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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 1/30.1.2019
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Enligt förvaltningsstadgan 5 § öppnas sammanträdet av den
fullmäktigeledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i
kommunen. Om flera ledamöter tillhört kommunfullmäktige lika lång
tid, leder den ledamot som är äldst av dessa. Denna tillfälliga ordförande
leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige.
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av ledamot Ramona Jansson-Eker som haft
ett kommunfullmäktigeuppdrag längst av alla närvarande ledamöter.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sex (6) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot
Stara, Karlsson och Asp-Gottberg har meddelat förhinder. Ersättare har
kallats in för ledamot Asp-Gottberg. Ersättare har ej kallats in från
Getalistan eftersom Getalistan saknar ersättare. Sålunda är sammanlagt sju
(7) ledamöter närvarande vid uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
KomL §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan §§ 12-14.
Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före
sammanträdet kungöras på kommunens elektroniska anslagstavla samt
kallelse med föredragningslista sändas till varje fullmäktigeledamot
separat, första ersättarna från varje lista, styrelsens ordförande och
viceordförande samt revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och
platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen
med föredragningslista skickas ut elektroniskt.
Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är
närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar
till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i
ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet.
Konstateras:
Kallelse med föredragningslista har kungjorts och skickats per e-post den
24 januari i enlighet med förvaltningsstadgan, varför sammanträdet torde
kunna konstateras vara lagenligt sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Madeleine Mattfolk och John Carlsson.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i
Vestergeta.

Protokolljustering: ________________________________
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KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan kompletteras med ärende:
11 § EXTRA ÄRENDE: BUDGETÄNDRINGAR –
INVESTERINGSMEDEL FÖR ÖVERTAGANDE AV NORRVIKS
VATTEN OCH SNÄCKÖPROJEKTETS KONTROLLDEL

Protokolljustering: ________________________________
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2 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN
Kfge § 2/30.1.2019

Kommunstyrelsens protokoll nr 1/2019 och nr 16/2018. Protokollen
finns på kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen ->
Beslutsprotokoll.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
Ledamot Anders J Jansson önskar påpeka att han anser att beslut Kst §
192/19.12.2018 oriktigt, taget på felaktiga grunder.
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
______

Protokolljustering: ________________________________
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3 § VAL AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Kfge § 3/30.1.2019
Enligt 40 § kommunallagen väljer fullmäktige vid årets första
sammanträde bland sina ledamöter ett presidium som består av en
ordförande och högst två viceordförande. Enligt 5 § kommunens
förvaltningsstadga väljs inom kommunfullmäktige en viceordförande.
Presidiet väljs för ett år i sänder och det skall utses vid samma
valförrättning.
Diskussion:
Ledamot Henriksson föreslår att Gun-Britt Lyngander fortsätter som
fullmäktiges ordförande samt att Dan-Johan Dahlblom fortsätter som
fullmäktiges vice ordförande.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att Gun-Britt Lyngander väljs som fullmäktiges
ordförande samt att Dan-Johan Dahlblom väljs som fullmäktiges vice
ordförande.
______

Protokolljustering: ________________________________
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4 § TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN ÅR
2019
Kfge § 4/30.1.2019
Enligt 41 § kommunallagen besluter kommunfullmäktige om tidpunkt
för sina sammanträden. Fullmäktige skall sammanträda även då
kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges ledamöter
begär det för behandling av ett visst ärende eller då kommunfullmäktiges
ordförande anser att det behövs.
Under år 2018 sammanträdde fullmäktige nio gånger, huvudsakligen i
slutet av månaden på onsdagar kl 19.00 i kommunkansliet.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att fullmäktiges möten hålls huvudsakligen i slutet
av månaden på onsdagar kl 19.00 i kommunkansliet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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5 § VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND TILL VALEN 2019
Kst § 187/19.12.2018
Riksdags- och Europaparlamentsval samt lagtings- och
kommunalval ska hållas på Åland 2019.
I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och
kommunalval ska kommunfullmäktige inom januari månad under
valåret tillsätta en centralnämnd för kommunalvalet (kommunal
centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till
ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige utser även fem
ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de
ordinarie ledamöterna.
I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet
Åland i varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid
riksdagsval, president- val och Europaparlamentsval den nämnd som
tillsatts för kommunalval i landskapet och för vilken i tillämpliga delar
gäller vad som i vallagen bestäms om kommunal centralvalnämnd.
Detta innebär att den kommunala centralnämnden fungerar som
kommunal centralvalnämnd även vid alla riksval, om inte annorlunda
särskilt bestäms.
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och
män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte
särskilda skäl ta- lar för något annat. Detta gäller både ordinarie
medlemmar och ersättare.
Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny
nämnd är vald i enlighet med 7 § 1 mom. landskapslag om lagtingsoch kommunal- val.
Den kommunala centralnämndens nuvarande sammansättning, enligt
kommunfullmäktiges beslut Kfge § 42/25.10.2017, är följande:
Ordinarie ledamöter
o Carina Saether
o Lina Öhberg
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Sture Häggblom
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Anna Carlsson
o Ulla-Britt Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan Sundberg

