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199 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 199/19.12.2017

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 17.45 vid kommunkansliet i Vestergeta.
Sammankallning och beslutförhet
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare
Samuelsson-Carlsson.

utses

Mats

Sjöblom

och

Marie-Louise

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs enligt utskickad föredragningslista, med
följande tillägg:
216 § EXTRA ÄRENDE: KOMMUNKANSLIETS
ÖPPETHÅLLNINGSTIDER ÖVER JUL OCH NYÅR
217 § EXTRA ÄRENDE: FÖRLÄNGNING AV AVTAL –
BYRÅSEKRETERAREN
218 § EXTRA ÄRENDE: FÖRFRÅGAN OM SAMARBETSPROJEKT
– ÅLANDS VATTEN

Protokolljustering: ________________________________
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200 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Kst § 200/19.12.2017
Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/
kommittéer, kommunalförbund
 Protokoll, byggnadsnämnden nr 5, 3.10.2017
 Protokoll, byggnadsnämnden nr 6, 4.12.2017
 Protokoll, socialnämnden nr 6, 23.11.2017
 Protokoll, NÅHD förbundsstyrelsen nr 6, 23.11.2017
 Protokoll, Oasen Boende- och vårdcenter förbundsfullmäktige nr 2,
17.11.2017
 Protokoll, Ålands kommunförbund höststämma, 24.11.2017
 Protokoll, Styrgruppen för FGS, 27.11.2017
 Kallelse, Ålands Omsorgsförbund förbundsfullmäktige nr 2,
29.11.2017
 Kallelse, Ålands kommunförbund höststämma, 24.11.2017
Tjänstemannabeslut
 Kdir 44/23.11.2017, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
 Kdir 45/1.12.2017, Lyftande av långfristigt lån för finansiering av
anskaffning av brandbil och byggnation av brandstation
 Kdir 46/1.12.2017, Geta kommuns yttrande över lagförslag om
dataskydd
 Kdir 47/11.12.2017, Rekryteringsgrupp – rekrytering av
bibliotekssekreterare
 Kdir 48/18.12.2017, Avstängning av vatten
 Kdir 49/18.12.2017, Uppstartande av bankkonto på Andelsbanken
 Ktekn 7/21.11.2017, Renovering av pensionärslägenhet
 Ktekn 8/28.11.2017, Värmesystem till Hemgården
 Ktekn 9/28.11.2017, Vattenanslutning till 65-413-1-16
 Ktekn 10/4.12.2017, Vattenanslutning till 65-413-1-17
 Ktekn 11/4.12.2017, Vattenanslutning till 65-410-1-12 (Slåttvik)
 Ktekn 12/4.12.2017, Vattenanslutning till 65-410-1-13 (Soludden)
 Ktekn 13/4.12.2017, Vattenanslutning till 65-410-1-9
Ålands landskapsregering
 Beslut (Dnr ÅLR 2017/7585), Ålands landskapsregering, beviljande
av jordförvärv i Geta för Häggblom
 Beslut (Dnr ÅLR 2017/6696), Ålands landskapsregering, beviljande
av jordförvärv i Geta för Axelsson
 Beslut (Dnr ÅLR 2017/7551), Ålands landskapsregering, beviljande
av jordförvärv i Geta för Forsius
 Beslut (Dnr ÅLR 2017/9962), Ålands landskapsregering,
återkallning av trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil
med Geta som stationsplats
 Landskapslag (Nr 86 2017) om ändring av kommunallagen för
landskapet Åland
 Landskapslag (Nr 85 2017) om ändring av förvaltningslagen för
landskapet Åland
Protokolljustering: ________________________________
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 Landskapslag (Nr 114) om ändring av räddningslagen för landskapet
Åland
 Protokoll, RÅL, diskussionsmöte angående en för Åland gemensam
räddningsmyndighet den 23.11.2017
Övrigt
 Förordnande av medlemmar och ersättare i skatterättelsenämnden
(Dnr A26/00 01 02/2017), Skatteförvaltningen.
 Beslut (FST § 67/23.11.2017), NÅHD förbundsstyrelsen, gemensam
barnomsorgsledare under NÅHD ej aktuellt.
 Information (1.12.2017), RÅL, Räddningsmyndighetens uppgifter
 Brev (21.11.2017), nätverket Kärnkraftfritt Bottenviken, För
kännedom till Finlands kommuner och ägarna av Fennovoima Oy
 Brev (20.11.2017), Samrådsdelegationen för beredskapsärenden,
Begäran om utlåtande över Finlands regerings utkast till
regeringsproposition med förslag till lagar om ändring och temporär
ändring av räddningslagen och vissa andra lagar
 Brev (14.12.2017), TCÅ, Förtroendemän för TCÅ fr.o.m. 1.1.2018.
Kommundirektörens förslag:
Tillkännagivandena antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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201 § NY FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR GETA KOMMUN
Kst § 201/19.12.2017
På grund av den förvaltningsreform som initierats och det beslut
fullmäktige tagit 20.9.2017 (Kfge § 31/20.9.2017) behöver en
förvaltningsstadga tas fram.

