GETA KOMMUN

PROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
22.11.2017

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Onsdagen den 22.11.2017 kl. 18:00Kommunkansliet i Vestergeta

Beslutande

Camilla Andersson (ordförande)
Kjell Berndtsson (vice ordförande)
Mats Sjöblom
Gerd Bergman
Mats Sjöblom
Ingvar Björling

Nr
13

Frånvarande
Övriga närvarande

Gustav Blomberg, kommundirektör

Paragrafer

§§ 184-198
Geta den 22 november 2017

Underskrifter
Camilla Andersson

Gustav Blomberg,
föredragande, sekreterare

Geta den 22 november 2017
Protokolljustering
Ingvar Björling
Kjell Berndtsson
Geta kommunkansli den 23 november 2017
Protokollet framlagt till påseende
Byråsekreterare
Utdragets riktighet bestyrkes

Geta …….. /……..

Barbro Jansson
2017

------------------------------------

GETA KOMMUN
Kommunstyrelsen

KALLELSE
22.11.2017

2

kl. 19:00

Föredragningslista

184 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ........................................................................... 3
185 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN ............................................ 4
186 § BUDGET 2018 ........................................................................................................................... 5
187 § DE GAMLA KANSLILOKALERNA ........................................................................................ 6
188 § NY ARBETSBIL TILL KOMMUNTEKNISKA ENHETEN ................................................... 8
189 § AVGIFTER OCH TAXOR 2018 .............................................................................................. 10
190 § KRITERIERNA FÖR BEFRIELSE FRÅN RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT .......... 12
191 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, PILFALK ................................. 14
192 § EXTRA ÄRENDE: BEVILJANDE AV AVSKED, BIBLIOTEKSSEKRETERARE ........... 15
193 § EXTRA ÄRENDE: REKRYTERING AV BIBLIOTEKSSEKRETERARE OCH
MEDBORGARINSTITUTETS KONTAKTPERSON ...................................................................... 16
194 § EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM FASTSTÄLLANDE AV VÄGNAMN OCH
NUMMER FÖR FASTIGHETER ..................................................................................................... 17
195 § EXTRA ÄRENDE: YTTRANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM DATASKYDD ................... 18
196 § EXTRA ÄRENDE: RAPPORT VATTENLEDNINGSUTBYGGNAD TILL
TOMMOSHOLM SAMT ANSLUTNINGSAVGIFT ....................................................................... 19
197 § EXTRA ÄRENDE: LÄGESRAPPORT FÖR INVESTERINGARNA BRANDBIL OCH
BRANDSTATION ............................................................................................................................. 21
198 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING ............................................................ 22

Sammanträdeskallelsen har anslagits på kommunens anslagstavla för offentliga delgivningar
17.11.2017. Protokollet framläggs för allmänt påseende från och med den 23 november.
Geta 17.11.2017
Camilla Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Enligt uppdrag

Kommundirektör Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN
Kommunstyrelsen

KALLELSE
22.11.2017

kl. 19:00

184 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 184/22.11.2017

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 18.00 vid kommunkansliet i Vestergeta.
Sammankallning och beslutförhet
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Ingvar Björling och Kjell Berndtsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs enligt utskickad föredragningslisa, med
följande ändringar:
192 § EXTRA ÄRENDE: BEVILJANDE AV AVSKED,
BIBLIOTEKSSEKRETERARE
193 § EXTRA ÄRENDE: REKRYTERING AV
BIBLIOTEKSSEKRETERARE OCH MEDBORGARINSTITUTETS
KONTAKTPERSON
194 § EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM FASTSTÄLLANDE AV
VÄGNAMN OCH NUMMER FÖR FASTIGHETER
195 § EXTRA ÄRENDE: YTTRANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM
DATASKYDD
196 § EXTRA ÄRENDE: RAPPORT
VATTENLEDNINGSUTBYGGNAD TILL TOMMOSHOLM SAMT
ANSLUTNINGSAVGIFT
197 § EXTRA ÄRENDE: LÄGESRAPPORT FÖR
INVESTERINGARNA BRANDBIL OCH BRANDSTATION