Protokolljustering: ________________________________

9

GETA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
30.1.2019

kl. 19:00

Mötesplats: Geta kommunkansli i Vestergeta

Följande ledamöter och ersättare har visat intresse av att fortsätta:
Helena Martinsson, Greger Leino, Sture Häggblom och Lina Öhberg har
meddelat att de är intresserade av att fortsätta som ordinarie medlemmar.
Carina Saether har meddelat att hon inte är intresserad av att fortsätta
som ordinarie medlem.
Jan-Olof Öhberg, Anna Carlsson, Ulla-Britt Öhberg har meddelat att de
är intresserade av att fortsätta som ersättare. Jan Sundberg har meddelat
att han inte är intresserad.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige till i 5
§ landskapslag om lagtings- och kommunalval avsedd kommunal
centralnämnd i kommunen väljer fem ledamöter, av vilka en utses till
ordförande och en till vice ordförande, samt fem ersättare, som uppställs
i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för att efterhöra intresset att ställa upp i
centralnämnden istället för de som tackat nej.
________
Kst § 3/22.1.2019
Gun-Marie Österlund har meddelat att hon är intresserad av att fortsätta
som ersättare. Inger Skogberg har meddelat att hon kan ställa upp som
ersättare istället för Jan Sundberg. Kurt Skogberg har meddelat att han är
intresserad av att ställa upp som ordinarie medlem istället för Carina
Saether.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige till i 5
§ landskapslag om lagtings- och kommunalval avsedd kommunal
centralnämnd i kommunen väljer fem ledamöter, av vilka en utses till
ordförande och en till vice ordförande, samt fem ersättare, som uppställs
i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna
enligt följande:
Ordinarie ledamöter
o Kurt Skogberg
o Lina Öhberg
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Sture Häggblom
Ersättare
o Jan-Olof Öhberg
o Anna Carlsson
o Ulla-Britt Öhberg
o Inger Skogberg
o Gun-Marie Österlund

Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 5/30.1.2019
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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6 § VAL AV VALNÄMND OCH VALBESTYRELSE TILL RIKSVAL
Kst § 188/19.12.2018
Enligt 15 § vallagen (FFS 714/1998) ska kommunstyrelsen i god tid
före riksval tillsätta för varje röstningsområde en valnämnd, som
består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt
ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med angivande av
ordningsföljden för inkallande.
Geta kommun är indelat i endast ett röstningsområde. Därför
har valnämndens uppgifter handhafts av centralnämnden
(centralvalnämnden) vid tidigare val. Under presidentvalet
2017 utgjordes valnämnden således av följande ledamöter:
Ordinarie ledamöter
o Carina Saether
o Lina Öhberg
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Sture Häggblom
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Anna Carlsson
o Ulla-Britt Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan Sundberg
Även 2019 bör centralnämnden att handha valnämndens uppgifter.
För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning
ska av kommunstyrelsen tillsättas en eller flera valbestyrelser, som
består av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt ett
nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med angivande av
ordningsföljden för inkallande.
Till valbestyrelse inför presidentvalet år 2017 valdes följande personer
enligt kommunfullmäktiges beslut Kfge § 42/25.10.2017:
Ordinarie ledamöter
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Carina Saether
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan-Börje Häggblom
Följande ledamöter och ersättare har visat intresse av att fortsätta i
valbestyrelsen: Helena Martinsson och Greger Leino har meddelat att de
Protokolljustering: ________________________________
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är intresserade av att fortsätta som ordinarie medlemmar. Carina Saether
har meddelat att hon inte är intresserad. Jan-Olof Öhberg har meddelat
att han är intresserad av att fortsätta som ersättare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att som
kommunens valnämnd för Geta kommuns röstningsområde för riksval
fungerar kommunens centralnämnd, innebärandes att de ledamöter samt
ersättare som väljs in i centralnämnden även handhar de uppgifter som
åligger valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar om val av valbestyrelse för äldreboendet
Hemgården enligt följande:
- tre ledamöter
- varav en utses till ordförande
- varav en utses till vice ordförande
- tre ersättare med angivande av ordningsföljden för inkallande.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för att efterhöra intresset att ställa upp i
valbestyrelsen istället för de som tackat nej.
______
Kst § 4/22.1.2019
Gun-Marie Österlund har meddelat att hon är intresserad av att fortsätta
som ersättare. Inger Skogberg har meddelat att hon är intresserad av att
ställa upp som ersättare. Kurt Skogberg har meddelat att han är intresserad
av att ställa upp som ordinarie medlem istället för Carina Saether.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att som
kommunens valnämnd för Geta kommuns röstningsområde för riksval
fungerar kommunens centralnämnd, innebärandes att de ledamöter samt
ersättare som väljs in i centralnämnden även handhar de uppgifter som
åligger valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå för kommunfullmäktige om val
av valbestyrelse för äldreboendet Hemgården enligt följande:
Ordinarie ledamöter
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Kurt Skogberg
Ersättare
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Inger Skogberg
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 6/30.1.2019
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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7 § VAL AV VALNÄMND OCH VALBESTYRELSE FÖR LAGTINGSVAL OCH
KOMMUNALVAL
Kst § 189/19.12.2018
Enligt 6 § landskapslag (1970:39) om lagtingsval och kommunalval ska
kommunfullmäktige under valåret i god tid före valen för varje
röstnings- område tillsätta en valnämnd bestående av fem ledamöter, av
vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande, samt minst tre
ersättare som upp- ställs i den ordning de avses träda in i stället för de
ordinarie ledamöterna.
Geta kommun är dock indelat i endast ett röstningsområde.
Detta medför att någon skild valnämnd ej behöver utses –
enligt § 6, 2 mom. handhar den kommunala centralnämnden
valnämndens uppgifter. Vid senaste lagtings- och
kommunalvalet 2015 var det alltså centralnämnden som också
fungerade som valnämnd. Kommunens centralnämnd består
sedan presidentvalet 2017 av följande ledamöter:
Ordinarie ledamöter
o Carina Saether
o Lina Öhberg
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Sture Häggblom
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Anna Carlsson
o Ulla-Britt Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan Sundberg
För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning
ska tillsättas en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande,
vice ordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal
ersättare, dock minst tre, med angivande av ordningsföljden för
inkallande.
Till valbestyrelse inför presidentvalet år 2017 valdes följande personer
enligt kommunfullmäktiges beslut Kfge § 42/25.10.2017:
Ordinarie ledamöter
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Carina Saether
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan-Börje Häggblom
Protokolljustering: ________________________________
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Inför lagtings- och kommunalvalen 2019 behöver valnämnder och
valbestyrelse tillsättas enligt beskrivet ovan.
Enligt 7§ LL om lagtings- och kommunalval varar mandatperioden för
centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse till dess ny nämnd eller
bestyrelse är vald.

./.

