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35 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 35/25.10.2017
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sju ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot
Dahlblom och Karlsson har meddelat förhinder. Ersättare har kallats in för
ledamot Dahlblom. 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 e-post och
papperspost onsdagen torsdagen den 19 oktober, varför sammanträdet torde
kunna konstateras vara lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

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

Protokolljustering: ________________________________
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36 § INFORMATIONSÄRENDEN
Kfge § 36/25.10.2017
Kommunstyrelsens protokoll nr 11. Protokollen finns på kommunens
hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen -> Beslutsprotokoll.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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37 § DETALJPLANEÄNDRING – DÅNÖ STRANDVILLOR AB
Kst § 167/6.9.2016

./.

Ägarna till Dånö strandvillor Ab anhåller om lov att ändra
byggnadsplanen för en del av fastighet 2:142 på Dånö. Området, som
anhållan gäller finns inritad i kartan som medföljer som bilaga.
Bilaga KST § 167/2016.
Syftet med planeändringen är att ändra planbeteckningen BFU
”Kvartersområde för turismanläggningar avsedda för uthyrning samt
härtill anslutande servicebyggnader” till BF ”Kvartersområde för
fritidsbostäder”.
Detaljplaneändringen föreslås göras av områdesarkitekt Tiina Holmberg.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Tiina Holmberg som planläggare.
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att fastighetsägarna tar fram förslag
på ändring av detaljplanen jämte beskrivning och svarar för kostnaderna.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 190/17.10.2016

./.

Fastighetsägarna har inkommit med en anhållan att förstora området så
att den täcker hela fastigheten och gäller samma område som den
ursprungliga detaljplanen. Motiveringen är att kunna planera området
som en helhet och stycka några nya tomter vid Olasvik.
Bilaga KST § 190/2016.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner anhållan att förstora planområdet enligt
bifogat material.
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
______

Kst § 203/8.11.2016

./.

En ändring har gjorts på ändringsförslaget av detaljplan där man nu går
in för att tomterna vid Olasvik planeras för året runt- boende.
Det nya detaljplanförslaget enligt bilaga.
Bilaga KST § 203/2016.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner anhållan att förstora planområdet enligt
bifogat material.
BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljustering: ________________________________
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Kst § 96/14.6.2017

./.

