
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Gunnel Henriksson och Marianne AspGottberg.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns utan tillägg.

Protokolljustering: ________________________________
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15 § INFORMATIONSÄRENDEN
Kfge § 15/31.5.2017
Kommunstyrelsens protokoll nr 6 och 7. Protokollen finns på
kommunens hemsida.
Rapport från landskapsregeringens träff med allmänheten den 23.5 i Geta
skola. LRs förslag till kommunsammanslagningar avhandlades.
Information om kommunindelningsutredning Geta-Finström-Sund.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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16 § HEMGÅRDEN SPOLDESINFEKTOR
Kst § 101/3.5.2016
Hemgården är i behov av en spoldesinfektor för tömning, rengöring och
desinfektion av sanitetsbehållare.
Spoldesinfektorn är viktig med tanke på upprättande av hygienrutiner
både för klienter och personal
Kostnaden för denna är enligt tillgängliga uppgifter cirka 6 200 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige anhålla om
tilläggsmedel för investering om 6 200 euro för inköp av en
spoldesinfektor till Hemgården.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 41/16.6.2016
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 73/3.5.2017
Investeringsmedel för en spoldesinfektor har bokats in i
investeringsbudgeten för 2016 enligt ovan. Beställningen gjordes under
senare delen av 2016 och varan beräknades anlända till Geta innan
årsskiftet varför medel inte tog sin i budget 2017. Varan har dock
levererats under januari månad till Geta Hemgård. Fakturan har även
betalats av kommunen under 2017. På grund av prestationsprincipen
(varan har betalats och levererats under 2017) samt bokföringstekniska
skäl behöver investeringen bokas in i investeringsbudgeten för 2017.
Investeringen kommer således inte att redovisas i bokslut 2016 utan
istället i bokslut 2017. Denna ändring är också på rekommendation från
kommunens revisor.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige anhålla om
tilläggsmedel om 6 000 euro för en spoldesinfektor till Hemgården.
Investeringen har redan gjorts, men den behöver bokas in i
investeringsbudgeten 2017 grund av bokföringstekniska skäl.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 16/31.5.2017
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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17 § FRYSKOMPRESSORER GETA SKOLA
Kst § 26/9.2.2016
Två av skolans frysar har sedan de installerades, i samband med
färdigställande av köket, överhettats med jämna mellanrum. Olika
alternativ har diskuterats och prövats för att lösa problemet som har sin
grund i att frysarna står i ett hörn med dålig luftcirkulation. Nuvarande
lösning med inblås av kall luft bakom frysarna leder till kallras vilket
försämrar arbetsmiljön avsevärt.
Ett flertal lösningar har setts över av kommunteknikern. Ett alternativ
som utretts är att flytta ut kompressorerna. Nuvarande kompressorer är
inte möjliga att flytta ut, utan frysarna måste bytas ut i sin helhet. Det
mest långsisktiga alternativet är därmed att köpa två nya frysar samt
kylmaskiner för utomhusmontage. Utifrån inbegärd offert uppgår
kostnaden till cirka 9 000 euro.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tilläggsmedel om 9 000
euro beviljas för flytt av skolkökets kompressorer utomhus.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 24/2.3.2016
BESLUT:
Enligt förslag. Förtydligas att det är tilläggsmedel gällande investering.
______
Kst § 74/3.5.2017
Investeringsmedel för två nya frysar bokades in i investeringsbudgeten
för 2016 enligt ovan. Beställningen gjordes i november 2016 och
installation skulle ske under mellandagarna innan årsskiftet varför medel
inte togs in i budget 2017. På grund av försening från leverantörens sida
installerades frysarna först under sportlovet. Fakturan betaldes i mars
2017. På grund av prestationsprincipen (varan har betalats och levererats
under 2017) samt bokföringstekniska skäl behöver investeringen bokas
in i investeringsbudgeten för 2017. Investeringen kommer således inte att
redovisas i bokslut 2016 utan istället i bokslut 2017. Denna ändring är
också på rekommendation från kommunens revisor
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige anhålla om
tilläggsmedel om 9 000 euro för köp av två nya frysar och kylmaskiner
för utomhusmontage. Investeringen har redan gjorts, men den behöver
bokas in i investeringsbudgeten 2017 grund av bokföringstekniska skäl.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