Landskapsregeringen har tidigare skickat ut information om
förberedelser inför valåret 2019, enligt bilaga.
Bilaga Kst § 189/2018.
Följande ledamöter och ersättare har visat intresse av att fortsätta i
valbestyrelsen: Helena Martinsson och Greger Leino har meddelat att de
är intresserade av att fortsätta som ordinarie medlemmar. Carina Saether
har meddelat att hon inte är intresserad. Jan-Olof Öhberg har meddelat
att han är intresserad av att fortsätta som ersättare
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att som
kommunens valnämnd för Geta kommuns röstningsområde för
lagtings- och kommunalval fungerar kommunens centralnämnd,
innebärandes att de ledamöter samt ersättare som väljs in i
centralnämnden även handhar de uppgifter som åligger valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar om val av valbestyrelse för äldreboendet
Hemgården enligt följande:
- tre ledamöter
- varav en utses till ordförande
- varav en utses till vice ordförande
- tre ersättare med angivande av ordningsföljden för inkallande.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för att efterhöra intresset att ställa upp i
valbestyrelsen istället för de som tackat nej.
______

Kst § 5/22.1.2019
Gun-Marie Österlund har meddelat att hon är intresserad av att fortsätta
som ersättare. Inger Skogberg har meddelat att hon är intresserad av att
ställa upp som ersättare. Kurt Skogberg har meddelat att han är intresserad
av att ställa upp som ordinarie medlem istället för Carina Saether.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att som
kommunens valnämnd för Geta kommuns röstningsområde för riksval
fungerar kommunens centralnämnd, innebärandes att de ledamöter samt
ersättare som väljs in i centralnämnden även handhar de uppgifter som
åligger valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå för kommunfullmäktige om val
av valbestyrelse för äldreboendet Hemgården enligt följande:
Protokolljustering: ________________________________
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Ordinarie ledamöter
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Kurt Skogberg
Ersättare
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Inger Skogberg
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 7/30.1.2019
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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8 § ARBETSGRUPP FÖR VATTENLEDNING ÖSTERGETA-HAVSVIDDEN
Kst § 48/30.3.2015

Geta kommun har mottagit två skilda förfrågningar om stamledning för
vatten och avlopp mellan Östergeta och Havsvidden. Förfrågningarna är
gjorda av Havsvidden AB samt UBV Annas Vatten AB.
Havsvidden AB
Havsvidden önskar initiera ett ärende som i första hand gäller projektering
av en anslutning av Havsviddens befintliga vatten- och avloppsvattennät till
det kommunala ledningsnätet. Vattenförbrukningen i Havsviddens
vattennät var under perioden 29.11.2013-28.11.2014 totalt 7 310
kubikmeter.
Längden på stamledningen skulle vara ca 9 km om dragningen följer
Getavägen och Gröndalsvägen.
UBV Annas Vatten AB
Annas Vatten önskar en offert på vatten- och avloppsledning Östergeta och
Havsvidden samt till en anslutningspunkt nära Kobbgrund.
Längden på stamledningen skulle vara ca 9 km till Havsvidden om
dragningen följer Getavägen och Gröndalsvägen samt ytterligare 1 km för
dragning mellan Gröndalsvägen och anslutningspunkten nära Kobbgrund
om ledningen dras längs Kobbgrundsvägen.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunteknikern att göra
en förstudie kring de två föreslagna stamledningarna där det framkommer
hur ledningen kan dras, att tillräcklig V/A kapacitet går att ordna,
kostnadsestimat baserat på kommunens tidigare V/A projekt,
finansieringskalkyl samt tidsschema. Detta arbete ligger sedan till grund för
att avgöra huruvida kommunen går vidare med en detaljerad projektering
av detsamma.
Beslut:
Enligt förslag.
______

Kst § 160/19.10.2015

./.