./.

Byggnadsnämnden har gett ett utlåtande över förslag till
förvaltningsstadga.
Bilaga Kst § 201a/2017.
Kommundirektören har även låtit de ledande tjänstemännen i
kommunen inkomma med synpunkter på förslaget vilka har beaktats.
Med anledning av reformen har kommundirektören har låtit uppgöra ett
förslag på ny förvaltningsstadga. En byggnadsteknisk nämnd införs och
de tekniska ärendena handhas därför inte längre av kommunstyrelsen.
Förslaget är till vissa delar uppgjort enligt Jomala kommuns modell, men
delar ur Finström kommuns förvaltningsstadga samt Geta kommuns
nuvarande förvaltningsstadga har också använts som modell. I förslaget
finns en inbakad styrelseinstruktion samt övergripande
delegeringsordningar till ansvariga tjänstemän och kommundirektören
och hänsyn har också tagits till kommande lagändringar där det bland
annat införs en elektronisk anslagstavla som ersätter den nuvarande
fysiska anslagstavlan.

./.

Förslag till förvaltningsstadga enligt bilaga.
Bilaga Kst § 201b/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till förvaltningsstadga
detaljstuderar den och ger förslag på ändringar.

och

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare
beredning.
________

Protokolljustering: ________________________________
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202 § ANHÅLLAN OM SÄRSKILLT LANDSKAPSUNDERSTÖD
Kst § 202/19.12.2017
På grund av den mycket svåra ekonomiska situation Geta kommun kan
komma att befinna sig inom en relativt snar framtid kan kommunen
anhålla om särskilt understöd enligt 12a § i Landskapslag (1993:70) om
landskapsandelar till kommunerna.
12a § (2007/68) Särskilt understöd
En kommun som på grund av kommunalekonomiska svårigheter är i
behov av ökat ekonomiskt stöd kan enligt prövning beviljas ett särskilt
understöd, om svårigheterna har sin grund i att en förändring har skett
och om de bakomliggande faktorerna är av den art att de inte har
kunnat förutses av kommunen. När behovet av ekonomiskt stöd bedöms
kan även lokala särförhållanden beaktas.
Ett villkor för att särskilt understöd skall beviljas är att kommunen har
godkänt en åtgärdsplan för att balansera kommunens ekonomi.
Landskapsregeringen kan för beviljandet och användningen av
understöd även ställa andra villkor som hänför sig till kommunens
ekonomi. Om planen eller de villkor som ställts inte har iakttagits, kan
understödet under de följande åren utebli eller beviljas till nedsatt
belopp.
Om landskapsandelarna och kommunalskatterna beräknas inkomma
enligt budget för 2018 och ekonomiplan för 2019 och 2020 kommer
Geta kommun antagligen att få likviditetsproblem 2019.

./.

De ekonomiska svårigheterna har sin grund i de mycket kraftigt sänkta
landskapsandelarna till Geta kommun som landskapsregeringen
beslutat om i och med antagandet av ett nytt landskapsandelssystem
och därtill inbesparingar i landskapsandelarna som landskapsregeringen
beslutat om. Landskapsregeringen beräkningar enligt bilaga.
Bilaga Kst § 202/2017.
Enligt lagparagrafen ovan måste kommunen godkänna ”en åtgärdsplan
för att balansera kommunens ekonomi”. En åtgärdsplan har ej uppgjorts
ännu på grund av den knappa tiden då den nuvarande landskapslagen
om landskapsandelar till kommunerna är i kraft till årsskiftet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att till Ålands landskapsregering anhålla om
särskilt understöd enligt 12a § i Landskapslag (1993:70) om
landskapsandelar till kommunerna på grund av den ytterst svåra
ekonomiska situation Geta kommun drabbats av med anledning av de
drastiskt minskade landskapsandelarna.
Kommunstyrelsen ber att under januari månad få komplettera anhållan
med en åtgärdsplan för att balansera kommunens ekonomi.

