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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
delgivningar i Geta kommun den 29.5.2019. Delgivning av protokollet med meddelande om att det
finns tillgängligt för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den elektroniska
anslagstavlan den 6.6.2019. Originalprotokollet med underskrifter, inklusive bilagor, framläggs
också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta samma datum.

Geta 29.5.2019
Gun-Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag

_________________
Gustav Blomberg
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23 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 23/5.6.2019
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av kommunfullmäktiges ordförande.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sex (6) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot
Stara, Karlsson och 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
29 maj i enlighet med förvaltningsstadgan, varför sammanträdet torde
kunna konstateras vara lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses John Carlsson och Dan-Johan Dahlblom.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i
Vestergeta.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

Protokolljustering: ________________________________
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24 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN
Kfge § 24/5.6.2019
Kommunstyrelsens protokoll nr 5/2019 och nr 6/2019. Protokollen finns
på kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen ->
Beslutsprotokoll.
Kommunminister Nina Fellman och tjänsteman Raine Katajamäki deltar
på fullmäktigemötet och presenterar nya kommunstrukturlagarna.
Diskussion och frågor med ministern.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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25 § BOKSLUT 2018
Kst § 61/16.4.2019

./.

Preliminärt resultat för räkenskapsperioden redogörs för styrelsen och
utkast till bokslut jämte balansbok och verksamhetsberättelse presenteras
för kommunstyrelsen.
Bilaga Kst § 61/2019.
Kommunstyrelsen bör särskilt granska verksamhetsberättelserna för
uppgiftsområdena Kommunledning, Bibliotekets och kulturverksamhet
samt Centralkök eftersom kommunstyrelsen är beslutande organ för
dessa områden. Övriga verksamhetsberättelser har redan godkänts av
respektive ansvarig nämnd.
Konstateras dock att kommundirektören gjort vissa tillägg och ändringar
i byggnadstekniska nämndens verksamhetsberättelse när det gäller
uppgiftsområdena Byggnader och anläggningar, Avfallshantering,
Trafikleder och allmänna områden samt Vatten och avlopp.
Kommundirektören och ekonomen har även gjort vissa ändringar i
dispositionen och gjort vissa tillägg (under rubriken Budgetutfall
(undervisningsverksamheten) samt under rubriken Uppföljning och
intern kontroll) gällande Skolnämndens verksamhetsberättelse samt även
förkortat ner delen om NÅHDs verksamhetsberättelse då denna del redan
finns i NÅHDs redan fastslagna verksamhetsberättelse. Et tillägg har
även gjort under rubriken Verksamhetsområde för uppgiftsområdet
Barnomsorg.
Ändring i disposition och utseende har också gjorts för
Lantbruksnämndens inskickade verksamhetsberättelse.
I föreliggande utkast landar årsbidraget på årsresultatet på
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare beredning och
färdigställande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 69/14.5.2019

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.
Protokolljustering: ________________________________
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I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av
räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.

./.

I föreliggande bokslut landar årsresultatet på -349 671€ och årsbidraget
på -210 799€, vilket är ca. 36 000€ bättre slutlig budget för 2018. Men
resultatet och årsbidraget är ändå betydligt sämre jämfört med bokslut
2017.
Bilaga Kst § 69/2019.
Kommunen gör inte ett bra verksamhetsår rent resultatmässigt och måste
ta från sitt överskott från tidigare år. Kommunens kraftiga underskott
måste alltså balanseras mot kommunens tidigare överskott. Likviditeten
har påtagligt försämrats, och kommunens lånebörda har ökat i och med
de investeringslån som togs under verksamhetsåret. Sedan 2017 har alla
större investeringar finansierats med lån från bank.
Utsikterna för år 2019 ser ännu sämre ut med anledning av de sänkta
landskapsandelarna som ska gälla nu enligt beslut från landskapet.
Kommunen får likviditetsproblem år 2020 om inte landskapsandelarna
höjs eller kommunen får in kraftigt ökade skatteintäkter.
Efter att 2018 års underskott om -349 671€ ackumulerats med tidigare
års överskott om 1 016 236€ uppgår överskottet vid slutet av år 2018 till
666 565€ – vilket inte upplevs att utgöra ett betryggande stort
ackumulerat överskott i balansen, speciellt med tanke på att år 2019 inte
verkar bli ett bättre år rent ekonomiskt. Detta med anledning av att
landskapsandelarna kommer att minska kraftigt med runt 200 000 euro
enligt landskapsregeringens tidigare beslut samt att prognoserna för
inkomstskatteintäkterna är väldigt osäkra och kanske inte kommer att
komma upp i den nivå som är nödvändigt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
- Godkänner bokslut och balansbok för år 2018 enligt bilaga.
- Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar
handlingarna till revisorerna för granskning.
- Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att tillsammans underteckna och avge
bekräftelsebrev till revisor enligt bilaga.
- Noterar och godkänner redovisningarna från de fleråriga
investeringsprojekten anskaffning av släckningsbil samt byggande av
ny brandstationshall.
- Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern
driftsnettonivå:
o Kommunledning: -10 460€
o Allmän social verksamhet: -18 093€
o Byggnadstillsyn: -2 269€
o Byggnader och lokaler: -11 822€
o Avfallshantering: -9 443€
o Trafikleder och allmänna områden: -2 844€
Protokolljustering: ________________________________
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-

