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Beslutande

Björling Kim
Carlsson John
Dahlblom Dan-Johan, vice ordförande
Henriksson Gunnel, ersättare för Stara Jenny
Karlsson Emilia
Lyngander Gun-Britt, ordförande
Åkerholm Christer, ersättare för Asp-Gottberg Marianne

Ersättare

Getalistan
1. Henriksson Gunnel
Liberalerna
1. Gottberg Göran
2. Åkerholm Christer

Frånvarande

Jansson Anders J
Stara Jenny
Asp-Gottberg Marianne
Jansson-Eker Ramona

Övriga närvarande

Camilla Andersson, kommunstyrelsens ordförande
Kjell Berndtsson, kommunstyrelsens vice ordförande
Gustav Blomberg, kommundirektör

Paragrafer

§§ 44-47
Geta den 15 november 2017

Underskrifter
Gun-Britt Lyngander

Gustav Blomberg,
sekreterare

Geta den 15 november 2017
Protokolljustering
Dan-Johan Dahlblom
Christer Åkerholm
Geta kommunkansli den 16 november 2017
Protokollet framlagt till påseende
Byråsekreterare
Geta
/
2017
Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------

Barbro Jansson
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Sammanträdeskallelsen har anslagits på kommunens anslagstavla 9.11.2017.

Geta 9.11.2017
Gun-Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag
_________________
Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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44 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 44/15.11.2017
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är fem ordinarie ledamöter närvarande. Ledamöterna
Marianne Asp-Gottberg, Jenny Stara, Anders J Jansson och Ramona
Jansson-Eker har meddelat förhinder. Ersättare har kallats in för
ledamöterna Jenny Stara och Marianne Asp-Gottberg. Sålunda är
sammanlagt sju 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 torsdagen den 9 november, varför sammanträdet torde kunna
konstateras vara lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Christer Åkerholm och Dan-Johan Dahlblom.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns utan kompletteringar.

Protokolljustering: ________________________________
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45 § INFORMATIONSÄRENDEN
Kfge § 45/15.11.2017
Kommunstyrelsens protokoll nr 12. Protokollen finns på kommunens
hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen -> Beslutsprotokoll.
Kommunstyrelsen har beslutat att utse Kjell Berndtsson och Camilla
Andersson till ordinarie medlemmar och Dan-Johan Dahlblom till
ersättare) i styrgruppen för det fortsatta arbetet med att ta fram underlag
för en sammanslagning av Finström-Geta-Sund.
Budgetuppföljning tredje kvartalet. Kommundirektören presenterar
uppföljningen.
Bilaga Kfge § 45/2017.
Kommundirektören presenterar resultaträkningen från utkastet till budget
för 2018.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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46 § SKATTESATSER ÅR 2018
Kst § 168/1.11.2017
Kommunfullmäktige skall fastställda skattesatserna för år 2018 och
anmälas till Skatteförvaltningen senast fredagen den 17 november 2017.
Getas nuvarande skattesatser
Inkomstskattesats
Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande bostad
Annan bostad

17,50 (2017)
0,50 (2017)
0,00 (2017)
0,90 (2017)

Snitt Åland

Landskommun

17,61 (2017)
0,37 (2017)
0,14 (2017)
0,90 (2017)

17,50 (2017)
0,51 (2017)
0,01 (2017)
0,90 (2017)

Geta uppbär idag en kommunal inkomstskattesats om 17,50 %, vilket är
lägre än genomsnittet för de åländska kommunerna 2017.
Den allmänna fastighetsskatten uppbärs på all privat tomtmark.
Fastighetsskatten för stadigvarande bostadsbyggnad avskaffades i Geta
inför år 2009. Skattesatsen för övriga byggnader (sommarstugor etc) är i
samtliga kommuner maximalt vad lagen tillåter (2 § 1 mom
fastighetsskattelag (1993:15) för landskapet Åland).
Det kan konstateras att Geta kommun nästa år kommer högst antagligen
att göra ett betydligt minusresultat på grund av ökade personalkostnader
och mycket kraftigt minskade landskapsandelar om övriga intäktslag
håller samma nuvarande nivå. Detta kommer att leda till en ansträngd
ekonomisk framtida situation om inte en balansering av ekonomin sker
2018 och 2019. Kommunens ekonomiska utmaningar har att göra med
relativt
höga kostnader för lagstadgade uppgifter, höga
investeringskostnader och en utmanande befolkningsstruktur.
Det nya av landskapsandelssystemet som träder i kraft 1.1.2018 slår
mycket hårt mot Geta kommuns ekonomi. Landskapsandelarna kommer
högst antagligen att minska med över 200 000 euro, vilket motsvarar
ungefär 4,5 procentenheter i inkomstskattehöjning enligt Finlands
kommunförbunds skatteprognosverktyg (!).
Kommundirektören anser det därför lämpligt att inför nästa år höja
inkomstskattessatsen med 0,50 procentenheter till 18,00 % vilket skulle
innebära en ökning av skatteintäkterna med cirka 40 000 euro.
Kommunen har ej möjlighet att höja fastighetsskatten för annan bostad
(fritidsbostäder) då man redan tar ut det maximalt tillåtna. Däremot finns
det möjlighet att ta ut mer allmän fastighetsskatt och mer fastighetsskatt för
stadigvarande bostad. Men, eftersom kommunen starkt vill premiera
inflyttning, bör man in i det sista undvika höjning av fastighetsskatten för
stadigvarande boende.
Geta kommuns allmänna fastighetsskatt är 0,50 %. På norra Åland har både
Finströms kommun och Sunds kommun 0,75 % emedan Saltvik har 0 %.
Det är kommundirektörens uppfattning att det torde finnas utrymme att
höja den allmänna fastighetsskatten. En höjning av 0,25 procentenheter
Protokolljustering: ________________________________
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innebär en skatteintäkt på cirka 20 000 enligt Finlands kommunförbunds
skatteverktyg.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av
skattesatser för år 2018 enligt nedanstående:
Inkomstskattesats
Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande boende
Övriga bostadsbyggnader
Allmännyttiga samfund

18,00 %
0,75 %
0,00 %
0,90 %
0,00 %

Diskussion:
Gerd Bergman föreslår att skatterna hålls på en oförändrad nivå. Ingvar
Björling understöder förslaget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föreslå oförändrade skattesatser
inför kommunfullmäktige.
______
Kfge § 46/15.11.2017
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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47 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 47/15.11.2017
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 7/2017 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 19.25.

Protokolljustering: ________________________________
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Paragraf §§ 44-47
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 44-45, 47
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: § 46
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: ________________________________