Protokolljustering: ________________________________
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Geta kommunstyrelse förutsätter att anhållan behandlas i rask takt på
grund av de på förhand givna förutsättningarna.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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203 § ÖVERTAGANDE AV LÅNGÖ VATTENFÖRENINGS STAMLEDNING
Kst § 203/19.12.2017

./.

Långö Vattenförening har inkommit med anhållan om att Geta
kommun övertar deras stamledning från och med 1.1.2018 med
villkoret att kommunen betalar 40 % av den totala kostnaden om
43 803,37 euro för anläggandet av ledningarna. Anhållan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 203a/2017.

./.

Kommunteknikers beredning enligt bilaga.
Bilaga Kst § 203b/2017.
Geta kommunfullmäktige godkände Geta kommuns budget för 2018
den 11.12.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med Geta kommuns budget för
2018 ej bevilja anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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204 § ÖVERTAGANDE AV NORRVIKS VATTENFÖRENINGS
STAMLEDNING
Kst § 123/15.8.2017
./.

Norrviks Vattens anhållan enligt bilaga.
Bilaga KST § 123/2017.
Enligt Kst § 198/8.11.2016 är den totala kostnaden för bygget av
stamledningen 64 952,21 euro, och den enligt anhållan begärda andelen
om 40 procent är då 25 980,88 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ta ställning till anhållan i samband med
upprättande av investeringsbudgeten för 2018.
Jäv:
Conny Granqvist anhåller om jäv och styrelsen beviljar det.
BESLUT:
Enligt förslag.
Ärendet förklaras justerat omedelbart.
______

Kst § 204/19.12.2017
Geta kommunfullmäktige godkände Geta kommuns budget för 2018
den 11.12.2017. Medel har upptagits för investeringen, men enligt
fullmäktiges beslut (Kfge § 50/11.12.2017) i och med antagande av
budgeten och den kraftigt försämrade ekonomiska situationen i
kommunen är verkställande av investeringen villkorad med att den
innan måste godkännas av fullmäktige med ett särskilt beslut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med Geta kommuns budget för
2018 och i enlighet med fullmäktiges beslut Kfge § 50/11.12.2017 att ett
särskilt beslut om huruvida verkställande av ovannämnda investering
kommer att utföras tas av fullmäktige under verksamhetsåret 2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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205 § VAL AV SKOLNÄMND 2018-2019
Kst § 205/19.12.2017
Enligt 51 § kommunallagen tillsätter fullmäktige de nämnder som
enligt lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs
för förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för
fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige beslutar om en kortare tid
eller annan mandattid är föreskriven.
Bland dem som utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid
samma valförrättning en ordförande och en viceordförande om inte
annat är föreskrivet.
Enligt 54 § kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som
har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i
kommunalval i någon kommun i landskapet.
Valbar till ledamot i en nämnd är inte
1) den som står under förmynderskap,
2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol,
3) kommundirektören,
4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden
Under den gångna mandatperioden har skolnämnden haft fem
medlemmar jämte personliga ersättare för dessa.
Enligt §§ 59-60 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen
utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och
yttranderätt vid organens sammanträden.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fem medlemmar
med personliga ersättare för åren 2018-2019.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige följande:
Ledamöter
Göran Gottberg Ordf
Madeleine Mattfolk Vice ordf
Dan-Johan Dahlblom
Carina Saether
Pia Småros-Berndtsson

Ersättare
Emilia Karlsson
Camilla Andersson
Gun-Britt Lyngander
Mats Sjöblom
Nicklas Sundqvist

