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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
delgivningar i Geta kommun den 20.9.2018. Delgivning av protokollet med meddelande om att det
finns för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den elektroniska anslagstavlan den
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Geta 20.9.2018
Gun-Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag

_________________
Gustav Blomberg
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56 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 56/26.9.2018
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av ordförande.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sju (7) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot
Jenny Stara har meddelat förhinder. Ersättare har ej kallats in eftersom
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 elektroniska anslagstavla samt
kallelse med föredragningslista 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 den
20 september och per papperspost den 20 september, varför sammanträdet
torde kunna konstateras vara lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

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

Protokolljustering: ________________________________
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57 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN
Kfge § 57/20.9.2018
Kommunstyrelsens protokoll nr 11/2018 och nr 12/2018. 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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58 § BUDGETUPPFÖLJNING – HALVÅRSRAPPORT
Kst § 110/14.8.2018

./.

Kommundirektören och ekonomen redogör för budgetuppföljningen för
andra kvartalet (halvårsrapport). Budgetuppföljningen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 110/2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom budgetuppföljning och för densamma
kommunfullmäktige till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 58/26.9.2018
Budgetrapport för andra kvartalet (halvår) till kännedom för fullmäktige.
BESLUT:
Fullmäktige tar budgetrapporten till kännedom.
______

Protokolljustering: ________________________________
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59 § ENKÄTUNDERSÖKNING I GETA KOMMUN
Kst § 124/14.8.2018

Kommunfullmäktige har beslutat att en enkätundersökning angående
framtida möjliga kommunsammanslagningar för Geta kommun bör göras
(Kfge § 54/1.8.2018).
Enkätundersökningen ska göras utifrån de nya förutsättningarna; det vill
säga att FGS-alternativet inte ska finnas med i enkäten. Beredning av
enkätundersökningen och dess frågeställningar utförs av styrelsen och
förslaget godkänns därefter av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar enkätundersökningen och dens upplägg.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att arbeta för en enkätundersökning och ger
kommundirektören i uppdrag att komma med en beredning och ett utkast
till enkät till nästa styrelsemöte.
______
Kst § 129/4.9.2018

./.

Kommundirektören har tagit fram förslag till enkätundersökning samt
följebrev med utgångspunkt på Geta kommuns framtid. Den föreslagna
enkätundersökningen handlar kommunens framtid med anledning av
eventuella kommunsammanslagningar samt om kommunens service.
Bilaga Kst § 129a/2017.
För att få en uppfattning om enkätundersökningens upplägg det arbete
som krävs för att genomföra en den har kommundirektören valt att se
närmare på Lumparland kommuns enkätundersökning.
Lumparlands kommun genomförde under april 2018 en
enkätundersökning där man samlade in kommuninvånarnas åsikter
angående en eventuell framtida kommunstrukturreform. Lumparland
skickade invånarenkäten per post till 320 personer och svaren samlades
även in per post. Svarsfrekvensen var 69,69 %. Med beaktande av det
låga antalet utskickade enkäter och därmed även antalet potentiella svar
bedömde Lumparlands kommun att de kunde hantera enkäten manuellt
och med befintlig personal.
Innan en enkätundersökning företas bör det klargöras vad syftet med den
är. Vilken eller vilka frågor vill man få kommuninvånarnas åsikter om
och hur ska frågeställningen lyda? Detta är av vikt att känna till inför en
eventuell enkätundersökning, eftersom frågor riktade till
kommuninvånarna behöver formuleras på rätt sätt för att det ska gå att
utvärdera och dra några slutsatser av kommuninvånarnas svar.
Lumparlands invånarenkät lät alla stadigvarande kommuninvånare som
fyllt 18 år ta ställning till Lumparlands framtid genom följande fyra
alternativ (endast ett svarsalternativ fick markeras): 1. Lumparland kvar
som egen kommun. 2. Lumparland tillsammans med Lemland. 3.
Protokolljustering: ________________________________
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Lumparland tillsammans med Eckerö, Hammarland, Jomala och
Lemland. 4. Avstår från att svara

./.