Områdesarkitekt Tina Holberg har å Dånö Strandvillor Ab:s vägnar tagit
fram förslag till ändring av detaljplan jämte planbeskrivning för
fastigheten 2:142 Dånö strandvillor. Dånö Strandvillor Ab är ägare av
fastigheten. Genom detaljplanändringen bildas kvarteren 01-04 samt
park- och vägområden. Området ligger vid Langnäs på Dånö. Områdets
areal är 49,2 ha. Detaljplan jämte planbeskrivning samt bilagor enligt
bilaga.
Bilaga KST § 96/2017.
I planen reserveras 11 tomter för fritidsbostäder vid befintliga
uthyrningsstugor och 3 tomter för året runt-boende samt en för
fritidsbostäder vid Olasvik. Område för en småbåtsbrygga och
gemensam simstrand reserveras vid västrastranden. Ett litet område mot
Dånövägen är klassad som naturreservat. Resten av området bevaras som
jord- och skogsbruksområden, enligt den förra markplanen
(detaljplanen).
I bilagorna hittas upprättad baskarta upprättas med terrängförhållanden,
dokumenterade grannförhållanden via lantmäteribyrån,
Lantmäteriverkets karta om servitut och utdrag från landskapsregeringen
över skyddade biotoper. Berörda myndigheter har kontaktats och
informerats om planen av planeraren.
En arkeologisk inventering av fornlämningar och kulturmiljö har utförts
av museibyrån. Inventeringsrapporten har ej inkommit inom utsatt tid,
men den kompletteras till som bilaga till planbeskrivningen när den
skickas från museibyrån. Dock har ett förhandsbesked har inkommit från
vik. överantikvarie Tim Schröder där han skriver att man inte funnit
något av antikvariskt intresse.
Landskapets miljöbyrå tillfrågades 18.10.2016 om byrån har
information om särkilt skyddsvärda arter eller biotoper inom
planeområdet. I miljöbyråns svar den 16 november 2016 påpekas att
- en del av området vid Olasviken är låglänt och att
- Julbergets brant och almbeståndet (objekt-id 595) är skyddade genom
naturvårdsförordningen (ÅFS 113/1998).
Det skyddade området är markerat på plankartan. Restriktionerna är
beskrivna i planbeteckningarna.
Det har ej framkommit någon rekommendation att utföra en
naturinventering av planområdet, varför en sådan ej har genomförts.
Hörande har skett i beredningsskedet i enlighet med plan- och bygglagen
30 § 1 mom. Enligt planbeskrivningen har alla berörda markägare hörts
och grannarna och markägarna inom området har informerats och hörts
vid två tillfällen:
 Den 16 november 2016 skickades första markägarbrevet med
planeringsområdets avgränsning och målsättningar till planeringen alla
14 rågrannar.
 Den 8 maj 2017 skickades en preliminär detaljplanskiss till
ovannämnda.
Protokolljustering: ________________________________
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Av 14 kontaktade markägare och grannar har 3 kontaktat planeraren.
Frågorna har gällt områdets framtida användning, vägservitut och allmän
nyfikenhet.
Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att
planförslaget ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per
brev till kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och
andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett
meddelande behöver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt
planen.
Behov av markanvändningsavtal bör föreligga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till detaljplaneändring
avseende fastigheten 2:142 Dånö strandvillor enligt bilaga KST §
96/2017 och beslutar att ställa ut detaljplaneändringsförslaget till allmänt
påseende i 30 dagar.
Kulturbyrån, miljöbyrån, Ålands elandelslag och Ålands
telefonandelslag uppmärksammas på det liggande planförslaget med
möjlighet att framföra synpunkter kring detsamma.
Byggnadsnämnden ombeds även inkomma med ett utlåtande över
förslaget senast den 28 augusti.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
BN § 39/22.8.2017
Upptogs till behandling kommunstyrelsens begäran om utlåtande gällande
detaljplaneändring från Dånö strandvillor Ab
I förslaget ingår att området har egen borrbrunn vilket torde innebära att
området är självförsörjande på vatten. Ledningsdragning på området bör
bekostas och planeras och byggas av Dånö strandvillor.
Gällande avlopp ingår i planen endast kapitel 7.3 där det står att de nya
fritidshusen skall använda enskilda av kommunens godkända lösningar. På
denna plats borde det vara möjligt att bygga gemensam avloppslov vilket
kan innebära att ÅMHM tillstånd erfordras. Ledningsdragningarna på detta
område är troligtvis svåra p.g.a. terrängens utformning vilket kan innebära
att ledningsservitut behövs.
Förslag:
Att Dånö strandvillor kompletterar detaljplanen med mera uppgifter om
vatten och avloppslösningar på området.
BESLUT:
Byggnadsnämnden beslöt att förslaget godkändes.

Protokolljustering: ________________________________
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Kst § 132/5.9.2017
Byggnadsnämnden har inkommit med ett utlåtande och stipulerar att
detaljplaneändringsförslaget bör kompletteras med fler uppgifter om
områdets vatten- och avloppslösningar.
Konstateras därutöver att inga synpunkter eller skrivelser inkommit
under utställningstiden 20.6-1.8.2017. Kungörelsen har annonserats i en
av de lokala dagstidningarna samt hållits för påseende under
utställningstiden i Geta kommunkansli under juni månad och augusti
månad och under juli månad (då kansliet höll stängt) i Geta bibliotek.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ansluta sig till byggnadsnämndens utlåtande
och begära in kompletteringar gällande vatten- och avloppslöningar på
området.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 143/4.10.2017
Områdesarkitekten har för Dånö Strandvillor Ab inkommit med en
kompletterad detaljplaneplanbeskrivning.
Under punkten 7.3 Teknisk försörjning har följande stycken lagts till:
Området har en gemensam borrbrunn vars kapacitet räcker utöver
dagens bruk. Om kapacitet behöver utökas i framtiden kan en ny brunn
kopplas till det befintliga vattennätet. Rätten till och kostnaderna av
befintlig eller eventuella nya brunnar styrs via interna avtal.
Området har en gemensam trekammarbrunn med pumpar till markbädd
för infiltrering för befintliga stugor och strandbastun. Systemtypen är
godkänt av kommunen och anläggningen av ÅMHM. Kapaciteten räcker
utöver dagens bruk och kan utökas i framtiden. Rätten till och
kostnaderna av en anslutning till det lokala avloppsnätet styrs via
interna avtal.
Avloppshanteringen och vattenförsörjningen för nya stugor och
egnahemshus redovisas i samband av byggnadslovansökan.
Byggnadsnämnden avgör vilka lösningar godkänns. Inkoppling till lokalt
vatten- och avloppsnät rekommenderas. Sprängning för ledningarna
skall minimeras för att inte skada de unika bergsområdena.
Alla vägförbindelser på området består av privata vägar och vägservitut.
De befintliga servituten har noterats och anvisats med planbeteckning
”körförbindelse”. Beteckningen innebär att vägarna förblir i privat ägo
också efter att planen har fastställts. Kommunen blir varken skyldig att
bygga eller underhålla dem. Några gamla servitut är sammanslagna och
bildar nya vägområden.
Detaljplanen samt den kompletterade planbeskrivningen enligt bilaga.
Protokolljustering: ________________________________
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Bilaga KST § 143a/2017.

