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22 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 22/28.6.2017
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sju ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot Kim
Björling och Jenny Stara har meddelat förhinder. Ersättare Gunnel
Henriksson har kallats in för ledamot Stara. 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 papperspost
torsdagen den 22 juni, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara
lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses John Carlsson och Emilia Karlsson.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns.

Protokolljustering: ________________________________
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23 § INFORMATIONSÄRENDEN
Kfge § 23/28.6.2017
Kommunstyrelsens protokoll nr 8. Protokollet finns på kommunens
hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen -> Beslutsprotokoll ->.
För kännedom Geta kommuns budgetdirektiv enligt KST §
97/14.6.2017. Budgetdirektivet enligt bilaga.
För kännedom kommunstyrelsens beslut KST § 108/14.16.2017 gällande
ärendet initiativ till drive-in biograf.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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24 § UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL NY KOMMUNSTRUKTUR
Kst § 100/14.6.2017

./.

Med utgångspunkt i regeringsprogrammet arbetar landskapsregeringen
(LR) för en förändrad kommunstruktur. I ett meddelande till lagtinget (nr
4/2016-2017) redogör LR översiktligt för vad som hittills skett för att
förändra kommunstrukturen och hur en reform är tänkt att genomföras
under mandatperioden. LR ger (Dnr: ÅLR 2017/2812) kommunerna
möjlighet till yttrande om förslaget till ny kommunstruktur och den
planerade processen för förverkligande av densamma, enligt bilaga.
Bilaga KST § 100/2017.
Meddelandet till lagtinget och andra handlingar finns på LR:s hemsidor:
http://www.regeringen.ax/demokratihallbarhet/kommunutredningen.
Som del av motiveringarna till förslaget anges att LR ”vill se starka och
bärkraftiga kommuner med förmåga att på lång sikt utvecklas och
erbjuda sina invånare den service de har rätt till. Samtidigt vill LR se till
att alla delar av Åland även i framtiden är livskraftiga och att människor
även i de perifera regionerna av landskapet har kommuner som kan
trygga tillräcklig service”. Denna möjlighet antas förbättras genom att
stärka Mariehamn som centralort samt Godby i Finström och
Prästgården i Jomala som regionala centra. LR:s förslag innebär att
Ålands 16 kommuner blir först fem och på sikt tre. För Finströms del
skulle man bilda gemensam kommun med de norråländska kommunerna
Geta, Saltvik, Sund och Vårdö samt de västliga Eckerö och Hammarland
(totalt sju kommuner).
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga hör det till kommunstyrelsens
beslutanderätt att avge kommunens utlåtanden, förutom utlåtanden över
betydande lagframställningar. Fastän LR:s meddelande inte utgör ett
färdigt lagförslag torde det vara att betrakta som en sådan betydande
framställning att kommunfullmäktige skall av utlåtandet.
Förslaget innebär att den nuvarande kommunen upphör som självständig
kommun även mot sin eventuella vilja och inte själv får välja med vem
man går samman. Det är även oklart hur förslaget förhåller sig gentemot
frivilligt påbörjad samgångsutredning som initierats på norra Åland och
där Geta, Sund och Finström utgör part.
Tisdagen den 23 maj höll Ålands landskapsregering, representerad av
ministrarna Nina Fellman och Tony Asumaa, en informations- och
diskussionsträff i Geta skola riktad till allmänheten och förtroendevalda i
Geta kommun. Utlåtandet bör ta i beaktande de synpunkter som
framfördes under mötet.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse föreslår inför fullmäktige att avge följande
utlåtande till landskapsregeringen:
Geta kommun omfattar ej landskapsregeringen förslag att bilda en
nordvästlig kommun och dela in Åland i fem storkommuner. Geta
Protokolljustering: ________________________________
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kommun omfattar ej heller metoden att tvinga in kommunerna i
sammanslagningar. Motiveringarna är som följer:
Förslaget äventyrar genomförandet av den på frivillig basis inledda
kommunindelningsutredning mellan Geta, Finström och Sund och en
möjlig sammanslagning av kommunerna, som är utredningens
uttryckliga mål enligt utredningens projektdirektiv.
Geta kommun motsätter sig kommunsammanslagningar med tvång. Geta
kommun anser att kommunsammanslagningar mot kommuners vilja
strider mot grundlag och grundläggande rättsprinciper.
Kommunsammanslagningarna landskapsregeringen föreslår är en
betydande centralisering av åtminstone den politiska makten. Förslaget
innebär troligen färre fullmäktigeledamöter hemmahörande från orter
utanför centralorterna. Detta innebär att styre och makt flyttas från
nuvarande perifera kommuner till centralorterna i Finström, Jomala och
Mariehamn. Förutom faktumet att det blir sämre kontroll av kostnader i
större enheter är det i demokratiska samhällen enligt gängse forskning
klarlagt att korruption vid statliga myndigheter ökar vid centralisering av
makt emedan den minskar vid decentralisering.
I landskapsregeringen förslag till kommunstruktur ingår Geta i den
nordvästra storkommunen med norra Ålands kommuner plus Eckerö och
Hammarland. Efter de inledande mötena under
kommunindelningsutredningen Geta-Finström Sund står det klart att en
sammanslagning kräver – även fastän de tre kommunerna redan har
långtgående samarbeten inom ett flertal områden – arbetsdryga och
betydande insatser bland annat gällande sammanjämkande av IT-system,
förvaltningsstrukturer, arkiv (både digitala arkiv och pappersarkiv),
befolkningsskydd, styrdokument, infrastruktur, samarbetsavtal etc. Det
är därför tämligen klarlagt att en sammanslagning av sju kommuner är en
alldeles för invecklad och lång process för att vara genomförbar i
praktiken. Dessutom har norra Åland mycket litet gemensamt med
Eckerö och Hammarland.
Vid en kommunsammanslagning är de största farhågorna, i alla fall på
långt sikt, att de för att hålla bygden levande livsviktiga kommunala
basserviceenheterna skolan, äldreboendet och daghemmet försvinner från
Geta. Här kan också nämnas Getaboden. Om kommunala servicepunkter
försvinner kommer också affären att få svårt att verka i en redan
utmanande situation. Geta har dock en positiv befolkningstillväxt (enligt
Åsub:s befolkningstillväxtprognoser) vilket ökar möjligheten att
kommunal service hålls kvar i Geta även i framtiden. Kommuner som
står inför en negativ befolkningstillväxt kan däremot situationen bli en
annan, exempelvis för vissa skärgårdskommuner.
En av de absolut viktigaste frågorna är hur Geta i en framtida
kommunsammanslagning ska få representation i ett fullmäktige och en
reell möjlighet att forma sin bygds framtid. Här har förslag att bilda en
Getanämnd, med befogenheter och makt i frågor såsom kultur och
Protokolljustering: ________________________________
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markplaneringsfrågor, dryftats. Att landskapsregeringen i sitt
meddelande till lagtinget inte berört denna fråga gällande kommunernas
inflytande i en framtida storkommun gör att förslaget tappar kraft och
förlorar legitimitet.
Kritik har framförts att landskapsregeringen i sammanhanget nästan
endast använt piska (det vill säga att slå samman kommuner med tvång)
och inga morötter. Lagar kan skrivas så att de är möjliggörande och
baserade på frivillighet i motsatts till vad delar av landskapsregeringen
påstår. Det finns betydande summor att hämta från landskapsregeringen i
samgångsstöd, men det bör även finnas morötter i form av utlokalisering
av myndigheter och arbetsplatser till landsbygden för att motverka
centralisering och landskapsinvesteringar i till exempel
infrastrukturprojekt.
Man borde, istället för att tvinga samman kommuner, utreda om det vore
möjligt för landskapsregeringen att överta verksamheter från
kommunerna och samtidigt minska landskapsandelarna och på så vis
effektivisera den kommunala förvaltningen. Man började i fel ända. Det
är hur vi än vrider och vänder på saken vår höga servicenivå och de
lagstadgade verksamheterna som är resurskrävande, inte själva
kommunstrukturen.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 24/28.6.2017
BESLUT:
Enligt förslag, men med tilläggen:
- landskapsregeringens tidsram för kommunstrukturreformen är
alldeles för snäv
- att kommunfullmäktige är delvis positivt inställda till en förändring
som följer högstadiedistrikten.
________