-

o Gemensamma Brand- och räddningsnämnden: -10 347€
Konstaterar överskridningar på investeringssidan per projekt, netto:
o Renovering av lägenhet på Hemgården: -10 258€
o Förbättring av gamla stammar: -6 647€
o Skolans pannrum: -11 447€
o Blåsugn köket: -1 102€.
Konstaterar att de totala kostnaderna har överskridits -83 902€
Konstaterar att skatteintäkterna är 122 027€ under budget
Konstaterar att det totala verksamhetsbidraget har överskridits -7 675€
Konstaterar att kommunens sammanlagda investeringskostnader,
årsbidrag och resultat, trots ovanstående överskridningar håller sig
inom de av fullmäktige givna budgetramarna.
Föreslår för fullmäktige att underskott om -349 671€ balanseras med
tidigare års överskott, som därmed blir att omfatta ett belopp om
666 565€.
Konstaterar att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga.

Mötet ajourneras kl. 19.05-20.40.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 25/5.6.2019
Under revisionen uppdagades några mindre felaktigheter i balansboken och
därför har vissa mindre tillägg och/eller ändringar införts på sid 73, 74, 75,
76 och 79. Även revisorernas protokoll har bifogats bokslutet.

./.

Det uppdaterade Bokslut 2018 enligt bilaga.
Bilaga Kfge § 25a/2019.

./.

Revisorernas promemoria finns som bilaga till kännedom.
Bilaga Kfge § 25b/2019.
Konstateras:
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2018.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslutet och beslutar att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2018.
______

Protokolljustering: ________________________________
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26 § BUDGETUPPFÖLJNING – FÖRSTA KVARTALET 2019
Kst § 62/16.4.2019

./.

Kommundirektören redogör för budgetuppföljningen för första kvartalet.
Budgetuppföljningen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 62/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar budgetuppföljningen till kännedom och för
densamma till kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 26/5.6.2019
Budgetuppföljning första kvartal 2019 till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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27 § TILLSÄTTANDE AV STYRGRUPP FÖR KOMMUNREFORM
Kst § 75/14.5.2019
Landskapslag om reform av kommunstrukturen på Åland (LL 2019/28)
innebär (3 §) att kommunerna indelas i tre samarbetsområden inom vilka
kommunerna ska gå samman senast 1 januari 2022. Landskapsregeringen
ska utse en samordnare (6 §) och kommunerna inom varje
samarbetsområde ska (7 §) gemensamt utarbeta ett samgångsavtal som
sedan ska godkännas av fullmäktige i alla kommunerna (8 §) innan
landskapsregeringen kan fastställa ändringen av kommunindelningen (9
§).
I kommunindelningsutredning för samarbetsområde Norra Åland,
februari 2019, ges skissartat förslag till samgångsavtal och utredarna från
Henricson Ab rekommenderar att kommunerna Finström, Geta, Saltvik,
Sund och Vårdö 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.
Tidtabellen anges av utredarna som ”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. Förslag till tidtabell:
Våren 2019

Koordinerande möte med samtliga kommuners representanter.
LR inleder beredningen av de lagändringar som anses nödvändiga för
att genomföra kommunreformen.
En preliminär plan för den fortsatta processen behandlas i
kommunstyrelserna.
Kommunerna utser förhandlare och inleder preliminära förhandlingar
om samgångsavtal.

Senhösten 2019

Ett första utkast till samgångsavtal föredras för de gamla
kommunstyrelserna, vid behov också för fullmäktige.

Vårvintern 2020

Kommunernas nya fullmäktige sammanträder och tar ställning till
utkastet till samgångsavtal, samt utser vid behov nya förhandlare.

I det föregående arbetet inför en eventuell samgång mellan kommunerna
Finström, Geta och Sund sköttes förhandlingarna inom en styrgrupp med
en sammansättning motsvarande den politiska referensgruppen i
kommunindelningsutredningen (högst tre medlemmar per kommun),
med kommundirektörerna och de ekonomiansvariga som beredande i
gruppen.
Vid norråländskt presidiemöte i Vårdö 23 april beslöts att ”ärendet bör
behandlas i respektive kommun i syfte att utse representanter till en
styrgrupp eller avfärda sammanslagningsalternativet”.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
- Utser två ordinarie förhandlare och en ersättare att ingå i en
styrgrupp för samarbetsområde Norra Åland med uppdrag att utreda
förutsättningar och förhandla om samgångsavtal i enlighet med
kommunreformlagen och kommunindelningsutredningen, i samråd
med den kommunsamordnare som landskapsregeringen utser för
ändamålet.
- Ger i uppdrag till kommunens förhandlare att arbeta för att en
styrgrupp (om den tillsätts) bör ha målsättningen att sittande
kommunstyrelse och -fullmäktige kan behandla ett första utkast till
samgångsavtal senast i december 2019, förutsatt att
landskapsandelssystemet anpassas i enlighet med utredarnas
resonemang.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 27/5.6.2019
Diskussion:
Ledamot Gunnel Henriksson föreslår bordläggning av ärendet. Förslaget
understöds.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa fullmäktigemöte.
______

Protokolljustering: ________________________________
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28 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 28/5.6.2019
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 3/2019 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 20.50.

Protokolljustering: ________________________________

12

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

5.6.2019

kl. 19:00

Mötesplats: Geta kommunkansli i Vestergeta

Paragraf §§ 23-28
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: 24, 26-28
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: 23, 25
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: ________________________________