______

Protokolljustering: ________________________________
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206 § VAL AV SOCIALNÄMND 2018-2019
Kst § 206/19.12.2017
Enligt 51 § kommunallagen tillsätter fullmäktige de nämnder som
enligt lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs
för förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för
fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige beslutar om en kortare tid
eller annan mandattid är föreskriven.
Bland dem som utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid
samma valförrättning en ordförande och en viceordförande om inte
annat är föreskrivet.
Enligt 54 § kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som
har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i
kommunalval i någon kommun i landskapet.
Valbar till ledamot i en nämnd är inte
1) den som står under förmynderskap,
2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol,
3) kommundirektören,
4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden
Under den gångna mandatperioden har socialnämnden haft fem
medlemmar jämte personliga ersättare för dessa.
Enligt §§ 59-60 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen
utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och
yttranderätt vid organens sammanträden.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fem medlemmar
med personliga ersättare för åren 2018-2019.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige följande:
Ledamöter
Kjell Berndtsson Ordf
Gunnel Nordlund-White Vice ordf
Mats Sjöblom
Erica Berndtsson-Öhberg
Gunnel Henriksson
______

Ersättare
Christer Åkerholm
Marie-Louise S-Carlsson
Conny Granqvist
Marianne Asp-Gottberg
Camilla Andersson

Protokolljustering: ________________________________
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207 § PLANLÄGGNING- DETALJPLAN FÖR VESTERGETA
Kst § 194/23.11.2015
Under en längre tid har en detaljplan för Vestergeta bostadsområde
varit aktuell. Inget egentligt planeringsarbete har genomförts, dock har
detaljplanen varit aktuell i samband med planeringen av ny
brandstation och dess placering. Området har även karterats.
Det finns motstridiga uppgifter om huruvida planläggningen lagts på is
eller inte, varför kommunstyrelsen bör ta ställning i ärendet.
Om framtagandet av detaljplan fortsättningsvis är aktuellt bör
kommunstyrelsen fatta beslut om anlitande av planläggare.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ta fram förslag till detaljplan för
Vestergeta bostadsområde.
Beslut:
Enligt förslag.
______

Kst § 207/19.12.2017
Geta kommun behöver, speciellt med tanke på det nya
landskapsandelssystemet, mer aktivt börja arbeta för att öka
inflyttningen till Geta kommun.
Ett anslag för projektet finns i budget 2017, men anslaget om 1 000
euro är inte tillräckligt varför planeringsarbetet inte har kunnat
genomföras under året. Samma anslag finns även med i 2018 års
budget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören tar in offerter för
planering av Vestergeta bostadsområde, men att projektet, om det
genomförs, är avhängigt en budgetändring och beslut i fullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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208 § UPPDRAG – UTREDNING OM FÖRSÄLJNING AV
HYRESFASTIGHETERNA TALLGÅRDEN OCH ENGÅRDEN
Kst § 208/19.12.2017
I budget 2017 finns det skrivet att det ”under verksamhetsåret utreds
förutsättningarna för att sälja hyresbostäderna vid Tallgården och
Engården”.

./.

Kommundirektören har varit i kontakt med landskapsregeringens
infrastrukturavdelning och man har givit information om hur processen
skall skötas om kommunen beslutar att sälja hyreshusen.
Bilaga Kst § 208/2017.
Hyresbostäder som beviljats hyresbostadslån av landskapet innan
1.9.1999 omfattas av kraven i den tidigare landskapslagen (1982:14)
om stöd för bostadsproduktion. Enligt den lagen är det så att
hyresbostäderna ska användas som hyresbostäder under hela den
ursprungliga lånetiden, även fast lånen betalas bort.
Enligt lagen är det även så att i det fall man önskar sälja
hyresbostäderna så ska högsta möjliga överlåtelsepris godkännas av
landskapsregeringen. Även köparen ska godkännas av
landskapsregeringen. Efter försäljningen ska hyresbostäderna
fortsättningsvis användas som hyresbostäder under återstående
ursprungliga lånetid.
Enkelt uttryckt kan man säga att det högsta möjliga överlåtelsepriset
utgörs av dels återstående lånekapital samt en nuvärdesberäkning av det
egna insatta kapitalet då projektet genomfördes.
Rent praktiskt så brukar det gå till så att landskapsregeringen räknar ut
högsta möjliga överlåtelsepris och att kommunen sedan försöker hitta
en köpare som är villig att gå med på de restriktioner som finns med
bostäderna samt att överta landskapslånet. Ifall bostäderna läggs ut via
mäklare för att hitta någon som är intresserad så måste det vara tydligt
att bostäderna omfattas av dessa restriktioner.
Landskapsregeringens preliminära beräkning av högsta möjliga
överlåtelsepris, exklusive landskapslånen som också en potentiell
köpare övertar, är 61 619 euro för Engården och 46 709 euro för
Tallgården.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att på grund av ekonomiska orsaker ej gå
vidare med försäljning av hyresfastigheterna för tillfället.
BESLUT:
Enligt förslag. Beslutet delges som ett tillkännagivande till
kommunfullmäktige.
______