7

GETA KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

31.5.2017

kl. 19:00

Kfge § 17/31.5.2017
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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18 § BOKSLUT 2016
Kst § 72/3.5.2017

./.

Preliminärt resultat för räkenskapsperioden redogörs för styrelsen och
utkast till bokslut jämte balansbok och verksamhetsberättelse presenteras
för kommunstyrelsen.
Bilaga KST § 72/2017.
I föreliggande utkast landar årsresultatet på ett 77 691 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare beredning och
färdigställande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 84/17.5.2017
I enlighet med kommunallagen § 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till
fullmäktige före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I
bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till
dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och
kommundirektören.
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för
verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt
för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi
och som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av
räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.

./.

I föreliggande balansbok jämte bokslut och verksamhetsberättelse landar
årsresultatet på 77 691 euro, vilket är betydligt bättre än slutgiltig budget
2016 om -201 025 euro.
Bilaga KST § 84/2017.
Nyckeltal för
Soliditetsgrad, %
Årsbidrag/Avskrivningar %
Likviditet 31.12, €
Likviditet, kassadagar
Relativ skuldsättningsgrad, %
Lånestock 31.12, €

2011

2012

2013

2014

2015

2016

62 %

68 %

70 %

72 %

72 %

178 %

254 %

175 %

203 %

47 %

158 5

221 706

439 304

589 054

692 286

608 768

807 056

76 %

25

57

77

77

72

84

33 %

25 %

25 %

32 %

30 %

28 %

-491 269

-466 933

-442 271

-653 497

-531 109

-507 305

Lån, €/invånare

-1 328

-1 073

-1 025

-988

-934

-886

Verksamhetsbidrag/innevånare

-4 683

-4 730

-4 818

5 242

-5 810

-6 168

492

495

495

497

500

499

invånarantal 31.12.

Protokolljustering: ________________________________
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Ifall räkenskapsperiodens överskott om 77 690,96 euro ackumuleras med
tidigare års sammanlagda överskott om 1 061 884,32 euro, uppvisar
balansräkningen ett sammanlagt överskott om 1 139 575,28 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
- Godkänner balansbok jämte bokslut och verksamhetsberättelse för år
2016 enligt bilaga.
- Konstaterar att resultatet uppgår till 77 691 euro och årsbidraget uppgår
till 211 128 euro.
- Undertecknar balansbok jämte bokslut och verksamhetsberättelse enligt
bilaga samt överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning.
- Befullmäktigar
åt
kommunstyrelsens
ordförande
och
kommundirektören att tillsammans underteckna och avge
bekräftelsebrev till revisor.
- Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern
driftsnettonivå:
o C320 Hemservice och äldreomsorg: -123 462 euro
o Byggnadstillsyn: -6 270 euro
o C614 Vatten o avlopp: - 10 219 euro
- Konstaterar överskridningar på investeringssidan, netto:
o Vatten och avlopp, renovering av gamla stammar: -5 276 euro
Protokolljustering: ________________________________
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o Fastighet daghemmet, ventilation: -767 euro
Konstaterar vidare att skatteintäkter influtit 27 % mer än budget och
landskapsandelar influtit 4 % mer än budget.
Konstaterar att kommunens sammanlagda nettokostnader för
verksamheten överskrider budgeten med 104 376 euro eller 3 % medan
investeringarna underskrider budgeten med 112 532 euro.
Amorteringarna har underskridits i förhållande till budget med 4 917
euro på grund av försenade investeringar.

BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 18/31.5.2017
Konstateras:
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2016.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att bokslutet godkänns och att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2016.
______

Protokolljustering: ________________________________
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19 § ANHÅLLAN OM GRUPPASSISTENT TILL DAGHEMMET KOTTEN
SN § 8
05.04.2017

Personalen vid daghemmet Kotten har genom vik. föreståndare Leila
Moudanib inkommit med en anhållan om en gruppassistent till
daghemmet Kotten från hösten.
I budget 2017 finns en gruppassistent på heltid för 6 månader upptagen
för daghemmet Kotten. En av målsättningen vid anställningen av ovan
nämnda assistent var att införa arbetsrutiner och metoder i den aktuella
barngruppen som skulle göra den mer välfungerande och förhoppningen
var att behovet av assistent skulle minska. Specialbarnträdgårdsläraren
har aktivt arbetat med handledning av personalen samt arbetar hon
regelbundet enskilt med ett flertal barn vid den aktuella avdelningen.
Man kan konstatera att belastningen i den aktuella barngruppen inte har
minskat varför ett assistentbehov kvarstår. Från hösten kommer ännu ett
barn med specialbehov att börja på daghemmet.
Kostnader för en assistent på heltid under 5 månader uppgår till ungefär
13 500 € inklusive sociala kostnader.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden i Geta anhåller till kommunstyrelsen om en utökning av
gruppassistent till daghemmet Kotten för hösten 2017 och därmed ett
tilläggsanslag för kostnaden som beräknas vara 13 500 €.
Beslut:
Enligt förslag.
___________

Kst § 88/17.5.2017
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse anhåller till fullmäktige om tilläggsmedel om
13 500 euro under uppgiftsområdet barnomsorg för en gruppassistent till
daghemmet Kotten för hösten 2017 enligt skolnämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 19/31.5.2017
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

12

GETA KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

31.5.2017

kl. 19:00

20 § ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG
Kst § 80/3.5.2017

./.

Jonas Danielsson, som är personlig ersättare till ledamot Kjell Berndtsson i
kommunstyrelsen, skolnämnden och socialnämnden samt ersättare till
Marianne Asp-Gottberg i Ålands Omsorgsförbunds förbundsfullmäktige,
meddelar per e-post den 27 april 2017 att han är skriven i en annan kommun
från och med den 1 maj 2017. Han anhåller därför om att få bli befriad från
alla sina förtroendeuppdrag.
Bilaga KST § 80/2017.
Enligt kommunallagen 36 §. Valbarhet till fullmäktige gäller att:
”Valbar till ledamot i fullmäktige är den som har kommunen som sin
hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i
landskapet”.
Enligt kommunallagen för landskapet Åland 16 § 1 mon.: Om en
ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller
förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att
ledamoten har avgått från sitt uppdrag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Jonas Danielsson förlorat sin valbarhet till
följd av flytt bort från Geta kommun.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ersättare för
Danielsson för dennes uppdrag som personlig ersättare till ledamot Kjell
Berndtsson i kommunstyrelsen, skolnämnden och socialnämnden och som
personlig ersättare till Marianne Asp-Gottberg i Ålands Omsorgsförbunds
förbundsfullmäktige utses.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 20/31.5.2017
Madeleine Mattfolk (Lib), ersättare i kommunfullmäktige, har anmält
intresse att ersätta Jonas Danielsson.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att utse Madeleine Mattfolk som personlig
ersättare till ledamot Kjell Berndtsson i kommunstyrelsen, skolnämnden
och socialnämnden och som personlig ersättare till Marianne AspGottberg i Ålands Omsorgsförbund.
______

Protokolljustering: ________________________________
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21 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 21/31.5.2017
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 3/2017 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 19.55.

Protokolljustering: ________________________________
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Paragraf §§ 14-21
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 14-15, 20-21
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: § 16-19
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: ________________________________

