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Geta
/
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Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------

Barbro Jansson
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Sammanträdeskallelsen har anslagits på kommunens anslagstavla 5.12.2017.

Geta 5.12.2017
Gun-Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag
_________________
Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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48 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 48/11.12.2017
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är 6 ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot Jansson
och Stara har meddelat förhinder. Ersättare har kallats in för ledamot Stara.
Sålunda är sammanlagt 7 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 tisdagen den 5 oktober, varför sammanträdet torde kunna
konstateras vara lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Ramona Jansson-Eker och Marianne AspGottberg.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns utan ändringar.

Protokolljustering: ________________________________
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49 § INFORMATIONSÄRENDEN
Kfge § 49/11.12.2017
Kommunstyrelsens protokoll nr 13. Protokollet 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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50 § BUDGET 2018
Kst § 167/1.11.2017

./.

Nämnderna och kommunkansliet har utarbetat ett preliminärt förslag till
budget 2018 enligt bilaga. Förutom driftbudget med textdelar ingår också
beräknade skatteintäkter och landskapsandelar samt investeringsbudget.
Bilaga KST § 167/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen detaljgranskar uppgiftsområdena Kommunledning,
Centralkök, Bibliotek och kultur, Byggnader och anläggningar,
Trafikleder och allmänna områden, Vatten och avlopp samt
Avfallshantering.
Kommunstyrelsen har en allmän diskussion om kommunens drifts- och
investeringsbudget.
Budgetförslaget
återremitteras
för
vidare
handläggning.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kst § 186/22.11.2017
./.

En uppdaterad Budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020 enligt bilaga.
Bilaga Kst § 186/2017. Kommundirektören presenterar budgeten.
Bör noteras att budgetändringar för budget 2017 är insatta per 22.11.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att budgeten antas enligt
bilaga Kst § 186/2017.
BESLUT:
Enligt förslag, med vissa redigeringar i texten och med tilläggen och
ändringarna:
- Målning av taket på skolan påförs driftsbudgeten för skolfastigheten
- Internfördelning påförs uppgiftsområdet för avfallshantering
Kommunstyrelsen ser den mycket svåra ekonomiska situationen på
grund av kraftigt minskade landskapsandelar, och investeringsanslagen
är alldeles för höga. Kommunstyrelsen föreslår att följande investeringar
prioriteras i investeringsbudgeten:
- liftar till Hemgårdens verksamhet
- stambyten
- ombyggnad och renovering av Hemgården
- ny värmeanläggning till skolfastigheten
________

Kfge § 50/11.12.2017
Kommundirektören och ekonomen har uppgjort ett uppdaterat
budgetförslaget enligt kommunstyrelsens beslut. Vissa mindre rättelser
och ändringar har gjorts i textdelen. En uppdatering av kostnaderna för
högstadiet och träningsskolan har också utförts med anledning av
NÅHDs fastställda budget för 2018.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommunstyrelsens budgetförslag enligt bilaga.
Bilaga Kfge § 50/2017.
Diskussion:
Dan-Johan Dahlblom föreslår att förverkligandet av alla föreslagna
investeringsanslag, förutom Hemgårdens liftar, är bundna till
fullmäktigenivå där styrelsens beredning skall i förekommande fall
inkludera en kostnads- och intäktskalkyl. Förslaget understöds enhälligt.
BESLUT:
Kommunfullmäktiges beslutar enhälligt att anta budget för 2018 och
ekonomiplan för 2019-2020 enligt bilaga Kfge § 50/2017, med tillägget
att förverkligandet av alla föreslagna investeringsanslag, förutom
Hemgårdens liftar, är bundna till fullmäktigenivå där styrelsens
beredning skall i förekommande fall inkludera en kostnads- och
intäktskalkyl.
______