Protokolljustering: ________________________________
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185 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Kst § 185/22.11.2017
Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/
kommittéer, kommunalförbund
 Kallelse, ÅOF förbundsfullmäktige nr 2 29.11.2017
 Kallelse, NÅHD förbundsfullmäktige nr 2, 9.11.2017
 Kallelse, NÅHD förbundsstyrelsen nr 6, 23.11.2017
 Protokoll, Byggnadskommittén för ny brandstation nr 10, 4.101.2017
 Protokoll, ÅOF KST-arbetsgrupp 27.10.2017
 Kallelse, Oasen Boende- och Vårdcenter förbundsfullmäktige 17.11.2017
Tjänstemannabeslut
 Kdir 41/17.11.2017 Vikarierande bibliotekssekreterare
 Kdir 42/7.11.2017 Angående återbetalning av hemvårdsstöd
 Kdir 43/10.11.2017 Utseende av delegat till Ålands Brand- och
Räddningsförbunds höstmöte
Ålands landskapsregering
 Landskapslag (Nr 80 2017) om tillämpning på Åland rikslagar om offentlig
upphandling
 Landskapslag (Nr 81 2017) om Upphandlingsinspektion
 Landskapslag (Nr 82 2017) om ändring av plan- och bygglagen för landskapet
Åland
 LR, protokoll 31.10.2017, Broutbytesprojekt 2017-2027
 LR, kallelse busstidtabellsmöte för följande kalenderår 2018 den 29.11.2017 samt
turlistförslag (Dnr ÅLR/2017/8495)
Övrigt
 Vestergeta samfällighet, e-post 17.10.2017, tillåtelse att flytta busskur
 Gemensamt utlåtande ”Ärende: Överföring av jordbruksförvaltningens uppgifter
(Nr79A12)” till Statens ämbetsverk på Åland (gemensamt utlåtande för Norra
Ålands kommuner)
 Lokalkraft Leader Åland, inbjudan till höstmöte 29.11.2017
 Sunds kommunstyrelse, protokoll 6.11.2017, meddelande om representanter i
FGS-styrgruppen
 Finströms kommunstyrelse, protokoll 8.11.2017, meddelande om representanter i
FGS-styrgruppen
 Finströms kommun, samhällsnämnden, protokoll 31.10.2017, tillåtelse för Geta
kommun att ansluta sig till mattvätten i Godby
 Oasen Boende- och Vårdcenter, meddelande om förvaltningsdomstolens utslag
gällande grundavgiften för år 2016; Geta kommun får en återbetalning om 4
487,69 euro
Kommundirektörens förslag:
Tillkännagivandena antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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186 § 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
________

Protokolljustering: ________________________________
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187 § DE GAMLA KANSLILOKALERNA
Kst § 146/4.10.2017
Enligt budget 2017 behöver en plan uppgöras för att återigen få i bruk de
gamla kanslilokalerna vid skolan. Medel för att påbörja ett projekt finns
upptaget i ekonomiplanen för år 2018 i budget 2017.
År 2015 uppgjordes av Byggkontroll Ab den senaste besiktningen av
lokalerna. Där konstaterades det att inga fuktskador kunde påträffas förutom
i mellantaket och i vägg vid tidigare noterade avloppsrör. Åtgärdsförslagen
är i korthet:
- installera golvvärme för att försäkra sig om att eventuell fukt i golven
håller sig borta
- åtgärda väggar (bl.a. tätning av fönster och genomföringar)
- nytt innertak och åtgärda alla fuktskador och möjliga inläkage
- ventilationen integreras till skolans ventilation
- vatten- och avloppsinstallationer kontrolleras och åtgärdas vid behov

./.

