GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
13.6.2018

Nr
6

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen den 13.6.2018 kl. 19:00-19.25
Geta kommunkansli i Vestergeta

Beslutande

Asp-Gottberg Marianne
Carlsson John
Henriksson, Gunnel
Jansson Anders J
Karlsson Emilia
Lyngander Gun-Britt, ordförande
Stara Jenny

Ersättare

Frånvarande

Övriga närvarande

Paragrafer

Getalistan
1. Liberalerna
1. Madeleine Mattfolk
2. Göran Gottberg
3. Christer Åkerholm
Dahlblom Dan-Johan, vice ordförande
Jansson-Eker Ramona
Camilla Andersson, kommunstyrelsens ordförande
Gustav Blomberg, kommundirektör, sekreterare
Sandra Elmén, ekonom
Pontus Flink, kommuntekniker
§§ 41-46
Geta den 13.6.2018

Underskrifter
Gun-Britt Lyngander,
Ordförande
Geta den 13.6.2018

Gustav Blomberg,
sekreterare

Protokolljustering
Marianne Asp-Gottberg
Gunnel Henriksson
Geta kommunkansli den 14.6.2018
Protokollet framlagt till påseende
Byråsekreterare
Geta /
2018
Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------

Barbro Jansson

2

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

13.6.2018

kl. 19:00

Mötesplats: Geta kommunkansli i Vestergeta

Föredragningslista till sammanträdet

41 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ............................................................................. 3
42 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN .............................................. 4
43 § BOKSLUT 2017........................................................................................................................... 5
44 § MOTION GÄLLANDE VATTENANSLUTNING TILL ISAKSÖ ........................................... 8
45 § BILDANDE AV REFERENSGRUPP FÖR KOMMUNREFORMEN ..................................... 10
46 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING .......................................... 11

Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i
Geta kommun den 7.6.2018. Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på
kommunkansliet i Geta den 14.6.2018

Geta 7.6.2018
Gun-Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag
_________________
Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________

3

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

13.6.2018

kl. 19:00

Mötesplats: Geta kommunkansli i Vestergeta

41 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 41/13.6.2018
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av ordförande.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sju (7) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot
Ramona Jansson-Eker har meddelat förhinder. Ersättare har ej kallats in för
ledamöterna då Getalistan saknar ersättare. Sålunda är sammanlagt sju (7)
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 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 den 7 juni, 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

13.6.2018

kl. 19:00

Mötesplats: Geta kommunkansli i Vestergeta

42 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN
Kfge § 42/13.6.2018
Kommunstyrelsens protokoll nr 8/2018. Protokollet finns på kommunens
hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen -> Beslutsprotokoll.
Tillkännagivande beslut Kst § 66/29.5.2018:
Kommunstyrelsen konstaterade att Geta kommun inte längre har
möjlighet att avge utlåtande på det för Åland och kommunerna så viktiga
lagförslagen om kommunstrukturreformen eftersom remisstiden har löpt
ut. Ärendets behandling avslutades därmed i styrelsen.
Tillkännagivande beslut Kst § 71/29.5.2018:
Konstateras att Geta Cancerfonds redovisning bifogats kommunens
balansbok för 2017. Redovisningen godkänns i samband med fullmäktiges
godkännande av balansboken.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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43 § BOKSLUT 2017
Kst § 59/2.5.2018
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 bokslut landar årsresultatet på -119 210 euro och årsbidraget
på 4 227 euro, vilket är ett sämre resultat om cirka 30 000 euro samt ett
sämre årsbidrag om cirka 40 000 euro jämfört med den ursprungliga
budgeten för 2017.

Resultaträkningen
INTÄKTER
Försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter
Understöd och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
INTÄKTER Totalt
KOSTNADER
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Personalkostnader Totalt
Köp av tjänster
Köp av kundtjänster
Köp av övriga tjänster
Köp av tjänster Totalt
Material, förnödenheter och varor
Understöd
Övriga verksamhetskostnader
KOSTNADER Totalt
VERKSAMHETSBIDRAG Totalt
SKATTEINKOMSTER
Kommunal inkomstskatt
Fastighetsskatt
Andel av samfundsskatt
Källskatt
SKATTEINKOMSTER Totalt