Protokolljustering: ________________________________
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209 § TILLÄGGSMEDEL PERSONALKOSTNADER ÄLDREOMSORG
SocN § 70/29.11.2017
Äldreomsorgsledarens beredning:
De budgeterade medlen för personalkostnader inom äldreomsorgen har
överskridits. Detta till följd av felbudgetering som beror på felräknade
arbetsscheman och fel planerade semesterlistor.
Detta innebär att det kommer att behövas en tilläggsbudget med
omfattningen ca 75 000 euro för personalkostnader inom
äldreomsorgen. Efter omfördelningar om 10 000 euro från
utkomststödet (3118-4720) och 5 000 euro från kostnader för
familjevård (3121-4707). Återstår då 60 000 euro.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden föreslår att 15 000 euro omfördelas från allmän social
verksamhet till hemservice och äldreomsorg. Socialnämnden anhåller
om tilläggsmedel om 60 000 euro för personalkostnader inom
äldreomsorgen. Ärendet överförs till Kommunstyrelsen för vidare
behandling.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar enligt förslag.
______

Kst § 209/19.12.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att 15 000 euro
omfördelas från allmän social verksamhet till hemservice och
äldreomsorg.
Kommunstyrelsen anhåller därutöver om tilläggsmedel om 60 000 euro
för personalkostnader inom hemservice och äldreomsorgen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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210 § INITIATIV GÄLLANDE DEN GAMLA ISHOCKEYRINKEN
Kst § 82/4.4.2016
./.

Skrivelse har inkommit till kommunen gällande den gamla
ishockeyrinken bakom fotbollsplanen i Geta. Skrivelse enligt bilaga;
Bilaga KST § 82/2016.
Folkhälsan i Geta r.f. ger flera förslag på hur förändringar och
förbättringar kan göras.
1. Att hockeyrinken rivs och att det istället uppförs en multiplan
bakom fotbollsplanen. Planen kan då användas för skridskoåkning
på vintern och till olika bollspel under vår, sommar och höst.
2. Att ett utegym byggs som kan användas av alla året runt.
3. Att en barkbana på ca 1 000 m anläggs. Banan skulle börja och
sluta vid hockeyplanen och förslagsvis ha en sträckning i skogen
bakom dagis och Furulund. Banan skulle kunna fungera som
löparbana vår, sommar och höst, och som skidspår på vintern.
4. Att det utförs en renovering av omklädningsrummen, dusch och
toa. Eventuellt kan ett omklädningsrum göras om till minikök och
kiosk med uteservering sommartid.
Föreningen har även diskuterat en dansbana med scen för utedans,
uppträdande och sommarteater.
Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och återremitterar ärendet för
vidare beredning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppgift att i
första hand utreda ägoförhållandena och eventuella avtal med tredje
part.
______

Kst § 130/8.6.2016
Kan konstateras att kommunen äger marken där den gamla
hockeyrinken är placerad. Kan också konstateras att If Start har tidigare
sökt stöd för att rusta upp rinken.

./.

Vestergeta vatten har inkommit meden skrivelse i ärendet enligt bilaga.
Bilaga KST § 130 /2016.
Kommundirektörens förslag:
Ett möte mellan Folkhälsan i Geta, Vestergeta vatten, en sakkunnig, If
Start och kommundirektören anordnas för att undersöka de olika
möjligheter som finns att rusta upp området. Resultat från
sonderingarna presenteras senast inför arbetet med uppförandet av
budgeten för 2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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Kst § 20/25.1.2017
Kommundirektören har startat upp en projektgrupp tillsammans med
representanter för Folkhälsan i geta, Vestergeta vatten och If Start med
målet att inom de kommande åren anlägga en multisportarena – ”Geta
idrottscenter” – med hjälp av offentliga och privata stöd och bidrag.
Utgångspunkten är att först och främst söka utvecklings- och
investeringsstöd från Leader Åland – en ansökan lämnades in den 20
januari. Leader Ålands beslut i frågan väntas komma under våren.
Stödmedel kommer dessutom att sökas i omgångar från olika fonder
och förbund.
Folkhälsan i Geta står som huvudman för projektet samt för
stödansökan till Leader Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger sitt stöd till projektet och tar till kännedom att
projektgruppen är uppstartad.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 210/19.12.2017

./.