Enligt besiktningen behöver en projektering av renoveringen utföras i första
hand, vilken är beroende av hur fastigheten skall nyttjas framöver.
Bilaga KST § 146/2017.
De förtroendevalda behöver därför besluta om vad kansliet skall
användas till. De olika alternativen är enligt kommundirektören
följande:
-

lokaler och kallförråd med arbetsbänkar för
kommuntekniska/fastighetsskötseln
lokaler för ett träningsutrymmen och gym
kontorslokaler

Projektering av renoveringen bör utföras år 2018 och införas i
investeringsbudgeten för 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar de olika förslagen och går in för ettdera
alternativ.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen utreder de olika
alternativen vidare och tar reda på kostnadsramarna. Alternativet
rivning beaktas också.
________
Kst § 169/1.11.2017
Byggkontroll Ab har uppgjort kalkyler jämte arbetsbeskrivningar för de
tre alternativen enligt följande:
- lokaler och kallförråd med arbetsbänkar för
kommuntekniska/fastighetsskötseln, kalkyl 62 391 €
- lokaler för ett träningsutrymmen och gym, kalkyl 131 042 €
- kontorslokaler, kalkyl 200 376 €
Protokolljustering: ________________________________
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Bilaga Kst § 169/2017.
Enligt en beredning från 2014 i samma ärende (Kst § 42/17.3.2014) kan
en rivning av gamla kommunkansliet landa på ca. 30 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att sätta in en investering om 65 000 eur i
ekonomiplanen för 2019 i budget 2018. Bedömning huruvida det är
möjlighet att förverkliga projektet görs under budgetarbetet inför år
2019.
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
________

Kst § 187/22.11.2017
Diskussion:
Ingvar Björling föreslår att man i ekonomi- och investeringsplanen för
2019 sätter in en summa om 65 000 euro. Förslaget vinner ej understöd.
Camilla Andersson föreslår att kommunen frågar i Geta aktiva
föreningar om de vill utarbeta en plan för användning av de gamla
kanslilokalerna så som samlingslokal samt gym. Ärendet behandlas i
budget 2018. Förslaget vinner understöd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enligt ledamot Anderssons förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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188 § NY ARBETSBIL TILL KOMMUNTEKNISKA ENHETEN
Kst § 120/15.8.2017
Nuvarande arbetsbil är i mycket dåligt skick och behöver snart
repareras. Kostnaderna för reparationen beräknas dock vara så höga att
det anses vara mer ekonomiskt att investera i en ny arbetsbil.
Budgetmedel för ändamålet finns ej upptagna i investeringsbudgeten
för 2017.
Kommundirektören och kommunteknikern anser att det förmånligaste
alternativet vore att köpa en begagnad skåpbil antingen från annan
kommun eller från en bilfirma.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att
investeringsmedel om högst 10 000 euro beviljas för införskaffande av
begagnad arbetsbil till kommuntekniska enheten.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för vidare beredning.
________
Kst § 135/5.9.2017
Kommundirektören har bett fastighetsskötaren redogöra för
arbetsbilens skick.
Kommuntekniska enhetens arbetsbil är en Fiat Schudo, av 2002
årsmodell. Bilens behov av reparationer är följande:
-

Motorns insprutningspump läcker diesel. Lösa delar finns inte att få
tag på för reparation av pumpen. Då återstår det att ta pumpen som
utbytesdel och ett ca. pris om 1200€ plus verkstadskostnader för
demontering och återmontage.

-

Vid senaste besiktning gjordes en anmärkning, på bilens
frambromsar som måste åtgärdas tills nästa gång. Samt att bilens
bakre bromsar, börjat visat tydliga tecken på att vara utslitna.
Då det mesta av service och reparationerna har gjorts av
fastighetsskötaren själv, har pris endast tagits på delar för
bromsreparation, vilket blir ca 260€ inkl. moms.