BOKSLUT
2017

Bruksgrad

BUDGET
2017
ursprunglig

Budgetändringar

BUDGET
2017
slutgiltig

BOKSLUT
2016

102 317
129 044
1 339
178 852
411 551

100 %
92 %

102 364
139 700

102 364
139 700

136 %
110 %

131 040
373 104

131 040
373 104

-1 298 023
-316 078
-267 935
-48 143
-1 614 101

99 %
107 %
113 %
84 %
101 %

-1 220 543
-294 456
-237 044
-57 412
-1 514 999

-85 800

-1 306 343 -1 257 574
-294 456
-320 487
-237 044
-272 607
-57 412
-47 880
-1 600 799 -1 578 061

-933 792
-453 243
-1 387 034
-277 808
-166 421
-21 081
-3 466 446
-3 054 895

90 %
107 %
95 %
122 %
68 %
112 %
98 %
96 %

-951 290
-85 000
-428 346
6 000
-1 379 636 -79 000
-228 277
-248 030
5 000
-18 769
-3 389 711 -159 800
-3 016 607 -159 800

-1 036 290 -983 955
-422 346
-447 386
-1 458 636 -1 431 341
-228 277
-239 810
-243 030
-185 759
-18 769
-19 105
-3 549 511 -3 454 076
-3 176 407 -3 077 696

1 090 424
98 949
12 310
9 783
1 211 466

97 %
104 %
122 %
72 %
98 %

1 120 000
95 100
10 106
13 656
1 238 862

1 120 000
95 100
10 106
13 656
1 238 862

-85 800

105 421
145 898
540
124 522
376 381

1 293 744
94 149
16 438
13 785
1 418 115

Protokolljustering: ________________________________
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LANDSKAPSANDELAR
Allmän landskapsandel
Kompensation för skatteavdrag
Landskapsandel för social- och hälsovård
Landskapsandel för undervisning och kultur
Finansieringsunderstöd
Kompensation för kapitalinkomstskatter
Övriga landskapsandelar
LANDSKAPSANDELAR Totalt
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt
ÅRSBIDRAG
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Övriga Totalt
RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt

205 434

100 %

205 434

205 434

814 658
449 916
423 757
18 831
-66 690
1 845 905

100 %
100 %
100 %

814 658
449 915
423 757

814 658
449 915
423 757

100 %
101 %

-66 690
1 827 074

-66 690
1 827 074

98 %
63 %

600
-6 250

600
-6 250

-31 %
-45%
93 %
100 %
48 %

-5 650
43 679
-132 454
2 927 832
-88 775

5 393
590
-3 937
-295
1 751
4 227
-123 436
2 935 686
-119 210

-159 800

-159 800

-5 650
-116 121
-132 454
2 927 832
-248 575

201 493
15 939
801 075
454 107
446 906
20 317
-65 411
1 874 426
48
2 470
-6 023
-213
-3 718
211 128
-133 437
3 155 387
77 691

Efter att 2017 års underskott om -119 210€ ackumulerats med tidigare
års överskott om 1 138 832,80€ uppgår balansens överskott vid slutet av
år 2017 till 1 019 622,80.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
- Godkänner bokslut och balansbok för år 2017 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.
- Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern
driftsnettonivå:
o Kommunledning: -9 161
- Konstaterar överskridningar på investeringssidan per projekt, netto:
o Renovering/förbättring gamla stammar: - 6 506 euro
o Släckningsbil: -8 485 euro
o Spoldesinfektor -38 euro
- Konstaterar att kommunens sammanlagda, såväl verksamhets- som
investeringskostnader, såväl brutto som netto, trots ovanstående
överskridningar håller sig inom de av fullmäktige givna
budgetramarna.
- att underskott om -119 210€ balanseras med tidigare års överskott,
som därmed blir att omfatta ett belopp om 1 019 622,80 euro
- att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 43/13.6.2018
Under revisionen uppdagades några mindre felaktigheter i textdelen och
därför har vissa mindre tillägg och/eller ändringar införts på sid 1, 44, 45,
54, 57, 67, 72, 75 och 77. Även revisorernas protokoll har bifogats
bokslutet.

./.

Det uppdaterade Bokslut 2017 enligt bilaga.
Bilaga Kfge § 43a/20168.

./.