Lumparlands enkät enligt bilaga.
Bilaga Kst § 129b/2017.
Utöver att fundera på syftet med medborgardialogen och ett noggrant
övervägande av hur man formulerar frågan/frågorna är det av vikt att
bestämma förfarandet. Tillförlitligheten av svaren är beroende av bland
annat följande faktorer:
- Anonyma svar
- Endast ett svar per person
- Avgränsning av vilka som får möjlighet att inkomma med svar
- Förfarande för inlämnande av svar.
Om en medborgardialog i form av en enkät skickas ut till
kommuninvånarna har man framförallt två alternativa sätt för
genomförande. Det första alternativet är per post med färdiga
svarskuvert, det andra alternativet är elektroniskt med hjälp av
befolkningsregistercentralens identifieringstjänst. På grund av Geta
kommuns litenhet bör det dock vara att föredra att enkätundersökningen
skickas ut per post – på samma sätt som Lumparlands kommun gjorde.
Kommundirektören bedömer att det är fullt möjligt att utföra en
enkätundersökning postledes anonymt och att säkerställa att endast ett
svar per person fås. På grund av Getas litenhet bör också enkäten skickas
ut till alla röstberättigade i Geta kommun, vilket torde vara ca. 450 st.
Det finns inte några speciellt öronmärkta budgeterade medel för en
enkätundersökning, däremot bör kostnaderna kunna hanteras inom
kommunledningens rambudget.
En preliminär uppskattning av kostnaden för en enkätundersökning
beräknas till ca. 1 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar det föreslagna utkastet till
enkätundersökning och, om den godkänns, skickar den vidare till
fullmäktige för slutligt godkännande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige en enkätundersökning enligt
bilaga 129a/2018.
Kommunstyrelsen ber dock att fullmäktige överväger om
enkätundersökningen behöver genomföras med tanke på att FGS-arbetet
avslutats och det fortfarande är ytterst osäkert vilka olika
kommunstrukturreformsalternativ som är aktuella.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 59/26.9.2018
Diskussion:
Dan-Johan Dahlblom föreslår, understödd av Ramona Jansson-Eker, att
enkäten enligt bilaga skickas ut av styrelsen, men att fråga 1D förtydligas
samt att frågor om kön och ålder medtas.
Gunnel Henriksson föreslår att enkätundersökningen skjuts upp.
Förslaget vinner ej understöd.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar, enligt ledamots Dahlbloms förslag, att
enkäten enligt bilaga skickas ut av styrelsen, men att fråga 1D förtydligas
samt att frågor om kön och ålder medtas.
När enkäten skickas ut beslutas av styrelsen.
______

Protokolljustering: ________________________________
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60 § UPPDATERING AV GETA KOMMUNS FÖRVALTNINGSSTADGA
Kst § 122/14.8.2018

Vissa smärre ändringar/tillägg av Geta kommuns förvaltningsstadga
behöver göras med anledning av ändringen av Kommunallagen genom
ÅFS 32/2018 och ändringen 86/2017 samt med anledning ändringen av
Förvaltningslagen ÅFS 85/2017.
Getas förvaltningsstadga finns på hemsidan www.geta.ax.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppgift att
utarbeta ett förslag på uppdaterad förvaltningsstadga
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 132/4.9.2018

./.

Kommundirektören har nu ett färdigt förslag till reviderad
förvaltningsstadga för Geta kommun. Förutom de ändringar som
föranletts med anledning av Kommunallagen genom ÅFS 32/2018 och
ändringen 86/2017 samt med anledning ändringen av Förvaltningslagen
ÅFS 85/2017, har kommundirektören också gjort förtydligande, tillägg
och ändringar i kapitel IV (§48), V (§57), VI (§ 60), VII (§63-65), VIII
(§§69-71, 84), IX (§§87-88), X (§§90-91), XIII (§§107, 121) och XIV (§
129). Därtill har ett flertal tekniska korrigeringar skett (stavfel,
meningsuppbyggnadsfel m.m.).
Förslag till reviderad förvaltningsstadga enligt bilaga.
Bilaga Kst § 132a/2018.

./.

Gällande förverkligande av ovanstående ändringar i kommunallagen och
förvaltningslagen har Ålands kommunförbunds lathund använts.
Lathunden enligt bilaga.
Bilaga Kst § 132b/2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att bifogat
förslag till reviderad förvaltningsstadga för Geta kommun godkänns enligt
bilaga Kst § 132a/2018 samt att den träder i kraft så snart beslutet vunnit
laga kraft.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 60/26.9.2018

./.