Bilen går ännu att köra men blir inte bättre. Bilen börjar bli gammal och
sliten, men har inte gått så långt, dock börjar reparationskostnaderna
komma upp i bilens värde.
Ett annat alternativ än köp av ny arbetsbil kan vara leasing – ett
alternativ som vid en första bedömning har flera fördelar – men som
behöver utredas ytterligare om detta alternativ förespråkas.

Protokolljustering: ________________________________

8

GETA KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

22.11.2017

kl. 19:00

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att
investeringsmedel om högst 10 000 euro beviljas för införskaffande av
begagnad arbetsbil till kommuntekniska enheten, med villkoret att
investeringen verkställs först när den nuvarande arbetsbilen ej längre är
betjänlig eller säkerheten äventyras.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att utreda alternativet
leasing.
________
Kst § 188/22.11.2017

./.

Kommundirektören har begärt in riktgivande offerter från tre olika
bilfirmor för leasing av arbetsbil till fastighetsskötseln. Offerterna
enligt bilaga.
Bilaga Kst § 188/2017.
Priserna för leasing ligger mellan ca. 400 och 600 euro per månad.
Kostnaden för leasing av arbetsbil är beroende på val av bilmodell,
avtalstid, servicepaket, utrustning och antalet kilometer per år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i budgeten för 2018 budgetera för leasing
av arbetsbil till fastighetsskötseln.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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189 § 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.
______

Protokolljustering: ________________________________
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190 § KRITERIERNA FÖR BEFRIELSE FRÅN RENHÅLLNINGENS
GRUNDAVGIFT
Kst § 137/5.9.2017
Det har framförts önskemål från kommunstyrelsen att grunderna för
befrielse från renhållningens grundavgift bör ses över.
För närvarande gäller som grund för befrielse från renhållningens
grundavgift att 1: Fastigheten bedöms såsom obeboelig, 2: Bebyggelsen är
ej byggnadslovspliktig, 3: Styrkt hinder föreligger för fastighetens nyttjande
och att densamma vid kontroll kan bedömas vara uppenbart tagen ur bruk,
eller 4: Fastigheten är geografiskt belägen på sådant sätt att möjligheten att
nyttja den kommunala renhållningen i praktiken kan anses ytterst
begränsad, och fastighetsägaren kan redogöra för annan hantering.
Kommundirektören presenterar olika förslag på hur grunderna för
befrielse från renhållningens grundavgift kan revideras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och de olika alternativen inför den
fortsatta beredningen av ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare beredning.
______
Kst § 190/22.11.2017
Kommundirektören och ekonomen har gjort en helhetsöversyn av
kommunens renhållningsbestämmelser, taxor och avgifter och dess
grunder. Som ett led i detta föreslås att grunderna för befrielse från
renhållningens grundavgift ändras till följande:
Bostaden får befrielse från renhållningens grundavgift om
1. bostaden bedöms av kommunen såsom obeboelig,
2. styrkt hinder och bevis att fritidsbostaden ej nyttjas under hela
kalendersåret föreligger och att densamma vid kontroll kan
bedömas vara uppenbart tagen ur bruk eller,
3. styrkt bevis föreligger att stadigvarande bostad är obebodd i mer
än tre månader i taget under kalenderåret. Grundavgiftens
storlek bestäms på grundval av hur lång tid bostaden är
obebodd.
För att kompensera för de något striktare grunderna för befrielse från
renhållningens grundavgift föreslås att kommunen inför sommaren
2018 åter införa en insamlingspunkt för avfall vid Hellö brygga.
I kommunens förvaltningsstadga stadgas det att (§ 101)
fullmäktige bestämmer de allmänna grunderna för avgifterna.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att grunderna för befrielse från
renhållningens grundavgift ändras till ovanstående och förs in under
renhållningens taxor i kommunens avgiftsdokument för 2018.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att inför sommaren 2018 åter införa
en insamlingspunkt för avfall vid Hellö brygga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige efter diskussion enhälligt
att grund för befrielse av renhållningens grundavgift är:
 bostaden bedöms av kommunen såsom obeboelig.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att ingen samlingspunkt på Hellö
införs.
Grunderna förs in i kommunens Avgifter och taxor för 2018.
______

Protokolljustering: ________________________________
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191 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, PILFALK
Kst § 191/22.11.2017

./.

Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över Birgitta
Pilfalks ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (Dnr
ÅLR 2017/8287).
Bilaga Kst § 191/2017.
Ansökan gäller den färdigbildade lägenheten Fjällbacken i Finnö by
(Rnr 2-28) om 1890 m2. Fastigheten har ej strandlinje och är tänkt att
användas för fritidsbruk. Fastigheten har ej del i samfällda mark- och
vattenområden. Anhållaren besitter ej fastighet i landskapet Åland
sedan tidigare, bor i Sverige och har svenskt medborgarskap.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter
inga hinder mot ansökans beviljande och förordar därmed inför Ålands
landskapsregering att jordförvärvstillstånd beviljas.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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192 § EXTRA ÄRENDE: BEVILJANDE AV AVSKED,
BIBLIOTEKSSEKRETERARE
Kst § 192/22.11.2017

./.

Den 7 november kom kommundirektören tillhanda den skriftliga
uppsägningen av bibliotekssekrete Lotta Marshall. Uppsägningen enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 192/2017.
Tjänsteinnehavare Lotta Marshall säger upp sig från tjänsten som
bibliotekssekreterare så att tjänsteförhållandets sista dag är 31
december 2017. Tjänsteinnehavaren är beviljad semester fram till den
28 december och en vikarie har därför anställts av kommundirektören
fram till årsskiftet.
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga (72 §) gäller att den
myndighet som ansvarar för respektive verksamhet och som har fattat
beslut om anställning även fattar beslut om uppsägning, beviljande av
avsked, arbetstidsscheman m.m. Detta innebär att det ankommer på
Geta kommunstyrelse att behandla frågan om avsked innan densamma
träder i kraft.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse tar bibliotekssekreterare Lotta Marshalls
uppsägning till kännedom och beviljar avsked så att
tjänsteförhållandets sista dag är 31.12.2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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193 § EXTRA ÄRENDE: REKRYTERING AV BIBLIOTEKSSEKRETERARE
OCH MEDBORGARINSTITUTETS KONTAKTPERSON
Kst § 193/22.11.2017
Med anledning av bibliotekssekrete Lotta Marshalls uppsägning bör
kommunstyrelsen ta till behandling frågan om tillsättandet av en ny
bibliotekssekreterare. Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga (70 §)
gäller att ”När en tjänst blir ledig på grund av att innehavaren sagt upp
sig, går i pension eller avlider, klargörs det om tjänsten fortfarande
behövs. Om den behövs, återbesätter man den efter att den
lediganslagits. Om verksamheten däremot kan läggas ner eller
arbetsuppgifterna omfördelas på annan personal och tjänsten därför inte
längre behövs, dras tjänsten in”.
I enlighet med beslut Kst § 173/1.11.2017 bör det vara klarlagt att
tjänsten fortfarande behövs. Tjänsten bör således lediganslås under
december månad för att sedan tillsättas i januari. Tjänsten som
bibliotekssekreterare är inrättad så som 44 % med arbetstid två dagar i
veckan, tisdag och torsdag (cirka 8 timmar per dag).
För att göra tjänsten mer attraktiv inför utannonseringen och stärka
möjligheterna för tjänsteinnehavaren att arbeta mer med kultur i
kommunen bör man enligt kommundirektören överväga om
bibliotekssekreteraren också ska handha uppdraget som kontaktperson
för Medborgarinstitutet. Om kommunstyrelsen beslutar att gå inför
detta alternativ verkställer man beslutet angående kontaktpersonen i
beslut Kfge § 73/7.12.2016 och då behöver nuvarande kontaktperson
som innehar uppdraget entledigas.