Protokolljustering: ________________________________
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51 § AVGIFTER OCH TAXOR 2018
Kst § 189/22.11.2017
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga gäller att (§ 50) varje nämnd
har rätt att inom sina ansvarsområden besluta om avgifter,
inkomstgränser, hyror och övriga ersättningsgrunder då det enligt
gällande bestämmelser är möjligt. Därutöver stadgas att (§ 101) fullmäktige
bestämmer de allmänna grunderna för avgifterna.
Av tradition är emellertid kommunfullmäktige i Geta det organ som slutligt
fastställer kommunens avgifter i sin helhet.
Kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna behandlar förslag till
avgifter för sina ansvarsområden och för därefter dessa till
kommunfullmäktige för fastställelse.
Nämnderna har redan behandlat avgiftsförslagen för 2018.
Bland annat följande ändringar föreslås inför år 2018:
o Höjning av taxa för bygganmälan till 100 euro
(byggnadsnämnden).
o Höjning av fritidshemsavgifterna samt barnomsorgstaxorna med
anledning av lagändring (skolnämnden).
o Ny ÄlDis avgift 15 euro/mån samt uppdaterade arvoden inom
individ- och familjeomsorgen (socialnämnden).
o Taxor för försäljning av nikotinpreparat har ej medtagits
o Reform av grunderna för renhållningstaxorna samt införande av
ny frivillig avgift för företag
o Taxorna för V/A föreslås enligt följande:
 Avloppsvattenavgift 3,65 €/m3 (höjning 0,03 €/m3)
 Vattentaxans grundavgift 90,00 € (höjning 3 €)
 Vattentaxans bruksavgift 1,95 €/m3 (höjning 0,03
€/m3)

./.

Förslag till kommunens avgifter och taxor för 2018 enligt bilaga.
Bilaga Kst § 189a/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Geta kommuns
taxor och avgifter jämte villkor för densammas uppbärande för år 2018
fastställs i enlighet med avgiftsdokumentet enligt bilaga KST § 189a/2017.
Diskussion:
Ledamot Björling föreslår att avloppsvattenavgiften blir 4,00 €/m3 samt
att vattentaxans bruksavgift blir 2,10 €/m3. Förslaget vinner understöd.
Ledamot Sjöblom föreslår att det förs in en skild renhållningens
grundavgift för fritidsboende om 60 euro. Förslaget vinner understöd.

Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige enligt
kommundirektörens förslag, men med ändringarna och tilläggen:
-

det förs in en skild renhållningens grundavgift för fritidsboende om 60
euro.
att avloppsvattenavgiften blir 4,00 €/m3 samt att vattentaxans
bruksavgift blir 2,10 €/m3

Kommunens avgifter och taxor med ändringar enligt bilaga Kst §
189b/2017.
______

Kfge § 51/11.12.2017
./.

De fastställda avgifterna och taxorna för 2017 bifogas.
Bilaga Kfge § 51a/2017.

./.

Kommunstyrelsens förslag på avgifter och taxor för 2018 bifogas.
Bilaga Kfge § 51b/2017.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att Geta kommuns taxor och avgifter jämte
villkor för densammas uppbärande för år 2018
fastställs i enlighet med avgiftsdokumentet enligt bilaga KST § 151b/2017
______

Protokolljustering: ________________________________

9

GETA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
11.12.2017

kl. 19:00

52 § MOTION: INRÄTTANDE AV EN KULTURHÖRNA I ANSLUTNING
TILL GETA BIBLIOTEK
Kfge § 52/11.12.2017

./.

Fullmäktigeledamot Asp-Gottberg har lämnat in en motion gällande
ordnande av en ”Kulturhörna” i anslutning till Geta bibliotek.
Kulturhörna kunde användas, exempelvis, för mindre utställningar av
olika slag och rummet kunde lånas till den som önskar ordna en
utställning. Motionen enligt bilaga.
Bilaga Kfge § 52/2017.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen för beredning till
kommunstyrelsen.
______

Protokolljustering: ________________________________
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53 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 53/11.12.2017
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 8/2017 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 21.04.

Protokolljustering: ________________________________
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Paragraf §§ 48-53
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 48-49, 52-53
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: § 50-51
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: ________________________________