Projektgruppen lämnade in stödansökan till Leader Åland under januari
månad 2017 och kompletterade den i februari månad. Efter ett
förhandsbesked från Leader Åland beslöt dock projektgruppen att dra
tillbaka ansökan och istället söka investeringsstöd ur PAF-medel och
att kommunen då skulle stå som huvudman för projektet.
Bakgrundsmaterial enligt bilaga.
Bilaga Kst § 210/2017.
Enligt Geta kommuns ekonomiplan för 2019-2020, som återfinns i
budgeten för 2018, planeras det för en multiplan med hockeyrink under
år 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att projektet att anlägga en multiplan
med rink återfinns i Geta kommuns ekonomiplan för 2019-2020 och
planeras att verkställas under år 2020 om förutsättningar för
genomförandet finns.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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211 § AVTAL – INFOPUNKT GETA 2018
Kst § 211/19.12.2017
Kommunen har sedan tidigare ingått avtal med Getaboden om
Infopunkt Geta. Avtalet ingås för ett år i taget. Infopunkten riktar sig
till turister, sommargäster och besökare och tillhandahåller bland annat
olika typer av informationsmaterial som specificeras i avtalet.
Nytt för detta avtal föreslås att Getaboden ej längre tillhandahåller
avfallsmärken utan detta i fortsättningen sköts enbart av Geta ÅVC.

./.

Förslag till avtal, enligt bilaga;
Bilaga Kst § 211/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ingår avtal enligt bilaga Kst § 211/2017 för perioden
1.1-31.12.2018 och befullmäktigar kommundirektören att underteckna
avtalet för kommunens räkning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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212 § UPPSÄGNING AV AVTAL MED GETABODEN GÄLLANDE
FÖRSÄLJNING AV AVFALLSMÄRKEN
Kst § 212/19.12.2017
Rutinerna för hur försäljning av avfallsmärken sker bör ses över med
anledning av den reform av renhållningens avgifter samt dess grunder som
utförts i och med antagande av renhållningen avgifter för 2018.
Centralkansliet anser det befogat att förenkla och enhetliggöra
hanteringen och försäljningen av avfallsmärken varför det vore
önskvärt om Getaboden ej längre tillhandahåller avfallsmärken utan
detta i fortsättningen enbart sköts av Geta ÅVC. Getaboden har
meddelat att de godkänner ändringen.

./.

Enligt det avtal som finns mellan Geta kommun och Getaboden är det
tre månaders uppsägningstid. Avtalet bifogas.
Bilaga Kst § 212/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp ovannämnda avtal med
Getaboden per den 31.12.2017, varför avtalet då anses uppsagt tre
månader efter det den 31.3.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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213 § FÖRLÄNGNING AV AVTAL MED ÅLANDS RENHÅLLNINGS AB
Kst § 213/19.12.2017
Geta kommuns avtal med Ålands Renhållnings Ab om kommunens
avfallshantering upphör den 31.12.2017. En ny upphandling för
handhavande av kommunens avfallshantering ska utföras under första
halvan av 2018, men för att säkerställa att kommunens renhållning sköts
efter årsskiftet bör en förlängning av avtalet med Ålands Renhållning Ab
ske.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet med Ålands Renhållning
Ab sex månader till och med utgången av juni månad 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att till kommundirektören delegera
verkställandet av förlängningen av avtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

19.12.2017

kl. 17:45

214 § INKOMNA BIDRAGSANSÖKNINGAR
Kst § 214/19.12.2017

./.