./.

Uppdraget administreras och arvoderas genom Medborgarinstitutet.
Medborgarinstitutets arbetsuppgifter enligt bilaga.
Bilaga Kst § 193/2017.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse beslutar att lediganslå och utannonsera tjänsten
som bibliotekssekreterare om 44 % av heltid under december månad.
Kommundirektören och av honom utsedd rekryteringsgrupp utför
intervjuerna efter ansökningstiden gått ut.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att utföra en omorganisering och
entlediga nuvarande kontaktperson för Medborgarinstitutet så att sista
dagen för uppdraget för denne är 31.12.2017. I samband med att en ny
bibliotekssekreterare anställs kommer således kommunstyrelsen att utse
denna person till kontaktperson för Mariehamns medborgarinstitut.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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194 § EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM FASTSTÄLLANDE AV VÄGNAMN
OCH NUMMER FÖR FASTIGHETER
Kst § 194/22.11.2017

./.

Fia Häggblom har på uppdrag av Verksundsvägens väglag anhållit om
att vägen namnges i första hand till Verksundsvägen. Husen som vägen
leder till används för fritidsboende. De fastigheter som berörs finns i
anhållans utdrag från lantmäteriverket. Anhållan och kartor enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 194/2017.
Det föreslagna vägnamnet är Verksundsvägen, vilket ej efter sökning
verkar förekomma sedan tidigare på Åland.
Vägen och vägnamnsföreslaget uppfyller kriterierna enligt Geta
kommuns fastställda vägnamnsprinciper.
Kommunens byggnadsinspektör tilldelar husen nummer efter att
vägnamn fastställts.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse beslutar att bevilja anhållan och fastställa
vägnamn för ovan nämnda väg enligt bilaga Kst § 194/2017 till
Verksundsvägen .
Det fastställda vägnamnet meddelas kommunens byggnadskansli för
fastställande av husnummer samt magistraten vid ämbetshuset för
registrering hos lantmäteribyrån, och delges alarmcentralen,
räddningsverket och Åland Post till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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195 § EXTRA ÄRENDE: YTTRANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM
DATASKYDD
Kst § 195/22.11.2017

./.

Landskapsregeringen inbegär från Geta kommun yttrande över utkast
till lagförslag om dataskydd. För att kunna beaktas måste synpunkterna
ha inkommit till landskapsregeringen senast den 1 december 2017.
Remissförfrågan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 195/2017.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse beslutar att befullmäktiga kommundirektören
och ekonomen att utforma och skicka in ett yttrande till
landskapsregeringen. Yttrandet tillkännages kommunstyrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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196 § EXTRA ÄRENDE: RAPPORT VATTENLEDNINGSUTBYGGNAD
TILL TOMMOSHOLM SAMT ANSLUTNINGSAVGIFT
Kst § 103/14.6.2017
Utbyggnad av vattenledning till Tommosholm finns i
investeringsbudgeten för 2017. Likaså förbättring av gamla
vattenledningsstammar, där de gamla ledningarna i Olofsnäs är ett av
de prioriterade områdena i Geta.

./.