Kommundirektören har efter styrelsemötet gjort vissa mindre ändringar
och tillägg av teknisk natur samt även några förtydliganden.
Bilaga Kfge § 60a/2018.

Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förvaltningsstadga enligt
bilaga Kfge § 60a/2018. Förvaltningsstadgan antas när beslutet vunnit
laga kraft.
______

Protokolljustering: ________________________________
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61 § UTÖKAT SAMARBETE INOM SOCIALVÅRDEN PÅ NORRA ÅLAND
Kst § 134/4.9.2018

./.

Socialchefen för socialkansliet Finström/Geta och socialsekreteraren för
Sund/Vårdö har inkommit med en skrivelse där man önskar låta
kommunerna på norra Åland förstå att en sammanslagning av
socialkanslierna på Norra Åland bör verkställas så fort som möjligt,
innan KST, med anledning av de samordningsvinster som går att få och
de problem och utmaningar som kan lösas. Skrivelsen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 134/2018.
Slutsatsen i skrivelsen är följande:
”Personalen på socialkanslierna Finström/Geta och Sund/Vårdö är alla
eniga i att en sammanslagning så snabbt som möjligt skulle vara ett sätt
att lösa den mest akuta arbetsbelastningen i väntan på ett KST. Detta
skulle också innebära att personalresurserna skulle användas mer
optimalt. Samordningsvinster finns. Samtliga kommuner lider ännu av
sviter efter att tjänster varit obesatta/för lite personal på plats.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta skrivelsens förslag om att
sammanslå norra Ålands socialkanslier till ett gemensamt socialkansli
för norra Åland, innan KST verkställs. Detta med anledning av att det
verkligt pressade behovet att sammanslå kanslierna och att det ännu är
osäkert när KST kan verkställas.
Ett för norra Åland gemensamt socialkansli skulle gagna alla inblandade
kommuner och förbättra flera serviceområden. Möjlighet till ekonomiska
inbesparingar finns också.
Kommunstyrelsen emotser kommande diskussioner kommunledningarna
emellan och snarast framlagt avtalsförslag för ett gemensamt socialkansli
för norra Åland.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att ärendet också förs till fullmäktige för
möjlig färdkost.
________

Kfge § 61/26.9.2018
Kommunfullmäktige diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige stödjer styrelsens arbete för ett gemensamt
socialkansli och anser att arbetet behöver skyndas på.
______

Protokolljustering: ________________________________
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62 § NYTT GRUNDAVTAL FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND
Kst § 133/4.9.2018

./.

Ålands omsorgsförbund kf (ÅOF) begär in medlemskommunernas
ställningstaganden gällande förslag till nytt grundavtal. Grundavtalet och
underlag enligt bilaga.
Bilaga Kst § 133/2018.
Avtalsförslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter
för medlemskommunerna och behandlats i förbundets styrelse och
fullmäktige. I korthet innebär förslaget att ÅOF åtar sig förverkligandet
av landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst (KST).
Lagförslaget handlar om en centralisering av kommunernas individ- och
familjeomsorg, inklusive barnskydd, handikappservice, och övrig social
service (dock exklusive äldreomsorgen).
Förslaget till finansiering av det utvidgade kommunalförbundet baseras
på solidarisk och tidsmässig utjämning. Varje kommun betalar andelar
enligt 90 % befolkning 7-64 år och 10 % skattekraft. Med förslaget till
grundavtal ska KST kunna förverkligas 1.1.2020 varvid nuvarande ÅOF
antar namnet Kommunernas socialtjänst kf, med utökade uppgifter enligt
lag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fulläktige att kommunen omfattar Ålands
omsorgsförbund kf:s förslag till nytt grundavtal för Kommunernas
socialtjänst kf och emotser kommande dialogprocesser gällande det
praktiska organiserandet jämte lokaliseringen av socialtjänsterna.
Geta kommun vill betona vikten av förekomst av regionala socialkontor
på norra Åland.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 62/26.9.2018
BESLUT:
Enligt styrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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63 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 63/26.9.2018
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 8/2018 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 20.00.

Protokolljustering: ________________________________
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Paragraf §§ 56-63
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: 57-58, 61, 63
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: 56, 59-60, 62
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: ________________________________