Revisorernas promemoria finns som bilaga till kännedom.
Bilaga Kfge § 43b/20168.
Konstateras:
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2017.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslutet och beslutar att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2017
______

Protokolljustering: ________________________________
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44 § MOTION GÄLLANDE VATTENANSLUTNING TILL ISAKSÖ
Kfg § 27/2.3.2016

./.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en
motion av Alfons Henriksson om dragning av kommunalt vatten till Isaksö.
Motion, enligt bilaga;
Bilaga KST § 27/2016.
BESLUT:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kst § 135/8.6.2016
Kommundirektörens förslag:
Ärendet behandlas i samband med budgetprocessen inför nästa
verksamhetsår.
BESLUT:
Enligt förslag. Beslutet tillkännages till kommunfullmäktige.
_____
Kst § 19/25.1.2017
Konstateras att medel ej budgeterats för ändamålet i budget 2017. En
utredning av dragning av vattenledning till Isaksö kan utföras av
kommunteknikern under året och sedan tas i beaktande i kommande
budgetarbete för 2018 och då eventuellt tas upp i investeringsplanen för
kommande års vattenutbyggnadsinvesteringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att investeringsmedel ej budgeterats i budget
2017. Frågan kommer dock att ingå i den V/A-plan som kommunen
kommer att uppgöra och behandla innan sommaren.
Beslutet tillkännages kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
_____
Kst § 77/29.5.2018
Kan konstateras att en vattenplan ej ännu färdigställts. Det uppdraget
ligger nu under byggnadstekniska nämndens försorg efter nämndens
övertagande av ansvaret för kommunaltekniken.
Konstateras vidare att investeringsmedel för utbyggnad av
vattenledningsnätet till Isaksö finns i investeringsplanen för år 2019 i
Budget 2018. Slutgiltigt beslut huruvida investeringsmedel anslås
beslutas om i Budget 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att motionen anses
färdigbehandlad och kan avskriva den i och med att investeringsmedel för
vattenledningsutbyggnad till Isaksö finns med taget i Geta kommuns
investeringsplan för 2019 i kommunens Budget 2018. Beroende på
Protokolljustering: ________________________________
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kommunens ekonomi tas slutgiltigt beslut huruvida investeringsmedel
beviljas för projektet i kommunens Budget 2019.
Kommunstyrelsens beslutar att ärendet tillkännages den
byggnadstekniska nämnden som får arbeta vidare med en vattenplan för
kommunen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 44/13.6.2018
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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45 § BILDANDE AV REFERENSGRUPP FÖR KOMMUNREFORMEN
Kst § 79/29.5.2018

./.

Ålands landskapsregering rekommenderar att kommunerna tillsätter en
politisk referensgrupp med högst tre förtroendevalda per kommun för de
kommande kommunindelningsutredningarna. För Getas del kommer
man att ingå i utredningen om sammanslagning av norra Ålands
kommuner. Den föreslagna politiska referensgruppen liknar den som
tillsattes inför kommunindelningsutredningen för Finströ, Geta och
Sund. Landskapsregeringen brev (Dnr ÅLR 2018/3116) enligt bilaga.
Bilaga Kst § 79/2018.
Utredningen kommer att utföras av bolaget Henricson Ab.
Referensgruppens uppdrag är att till utredaren Henricson Ab fungera
som en rådgivande grupp i frågor gällande utredningens innehåll och
resultat. Referensgruppen har dock inte formell beslutanderätt.
Referensgruppen kan ge värdefull information till utredaren och sprida
kunskap om utredningen till de berörda inom kommunen.
Kommunen bör utse tre representanter för Geta i en politisk
referensgrupp. Kommunen behöver gärna ha representanter från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser personer till
Getas representanter i den politiska referensgruppen för
kommunindelningsutredningen för norra Ålands kommuner.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 45/13.6.2018
Diskussion:
Anders Jansson föreslår att följande tre personer väljs som Getas
representanter i den politiska referensgruppen för
kommunindelningsutredningen för norra Ålands kommuner:
- Anders Jansson (fullmäktigeledamot)
- Gunnel Henriksson (fullmäktigeledamot)
- Kurt Skogberg
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att följande tre personer väljs som Getas
representanter i den politiska referensgruppen för
kommunindelningsutredningen för norra Ålands kommuner:
- Anders Jansson (fullmäktigeledamot)
- Gunnel Henriksson (fullmäktigeledamot)
- Kurt Skogberg
______

Protokolljustering: ________________________________
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46 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 46/13.6.2018
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 6/2018 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 19.25.

Protokolljustering: ________________________________
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Paragraf §§ 41-46
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: 42, 46
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: 41, 43-45
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: ________________________________

