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82 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 82/17.5.2017

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 18.30.
Mötet ajournerades kl. 20.00 till kl. 20.30 och fortsatte därefter.
Sammankallning och beslutförhet
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Ingvar Björling.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs enligt utskickad föredragningslista med
följande tillägg:

Protokolljustering: ________________________________
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83 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Kst § 83/17.5.2017
Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/
kommittéer, kommunalförbund

Tjänstemannabeslut
 Kdir 10/24.4 Tf föreståndare Geta Hemgård
 Kdir 11/ 4.5 Utredning av erfarenhetstillägg
 Kdir 12/ 8.5 Verkställande av beslut angående kommunens köksfunktion enligt
Kst § 77/3.5.2017
 Kdir 13/9.5 Utredning av erfarenhetstillägg
 Kdir 14/16.5 Utredning av erfarenhetstillägg
Ålands landskapsregering

Övrigt

Kommundirektörens förslag:
Tillkännagivandena antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

________

Protokolljustering: ________________________________
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84 § BOKSLUT 2016
Kst § 72/3.5.2017

./.

Preliminärt resultat för räkenskapsperioden redogörs för styrelsen och
utkast till bokslut jämte balansbok och verksamhetsberättelse presenteras
för kommunstyrelsen.
Bilaga KST § 72/2017.
I föreliggande utkast landar årsresultatet på ett 77 691 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare beredning och
färdigställande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 84/17.5.2017
I enlighet med kommunallagen § 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till
fullmäktige före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I
bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till
dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och
kommundirektören.
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för
verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt
för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi
och som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av
räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.

./.

I föreliggande balansbok jämte bokslut och verksamhetsberättelse landar
årsresultatet på 77 691 euro, vilket är betydligt bättre än slutgiltig budget
2016 om -201 025 euro.
Bilaga KST § 84/2017.
Nyckeltal för
Soliditetsgrad, %
Årsbidrag/Avskrivningar %
Likviditet 31.12, €
Likviditet, kassadagar
Relativ skuldsättningsgrad, %
Lånestock 31.12, €

2011

2012

2013

2014

2015

2016

62 %

68 %

70 %

72 %

72 %

178 %

254 %

175 %

203 %

47 %

158 5

221 706

439 304

589 054

692 286

608 768

807 056

76 %

25

57

77

77

72

84

33 %

25 %

25 %

32 %

30 %

28 %

-491 269

-466 933

-442 271

-653 497

-531 109

-507 305

Lån, €/invånare

-1 328

-1 073

-1 025

-988

-934

-886

Verksamhetsbidrag/innevånare

-4 683

-4 730

-4 818

5 242

-5 810

-6 168

492

495

495

497

500

499

invånarantal 31.12.

Protokolljustering: ________________________________
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Ifall räkenskapsperiodens överskott om 77 690,96 euro ackumuleras med
tidigare års sammanlagda överskott om 1 061 884,32 euro, uppvisar
balansräkningen ett sammanlagt överskott om 1 139 575,28 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
- Godkänner balansbok jämte bokslut och verksamhetsberättelse för år
2016 enligt bilaga.
- Konstaterar att resultatet uppgår till 77 691 euro och årsbidraget uppgår
till 211 128 euro.
- Undertecknar balansbok jämte bokslut och verksamhetsberättelse enligt
bilaga samt överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning.
- Befullmäktigar
åt
kommunstyrelsens
ordförande
och
kommundirektören att tillsammans underteckna och avge
bekräftelsebrev till revisor.
- Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern
driftsnettonivå:
o C320 Hemservice och äldreomsorg: -123 462 euro
o Byggnadstillsyn: -6 270 euro
o C614 Vatten o avlopp: - 10 219 euro
- Konstaterar överskridningar på investeringssidan, netto:
o Vatten och avlopp, renovering av gamla stammar: -5 276 euro
Protokolljustering: ________________________________
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o Fastighet daghemmet, ventilation: -767 euro
Konstaterar vidare att skatteintäkter influtit 27 % mer än budget och
landskapsandelar influtit 4 % mer än budget.
Konstaterar att kommunens sammanlagda nettokostnader för
verksamheten överskrider budgeten med 104 376 euro eller 3 % medan
investeringarna underskrider budgeten med 112 532 euro.
Amorteringarna har underskridits i förhållande till budget med 4 917
euro på grund av försenade investeringar.

BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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85 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, HANS
JANSSON
Kst § 85/17.5.2017

./.

Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över Hans
Janssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (Dnr
ÅLR 2017/3148).
Bilaga KST § 85/2017.
Ansökan gäller en obebyggd fastighet Finnösund (RNr 65-404-2-42) om
2 000 m2 i Finnö och avsikten med förvärvet är fast bosättning.
Fastigheten har ej del i samfällda områden. Anhållaren har ej tidigare
haft åländsk hembygdsrätt och har ej tidigare fast egendom i landskapet.
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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86 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, TEA JANSSON
Kst § 86/17.5.2017

./.

Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över Hans
Janssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (Dnr
ÅLR 2017/3150).
Bilaga KST § 86/2017.
Ansökan gäller en bebyggd fastighet (torp m.m.) Finnösund (RNr 65404-2-41) om 3 720 m2 i Finnö och avsikten med förvärvet är fast
bosättning. Fastigheten har ej del i samfällda områden. Anhållaren har ej
tidigare haft åländsk hembygdsrätt och har ej tidigare fast egendom i
landskapet.
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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87 § UTDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG
Kst § 87/17.5.2017

./.

Beredningen och behandlingen av 2017 års utdelning av föreningsbidrag
visar att nio (9) stycken ansökningar inkommit med ett totalt ansökt
bidrag om 9 745 euro*. Geta kommun har budgeterat 3 300 euro för
understöd till sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet
samt 2 000 euro för understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet år 2017. Sammanlagt 5 300 euro. Ansökningarna
enligt bilaga.
Bilaga KST § 87/2017.
Följande föreningar har inkommit med ansökan (summan inom parentes
är ansökt bidrag) innan sista ansökningsdatum (31.5.2016):
Geta Ungdomsförening (5 000 euro)
Folkhälsan i Geta
(500 euro)
Geta kulturförening r.f.
(400 euro)
Ålands 4H Distrikt r.f.
(1 300 euro)
Ålands Synskadade r.f
(150 euro)
Föreningen Norden på Åland r.f.
(200 euro (0,40 cent/invånare))
IFK Mariehamn ishockey r.f.
(2 095 euro)
Norra Ålands Pensionärer r.f.
(100 euro)
Ålands Neurologiska förening
(ospecificerat)*
Enligt Principer för beviljande av föreningsbidrag ska kommunstyrelsen
besluta om fördelningen av bidrag. Idrotts-, kultur- och
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.
För beviljande av bidrag ska följande handlingar finnas tillhanda:
verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget.
Av beslutet ska det framgå mottagare, bidragsbelopp, ändamål och
eventuella villkor för användningen av bidraget.
Jäv:
Ledamot Mats Sjöblom anmälde jäv och beviljades det på grund av att
han är kassör i Geta Ungdomsförening.
Kommundirektörens förslag:
Utdelning av föreningsbidrag:
-

-

-

Geta Ungdomsförening, 1300 euro för kostnader för drift- och
ungdomsverksamhet (understöd till sammanslutningar för ungdomsoch fritidsverksamhet)
Folkhälsan i Geta, 500 euro för förvaringslåda för simskoleutrustning
i Knutnäs och övrig verksamhet (understöd till sammanslutningar för
ungdoms- och fritidsverksamhet)
Geta kulturförening r.f., 400 euro för kulturverksamhet under
verksamhetsåret 2017 (understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet)
Protokolljustering: ________________________________
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Ålands 4H Distrikt r.f., 700 (understöd till sammanslutningar för
ungdoms- och fritidsverksamhet)
Norra Ålands Pensionärer r.f., 100 euro för ordinarie verksamhet
under verksamhetsåret 2017 (understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet)
IFK Mariehamn ishockey r.f., 500 (understöd till sammanslutningar
för ungdoms- och fritidsverksamhet)
Föreningen Norden på Åland r.f., 200 euro (understöd till
sammanslutningar för kulturverksamhet)

Avslag:
- Ålands Neurologiska förening
o Motivering: nödvändiga handlingar finns ej med och det är ej
bestyrkt att föreningen har medlemmar från Geta
- Ålands Synskadade r.f.
o Motivering: nödvändiga handlingar finns ej med och det är ej
bestyrkt att föreningen har medlemmar från Geta
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att Geta Ungdomsförening får ytterligare
1 300 euro för kulturell verksamhet. Medel tas från understöd till
sammanslutningar för kulturverksamhet.
________

Protokolljustering: ________________________________
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88 § ANHÅLLAN OM GRUPPASSISTENT TILL DAGHEMMET KOTTEN
SN § 8
05.04.2017

Personalen vid daghemmet Kotten har genom vik. föreståndare Leila
Moudanib inkommit med en anhållan om en gruppassistent till
daghemmet Kotten från hösten.
I budget 2017 finns en gruppassistent på heltid för 6 månader upptagen
för daghemmet Kotten. En av målsättningen vid anställningen av ovan
nämnda assistent var att införa arbetsrutiner och metoder i den aktuella
barngruppen som skulle göra den mer välfungerande och förhoppningen
var att behovet av assistent skulle minska. Specialbarnträdgårdsläraren
har aktivt arbetat med handledning av personalen samt arbetar hon
regelbundet enskilt med ett flertal barn vid den aktuella avdelningen.
Man kan konstatera att belastningen i den aktuella barngruppen inte har
minskat varför ett assistentbehov kvarstår. Från hösten kommer ännu ett
barn med specialbehov att börja på daghemmet.
Kostnader för en assistent på heltid under 5 månader uppgår till ungefär
13 500 € inklusive sociala kostnader.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden i Geta anhåller till kommunstyrelsen om en utökning av
gruppassistent till daghemmet Kotten för hösten 2017 och därmed ett
tilläggsanslag för kostnaden som beräknas vara 13 500 €.
Beslut:
Enligt förslag.
___________

Kst § 88/17.5.2017
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse anhåller till fullmäktige om tilläggsmedel om
13 500 euro under uppgiftsområdet barnomsorg för en gruppassistent till
daghemmet Kotten för hösten 2017 enligt skolnämndens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Kommunstyrelsen

17.5.2017

13

kl. 18:30

89 § KOMMUNDIREKTÖRENS LEDIGHET SAMT KANSLIETS
ÖPPETHÅLLNINGSTIDER SOMMAREN 2017
Kst § 89/17.5.2017
Konstateras att kommunkansliet förra året höll stängt 9 juli till 31 juli. I
juli månad är de inkommande ärendena få.
Ansvarig kontaktperson under kansliet stängningstid har tidigare år varit
kommunstyrelsens ordförande.