Protokolljustering: ________________________________
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25 § KOMMUNENS FÖRVALTNINGSREFORM
Kst § 101/14.6.2017
Enligt kommunfullmäktiges beslut Kfge § 15/2.3.2016 skall
skolnämnden och socialnämnden dras in från och med den 31 december
2017 varefter verksamhetsområdena handhas av kommunstyrelsen.
Kommundirektören har börjat arbeta fram en förvaltningsstadga med
inspiration från Jomalas dito.
Kan konstateras att kommunindelningsutredningen för Geta Finström
och Sund har påbörjats. Samtidigt har landskapsregeringen gett ett
meddelande till lagtinget (nr 4/2016-2017) där man aviserar att genom
lag, och om det behövs emot kommunernas vilja, rita om kommunkartan
för att bilda fem kommuner där Geta skulle ingå i den nordvästliga
storkommunen med norra Ålands kommuner plus Eckerö och
Hammarland.
Faktum är alltså att sedan beslut om förvaltningsreform togs har
omständigheterna ändrats såpass mycket att kommunfullmäktige bör ta
ett nytt beslut huruvida arbetet med förvaltningsreformen ska framskrida
i enlighet med fullmäktiges beslut.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse diskuterar ärendet och skickar det till fullmäktige
för vidare diskussion och beslut.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ärendet vidare till fullmäktige för
vidare diskussion och beslut huruvida kommunfullmäktige står fast vid
sitt tidigare beslut Kfge § 15/2.3.2016.
Kommunstyrelsen anser att sedan beslut om förvaltningsreform togs har
omständigheterna ändrats såpass mycket att kommunfullmäktige bör ta
ett nytt beslut huruvida arbetet med förvaltningsreformen ska framskrida
enligt plan eller om kommunens förvaltningsorganisation i första hand
bör likna Finström kommuns förvaltningsorganisation.
________
Kfge § 25/28.6.2017
Kommunfullmäktiges beslut Kfge § 15/2.3.2016 enligt bilaga.
BESLUT:
Ärendet skickas tillbaka till kommunstyrelsen för vidare beredning och
för att ta fram ytterligare material för de olika alternativen.
______

Protokolljustering: ________________________________
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26 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 26/28.6.2017
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 4/2017 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 20.05.

Protokolljustering: ________________________________
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Paragraf §§ 22-26
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 22-26
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: ________________________________