Kommunteknikern har uppgjort ett projektdirektiv för utbyggnad av
vattenledning till Tommosholm. Projektdirektivet enligt bilaga.
Bilaga KST § 103/2017.
Det alternativ av sträckning av utbyggnaden som kommunteknikern
föreslår ingår också en uppgradering av 300 meter vattenledning i
Olofsnäs för att förbättra vattenförsörjningen.
Kostnaderna och finansieringen av utbyggnaden är beräknade enligt
följande:
Total kostnad: 26 537 €
Olofsnäs, uppgraderingsdel: 1 500 €
Nybyggnadsdel: 25 037 €
Kommunfinansiering, 40% 10 015 €
Anslutningsfinansiering, 60% 15 022 €
Angående utbyggnad av vattenledning enligt Geta kommuns
vattenanslutningsregler:
- utvidgningen sker på basen av beslut i kommunstyrelsen utifrån av
fullmäktige givna budgetramar
- vattenledningen skall i huvudsak betjäna fast bosättning eller
företag som idkar näring i kommunen
- kostnaderna för utbyggnaden fördelas enligt att abonnenterna
gemensamt delar på 60% i form av anslutningsavgifter, kommunen
står för resterande 40%.
- Anslutningsavgiften förblir densamma, justerad enligt
byggnadskostnadsindex, vid inkoppling i ett senare skede.
Gällande Tommosholmprojektet beräknas det att anslutningsavgiften
för enskild abonnent vid sex anslutningar blir cirka 2500 euro och vid
fem anslutningar blir den cirka 3000 euro.
Om kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektbeskrivningen och
den föreslagna dragningen av vattenledningen kommer
anbudshandlingar att uppgöras och anbud att hämtas in så fort som
möjligt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektbeskrivningen för
utbyggnad vattenledning till Tommosholm och tillhörande
uppgraderingsarbete i Olofsnäs enligt kommunteknikerns förslag.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommunstyrelsen beslutar vidare att delegera till kommunteknikern att
efter upphandling besluta om vilken entreprenör som får uppdraget.
BESLUT:
Enligt med förslag, med tillägget att minst fem abonnenter ansluter sig
till den nya vattenledningen för att projektet skall genomföras.
______
Kst § 196/22.11.2017
Projektet vattenledning till Tommosholm är i full gång och är nu inne
på etapp 2 av 4.
Kommunteknikern har sedan tidigare, enligt kommunstyrelsens beslut,
skrivit förhandsavtal med fem fastighetsägare om anslutning till den
nya vattenledningen. Potential finns för att åtminstone ytterligare två
fastighetsägare ansluter sig.
Kommunteknikerns projektuppföljning presenteras under mötet.
Projektuppföljningen och förslag till anslutningsavgift för
tommosholmledningen är bilagd som bakgrundsmaterial.
Kommunteknikern föreslår att anslutningsavgiften för
tommosholmledningen blir 3 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar projektuppföljningen till kännedom och beslutar
vidare att anslutningsavgiften för anslutning till den nya
vattenledningen till Tommosholm blir 3 000 euro. Anslutningsavgiften
är reglerad med byggnadskostnadsindex vid inkoppling vid ett senare
skede.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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197 § EXTRA ÄRENDE: LÄGESRAPPORT FÖR INVESTERINGARNA
BRANDBIL OCH BRANDSTATION
Kst § 197/22.11.2017
Då investeringarna för ny brandstation och brandbil utgör en
sammanlagt mycket stor utgift för kommunen bör kommunstyrelsen
regelbundet följa utvecklingen med avrapportering från
byggnadskommittén samt från ansvarig för anskaffning av brandbilen.
Därav bör kommundirektören eller företrädare för de ansvariga för
respektive anskaffning framledes vid varje kommunstyrelsemöte ge en
lägesrapport om projektens ekonomi och framskridande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar rapporten till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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198 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 198/22.11.2017
Mötet förklaras avslutat kl. 21.07.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas
protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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§§ 184-198
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas
eller anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:
§§ 184-191, 195, 197-198
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte
anföras över följande beslut: §§
Grunder för besvärsförbud:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då
emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet:
§§ 192-194, 196
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Geta
Getavägen 2115
AX-22 340 Geta

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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. I vardera
fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet
skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som
framställer det.
ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet
sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. 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.
Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§
Protokolljustering: ________________________________
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Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut
anslagits på den kommunala anslagstavlan.
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR
Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
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 besvärsskiften 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.
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten 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.
Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan rådgöras
med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.
Det aktuella beslutsprotokollet är, medelst framläggande till påseende i Geta kommunkansli,
Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till part,
offentliggjort följande dag:
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