Det har inkommit fem (5) bidragsansökningar till Geta kommun från
Norra Ålands Pensionärer rf., Svenska Finlands Folkting, Ålands
Neurologiska Förening, Föreningen Norden på Åland r.f och IFK
Mariehamn ishockey. Ansökningarna enligt bilaga.
Bilaga Kst § 214/2017.
Enligt Principer för beviljande av föreningsbidrag ska
kommunstyrelsen besluta om fördelningen av bidrag. Idrotts-, kulturoch ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och grupper, som ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan
ansöka om föreningsbidrag. Föreningar som har ett betydande antal
medlemmar eller deltagare från Geta kan också söka om bidrag.
Ansökan görs på särskild blankett som finns på Geta kommuns
hemsida att ladda ner. Sista dag för ansökan är den 30.4 varje
verksamhetsår varefter Geta kommun beslutar om eventuellt
föreningsbidrag i maj.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att till de fem ovannämnda föreningarna
meddela att det ej finns möjlighet att ansöka om mer föreningsbidrag
under år 2017 och att nästa möjlighet att ansöka om föreningsbidrag är
under våren 2018, senast före utgången av april månad. Nya
ansökningshandlingar skall skickas in i enlighet med kommunens
Principer för beviljande av föreningsbidrag.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

21

GETA KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

19.12.2017

kl. 17:45

215 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN
Kst § 215/19.12.2017
Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda
och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga,
utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av
styrelsen och revisorer. Protokollen kan läsas på kommunens hemsida
www.geta.ax
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat
vid sammanträdena nummer 1-8 under 2017 har tillkommit i laga
ordning, och att besluten antingen har verkställts eller kan verkställas.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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216 § EXTRA ÄRENDE: KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER
ÖVER JUL OCH NYÅR
Kst § 216/19.12.2017
Kommunkansliet brukar ha stängt under mellandagarna då
kanslipersonalen vanligtvis tar ut ledigheter under denna tid. Så är
önskvärt även detta år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt under
mellandagarna 27.12-28.12.2017. I övrigt håller kansliet öppet normala
öppethållningstider.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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217 § EXTRA ÄRENDE: FÖRLÄNGNING AV AVTAL –
BYRÅSEKRETERAREN
Kst § 217/19.12.2017
Enligt beslut Kst § 45/8.3.2017 är byråsekreteraren anställd för viss tid
till och med årsskiftet.
I budget 2018 är det budgeterat för en byråsekreterare på fulltid (100
%). Därmed behöver det beslutas om förlängning av nuvarande
byråsekreterares anställning och ett nytt avtal skrivas.
Ställning bör även tas om anställningen ska göras permanent.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anställa byråsekreteraren tillsvidare 70 %
av heltid vid centralförvaltningen (under uppgiftsområdet
Kommunledning) samt viss tid 1.1-31.12.2018 30 % av heltid vid
tekniska förvaltningen och byggnadsinspektionen (under
uppgiftsområdet Byggnadstillsyn).
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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218 § EXTRA ÄRENDE: FÖRFRÅGAN OM SAMARBETSPROJEKT –
ÅLANDS VATTEN
Kst § 218/19.12.2017

./.

Ålands Vattens styrgruppen för VA-plan för Åland föreslår i två brev
två skilda samarbetsprojekt. Breven enligt bilaga.
Bilaga Kst § 218/2017.
I det ena förslaget föreslår styrgruppen att ett samarbetsprojekt startas
mellan kommunerna, Ålands Vatten Ab och Ålands landskapsregering
för att kartlägga och ta fram ett gemensamt register över enskilda
avlopp.
Kostnad för Geta kommun:
1 100 euro
I det andra förslaget föreslår styrgruppen ett fortsättningsprojekt mellan
samtliga kommuner och Ålands Vatten Ab för att kunna genomföra och
utveckla en hållbar VA-plan för Åland
Kostnad för Geta kommun:
700 euro
Det finns medel budget 2018 för ändamålet under uppgiftsområdet
Vatten och Avlopp.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Geta kommun deltar i bägge projekt
under förutsättning att de förslagna kostnaderna hålls enligt
styrgruppens förslag och att projekten inte medför större mängd
merarbete för Geta kommuns redan begränsade personalresurser.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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219 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 219/19.12.2017
Mötet förklaras avslutat kl. 20.30.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas
protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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§§ 199-219
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:
§§ 199-202, 205-209, 215-216, 219
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:
§§ 203-204, 210-214, 217-218
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:

Protokolljustering: ________________________________

28