./.

Kansliets personals semestrar och ledigheter delges kommunstyrelsen
enligt bilaga.
Bilaga KST § 89/2017.
Kommundirektören anhåller om semester 26.6 - 30.7.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt under
perioden 3.7 – 30.7.2017. Annars normala öppethållningstider (måndagtorsdag kl. 09.00-15.00).
Vidare beslutar kommunstyrelsen att tekniska ärenden handhas av
fastighetsskötaren alternativt dennes vikarie. Kansliets
öppethållningstider skickas ut med Getabladet och sätts ut på hemsidan
och på sociala medier.
Kommunstyrelsens beslutar vidare att bevilja kommundirektörens
anhållan om semester under perioden 26.6-30.7.2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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90 § UTLÅTANDE GÄLLANDE LAGFÖRSLAG OM ÄNDRING AV
LANDSKAPSLAGEN OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Kst § 90/17.5.2017

/.

Ålands landskapsregering inbegär från Geta kommun synpunkter
gällande lagförslaget om ändring av landskapslagen om hälso- och
sjukvård. Synpunkterna skall vara lagberedningen tillhanda senast den
22 maj 2017. Remisshandlarna enligt bilaga.
Bilaga KST § 90a/2017.

./.

Socialchefens förslag till utlåtande enligt bilaga.
Bilaga KST § 90b/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att till landskapsregeringe avge utlåtande över
lagförslaget om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård enligt
bilaga KST 90b/2017.
BESLUT:
______

Protokolljustering: ________________________________
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91 § UTREDNING OM SAMARBETE MED FINSTRÖMS KOMMUN
GÄLLANDE KOMMUNENS BIBLIOTEKSVERKSAMHET
Kst § 91/17.5.2017
I budget 2017 under uppgiftsområdet för biblioteksverksamheten finns
det uppräknat som ett av verksamhetsmålen att ”[u]nder verksamhetsåret
utreds huruvida kommunens allmänna biblioteksverksamhet skulle
kunna organiseras på annat sätt. Samarbete med annan kommun
inkluderas i utredningen.”
Anledningen till skrivningen torde vara att se över biblioteksservicen och
dess kostnader för kommunen i och med besparingsåtgärder som
kommunen kan vara tvunget att göra inför 2018.
I Geta kommun fungerar kommunstyrelsen som kultur- och
bildningsnämnd och har därför hand om ärendet.
På grund av de resurser som Finströms bibliotek besitter jämfört med andra
närbelägna kommuners bibliotek är det logiskt att utreda
samarbetsmöjligheter med Finströms bibliotek i Godby, beläget i Källbo
skola. De erbjuder långa öppettider och bra service till allmänhet,
ungdomar och skola.
Kommundirektören har därför haft inledande möten med företrädare för
Finströms bibliotek. Ett intresse för samarbete finns från båda parter, men
för att gå vidare med utredningen behöver dock Geta kommun rikta en
officiell förfrågan till Finströms kommun om att de tar fram olika förslag
på samarbete jämte kostnadsförslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Finströms kommun att Geta
kommun är intresserad av att inleda ett samarbete mellan Geta bibliotek
och Finströms bibliotek för att använda tillgängliga resurser på ett smart
och effektivt sätt och samtidigt förbättra skolbiblioteksverksamhetens
förutsättningar. Samarbetet skulle ske i form av att Geta kommun köper
bibliotekstjänster från Finströms kommun.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att rikta en förfrågan till Finströms
kommun om Finströms bibliotek, i samråd med Getas kommundirektör,
kan ta fram två eller flera förslag på modeller för samarbete, jämte
kostnadsförslag, mellan Finströms bibliotek och Geta bibliotek.
Även övriga verksamhetsförutsättningar utreds.
BESLUT:
Kjell Berndtsson understöder kommundirektörens förslag.
Ingvar Björling föreslår att Geta kommun i detta skede inte inleder ett
samarbete med Finströms kommun. Förslaget vann understöd av Bergman.

Protokolljustering: ________________________________
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Omröstningsproposition:
Kommundirektörens förslag JA
- Andersson
- Sjöblom
- Berndtsson
Björlings förslag NEJ
- Björling
- Bergman
Konstateras att kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens
förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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92 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 92/17.5.2017
Mötet förklaras avslutat kl. 21.45.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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§§ 82-92
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:
§§ 82-86, 88-92
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:
§§ 87
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

§
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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: ________________________________