./.

Markanvändningsavtal enligt bilaga.
Bilaga KST § 143b/2017.

kl. 19:00

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att
detaljplaneändringsförslaget över fastigheten 2:142 Dånö strandvillor
fastställs enligt bilaga KST § 143a/2017. Om förslaget godkänns sänds
planförslaget för kännedom till landskapsregeringen och om det därefter
vinner laga kraft sänds planen också till lantmäteriet samt meddelande
om planens antagande skickas till landskapsregeringen enligt § 9 Planoch byggförordning 2008:107.
Vidare godkänner kommunstyrelsen markanvändningsavtalet enligt
bilaga KST § 143a/2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 37/25.10.2017
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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38 § RENOVERING AV LÄGENHET VID GETA HEMGÅRD –
TILLÄGGSMEDEL TILL INVESTERINGSBUDGETEN
Kst § 145/4.10.2017
Äldreomsorgsledare har inkommit med anhållan om tilläggsmedel i
investeringsbudgeten för fastigheten Hemgården.
Pensionärslägenhet 8 vid Geta Hemgård har stått tom sedan sommaren
då den förre hyresgästen flyttade in i en annan lägenhet då lägenhet 8 är i
dåligt skick. Tidigare praxis i kommunen har varit att renovera
lägenheter som är i dåligt skick då tillfälle ges när hyresgäst flyttar ut.
Fastighetsskötarens och äldreomsorgsledarens arbetsbeskrivning:
Pensionärslägenhet nr 8 är 35 kvadratmeter. Vardagsrummet behöver ny
golvmatta (utan lister), målning av väggar och tak, rivning av befintlig
väggfast garderob och insättning av ny garderob (inte väggfast). Köket
behöver ny golvmatta, målning av väggar och tak och nya köksskåp.
Badrummet behöver ny våtrumsmatta, ny våtrumstapet, taket vitlaseras
och handfat och wc-stol bytas ut (Wc-stol finns redan inköpt). Fönster
och dörrkarmar behöver målas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att 10 000 euro påförs
investeringsbudgeten för Geta Hemgårds fastighet för renovering av
pensionärslägenhet.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 38/25.10.2017
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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39 § TILLÄGGSBUDGET FÖR VÅRD PÅ OASEN
SocN § 54/13.9.2017
Äldreomsorgsledarens beredning:
För vård vid Oasen upptogs i budgeten för 2017 en summa om 269 250
euro.
Efter att augusti månads betalningsandel för institutionsvård har betalats
kommer de budgeterade medlen att vara förbrukade. I dagsläget vårdas fyra
personer permanent på Oasen. Bedömningen är att fyra personer
fortsättningsvis under året kommer att vårdas inom institutionsvård på
Oasen.
Utgående från att fyra personer fortsättningsvis vårdas permanent på Oasen
under år 2017 kommer det att behövas en tilläggsbudget med omfattningen
ca 85 000 euro för institutionsvård.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden beslutar anhålla om tilläggsmedel om 85 000 euro för vård
på Oasen år 2017. Ärendet överför till Kommunstyrelsen för vidare
behandling.
Socialnämndens beslut:
Enligt förslag.
______
Kst § 150/4.10.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en budgetändring om
85 000 euro tilläggsmedel under uppgiftsområdet hemservice och äldreomsorg för
vård på Oasen år 2017.

BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 39/25.10.2017
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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40 § KLIENTAVGIFT FÖR ”ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ÄlDis”
SocN § 55/13.9.2017
Bilaga:

Information om äldreomsorg på distans

Äldreomsorgsledarens beredning:
Geta kommun har ingått avtal om Äldreomsorg på distans, värdkommun
Jomala. Varje enskild kommun beslutar själv om klientkostnader för
stödtjänsten.
ÄIDis som arbetsredskap och tjänst för kommunernas äldreomsorg är tänkt
att gynna självständighet, trygghet, aktivitet, delaktighet och valfrihet för
den äldre befolkningen och vara kostnadsreducerande för kommunen.
Genom stödtjänsten kan man, via skärmen, delta i olika aktiviteter såsom
t.ex. gymnastik, minnesträning, museibesök etc. Hemservicen kan också
vara uppkopplad via skärmen för t.ex. tillsyn.
I dagsläget nyttjar ett hushåll tjänsten i Geta. En klientavgift för tjänsten
måste fastställas. I Jomala kostar stödtjänsten 20 euro/månad (internet
ingår) och i Mariehamn kostar stödtjänsten 30 euro/månad (internet ingår).
Geta kommun hyr skärmen och betalar 78,95 euro/månad. I kostnaden
ingår internetuppkoppling. Skärmen finns i klientens hem.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden beslutar att inför Kommunstyrelsen föreslå att
klientavgiften för ”ÄIDis” för år 2017 fastslås till 25 euro/månad.
Socialnämndens beslut:
Enligt förslag.
______
Kst § 151/4.10.2017
./.

Information om äldreomsorg på distans enligt bilaga.
Bilaga KST § 151/2017.
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga bestämmer
kommunfullmäktige grunderna för kommunen taxor.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att klientavgiften för
”ÄlDis” för år 2017 fastslås till 25 euro/månad.

BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 40/25.10.2017
Diskussion:
Ledamot Jenny Stara föreslår att avgiften blir 15 euro. Förslaget
understöds av ledamot Marianne Asp-Gottberg
Ledamot Kim Björling understöder kommunstyrelsens förslag.
Protokolljustering: ________________________________
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Omröstningsproposition:
Styrelsens förslag: JA
Ledamot Staras förslag: NEJ.
Omröstningsresultat:
JA
Kim Björling, John Carlsson
NEJ
Marianne Asp-Gottberg, Gunnel Henriksson, Jenny Stara, Anders
Jansson, Ramona Jansson-Ekere, Gun-Britt Lyngander
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning, till fördel för ledamot
Staras förslag, att avgiften blir 15 euro/månad.
______

Protokolljustering: ________________________________
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41 § ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR GRUPPASSISTENT TILL
DAGHEMMET
SKN § 22/13.09.2016
Bilaga nr 1/ 13.09.2017
Bilaga nr 2/13.09.2017

Anhållan, förest. Leila Moudanib
Utlåtande

Föreståndaren vid daghemmet Kotten, Leila Moudanib har inkommit med en
anhållan om en gruppassistent till daghemmet för hösten 2017 eftersom stora
behov finns på daghemmet och personalresurserna inte räcker till.
I budget 2017 finns en gruppassistent på heltid för 6 månader upptagen för
daghemmet Kotten och kommunstyrelsen har beviljat förlängning även för
hösten.
Situationen på daghemmet är mycket krävande. I gruppen finns i nuläget 5
barn under specialpedagogiskt stöd och 6 barn under mångprofessionellt stöd.
Där 2 av barnen är rymningsbenägna och behöver punktbevakning.
Det skulle underlätta för personalen med ökad resurs, då man kunde arbeta i
mindre grupper och även räcka till på eftermiddagarna då åtminstone ett av
dessa barn oftast slutar 17.30.
Specialbarnträdgårdsläraren och skolpsykologen har aktivt arbetat med
handledning av personalen och båda förordar en utökning av assistentresursen
till två assistenter.
Kostnader för en assistent på heltid under 4 månader uppgår till 10 800 €
inklusive sociala kostnader. I budget 2018 kommer två assistenter att finnas
budgeterade för våren.
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 10 800 €.
Beslut:
Enligt förslag.
______
Kst § 152/4.10.2017

./.
./.

Anhållan från föreståndare Leila Moudanib samt utlåtande från
specialbarnträdgårdsläraren enligt bilagorna.
Bilaga KST § 152a/2017.
Bilaga KST § 152b/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en budgetändring om 10
800 euro tilläggsmedel i driftsbudgeten 2018 för uppgiftsområdet barnomsorg
för anställande av en gruppassistent på daghemmet Kotten.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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Kfge § 41/25.10.2017
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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42 § PRESIDENTVALET 2018, VAL AV VALBESTYRELSE OCH
CENTRALNÄMND
Kst § 133/5.9.2017
Inför presidentvalet 28.1.2018 behöver kommunfullmäktige i enlighet med 56 §§ LL om lagtings- och kommunalval samt Finlands vallag ha tillsatt en
kommunal centralnämnd samt en valnämnd för varje röstningsområde, om
man har fler än ett område, samt en valbestyrelse. Även själva
röstningsområdena behöver fastställas av fullmäktige.
Förhandsröstning ordnas 17-23.1.2018.
Om ingen av kandidaterna har fått majoriteten av de angivna rösterna i
valet, ska ett nytt val förrättas den 11 februari 2018 mellan de två
kandidater som fått flest röster. Förhandsröstning i det andra valet ordnas
31.1.-6.2.2018.
Kommunstyrelsen behöver, enligt Vallagen, besluta om:
 Allmänna förhandsröstningsställen i kommunen
 Verksamhetsställen
inom
socialvården
förhandsröstningsställen i kommunen
 Röstningsställen på valdagen

som

är

Geta kommun består av ett röstningsområde.
Justitieministeriet har med Posten Åland upprättat ett ramavtal om
förhandsröstningsställen på postkontor. Geta har möjlighet att ingå avtal
med Posten Åland och får då tillgång till förhandsröstning på
postkontoret i Mariehamn bland annat.
Kommunal Centralnämnd
Fullmäktige utser
5 ledamöter varav en utses till ordförande och en till vice ordförande
5 ersättare utses som uppställs i den ordning de avses träda in i stället
för de ordinarie ledamöterna
 2014 utsågs följande personer enligt kommunfullmäktiges beslut
08.01.2014:
o Marie-Louise Samuelsson Carlsson Ordf
o Stefan Nyback vice ordf
o Helena Martinsson
o Greger Leino
o Sture Häggblom




o
o
o
o
o

Ersättare (ej personliga)
Jan-Olof Öhberg
Anna Carlsson
Ulla-Britt Öhberg
Gun-Marie Österlund
Jan Sundberg
Protokolljustering: ________________________________
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Valnämnd
Behöver ej utses då Geta kommun inte är indelad i röstningsområden –
den kommunala centralnämnden handhar valnämndens uppgifter. (§6 2
mom).
Valbestyrelse
Fullmäktige utser
3 ledamöter varav en utses till ordförande och en till vice ordförande
Minst 3 ersättare utses som uppställs i den ordning de avses träde in i
ställe för de ordinarie ledamöterna
2014 utsågs följande personer enligt kommunfullmäktiges beslut
08.01.2014:
o Stefan Nyback ordf
o Marie-Louise Samuelsson Carlsson vice ordf
o Greger Leino
Ersättare
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Helena Martinsson
Enligt 7§ LL om lagtings- och kommunalval varar mandatperioden för
centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse till dess ny nämnd eller
bestyrelse är vald.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att det allmänna förhandsröstningsstället i
kommunen utgörs av postkontor i Mariehamn i enlighet med avtal med
Åland Post.
Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommundirektören att ingå
avtal med Åland Post om förhandsröstningsställen. Vidare beslutas att
Hemgården är förhandsröstningsställe inom socialvården. Slutligen
beslutas att Geta Skola är röstningsställe på valdagen.
Vidare framförs det till fullmäktige att centralnämnd och valbestyrelse
behöver ses över vid nästkommande fullmäktigemöte.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 32/20.9.2017

./.
./.

Marie-Louise Samuelsson-Carlsson samt Stefan Nyback har meddelat att
de inte ämnar ställa upp i centralnämnden eller valbestyrelsen.
Meddelanden enligt bilagor.
Bilaga Kfge § 32a/2017.
Bilaga Kfge § 32b/2017.

Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Ordförande Lyngander och fullmäktigemedlem Henriksson får i uppdrag
att ordna ersättare till de ledamöter i valbestyrelsen och centralnämnden
som meddelat att de ej längre ställer upp i organen. Kommunfullmäktige
behöver besluta om centralnämndens och valbestyrelsens
sammansättning under oktober månad.
______
Kfge § 42/25.10.2017
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att utse följande fem personer till
centralnämnd jämte ordförande och vice ordförande samt ersättare:
Centralnämnd
o Carina Saether
o Lina Öhberg
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Sture Häggblom
o
o
o
o
o

Ersättare (ej personliga)
Jan-Olof Öhberg
Anna Carlsson
Ulla-Britt Öhberg
Gun-Marie Österlund
Jan Sundberg

Vidare beslutar kommunfullmäktige enhälligt att utse följande tre
personer till valbestyrelse jämte ordförande och vice ordförande samt
ersättare:
Valbestyrelse
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Carina Saether
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan-Börje Häggblom
______

Protokolljustering: ________________________________
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43 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 43/25.10.2017
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 6/2017 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 20.05.
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Paragraf §§ 35-43
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 35-36, 43
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: § 37-42
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: ________________________________