UBV Annas vatten Ab anhåller ånyo genom PeO Björke om anslutning till
det kommunala vattenledningsystemet. Anhållan enligt bilaga;
Bilaga A-KST § 160.
Konstateras att ledningsgträckan motsvarar den som behandlades under §
48/31.3.2015.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela Annas vatten Ab att vatten- och
avloppsledningen mellan Östergeta-Havsvidden är under beredning och att
kommunen avser att uppta ärendet till behandling inom en snar framtid.
Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 198/23.11.2015
Kommunteknikern har den 9 november haft möte med föredträdare för
Havsvidden Ab. Havsvidden Ab informerade om den utredning och
projektbeskrivning som tagits fram gällande kommunalt vatten och avlopp
till Havsvidden.
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation, personalresurser samt
det faktum att parterna som är intresserade av vattenanslutning inte
samordnat sig är det skäl för kommunen att i detta skede inte åta sig
förverkligandet av en stamledning mellan Östergeta och Havsvidden.
Konstateras att i förslaget till budget- och ekonomiplan 2016-18 reserveras
medel för anslutningspunkt i Höckböle år 2017. Genom detta projekt:
1. förnyas befintliga gamla dragningar som är i dåligt skick;
2. möjliggörs vatten till fastboende i Höckböle (intresseförfrågan har
sänts);
3. projekteras prarallellt nedläggning av avloppsledning
4. ges Havsvidden Ab, UBV Annas Vatten Ab eller andra
sammanslutningar möjlighet att ansluta sig till det kommunala
ledningsnätet.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela Havsvidden Ab och UBV Annas
vatten AB att kommunen inte kommer att utvidga sitt vattenledningsnät
norrut från Höckböle, men att kommunen avser att under år 2017
förverkliga anslutningspunkt i Höckböle. Parterna uppmärksammas på att
det slutliga beslutet om förverkligande sker genom budgetbeslut av Geta
kommunfullmäktige i december 2016.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att ärendet delges kommunfullmäktige.
BESLUT:
Ärendet återremitteras.
______
Kst § 155/9.8.2016
Kan konstateras att det finns ett tydligt intresse att ärendet behandlas
vidare i kommunen under innevarande år.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet behandlas i samband med uppgörandet av budget för 2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att vatten- och
avloppsledningar byggs ut till Höckböle innevarande år. Styrelsen begär
en lånefullmakt om 100 000 euro för verkställande av det föreslagna
projektet.
______
Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 54/31.8.2016
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 192/19.12.2018
Konstateras att detta ärende blivit aktuellt på nytt på grund av 1) det
besvär som lämnats in med anledning av Byggnadstekniska nämndens
beslut att bevilja bygglov för ett lägenhetshotell (se beslut Btn §
99/11.12.2018) samt 2) byggnadstekniska nämndens beslut (se beslut
Btn § 102/11.12.2018) att skicka en skrivelse till Ålands Vatten och
Finströms kommun med intresseförfrågan om möjligheten, intresset och
viljan att medfinansiera anläggning av en ny stamledning från
Västanträsk till Geta för att möjliggöra ringmatning och samt
Havsviddens och andra angränsande fastigheters anslutning till det
kommunala vattenledningsnätet.
Konstateras att fullmäktige beslutade genom beslut Kfge § 54/31.8.2016
att bevilja lån för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar från
Östergeta till Höckböle. Projektet genomfördes dock ej under hösten
2016 på grund av tidsbrist varför styrelsen då senare under hösten
föreslog för fullmäktige under kommunens budgetbehandling för
kommande budgetår att investeringsanslaget skulle budgeteras för
verksamhetsåret 2017. Fullmäktige beslutade dock under
budgetbehandlingen (se beslut Kfge § 73/7.12.2016) att inte bevilja
anslag för projektet.
Kommundirektören bedömer det nu synnerligen aktuellt att kommunen
på nytt i rask takt utreder förutsättningarna för att bygga ut
vattenledningsnätet så att befintlig och framtida möjlig bebyggelse vid
Havsvidden kan anslutas till det kommunala vattenledningsnätet.
För detta ändamål kan med fördel en arbetsgrupp bestående av
förtroendevalda och tjänstemän bildas. Arbetsgruppen skulle då få i
uppdrag att 1) sammanställa de utredningar och material som redan tagits
fram i ärendet, 2) ta fram kostnadskalkyler och
finansieringsförutsättningar för projektet samt 3) utreda i detalj olika
dragningsalternativ. Arbetsgruppen skulle rapportera till styrelsen och
inom april månad 2019 ha utrett projektets förutsättningar samt föreslå
för styrelsen på vilket sätt projektet kunde genomföras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bilda en arbetsgrupp bestående av
förtroendevalda och tjänstemän. Arbetsgruppen får i uppdrag att 1)
sammanställa de utredningar och material som redan tagits fram i
ärendet, 2) ta fram kostnadskalkyler och finansieringsförutsättningar för
projektet samt 3) utreda i detalj olika dragningsalternativ av
vattenledningar. Arbetsgruppen rapporterar till styrelsen och inom april
månad 2019 ska arbetsgruppen presentera projektets förutsättningar samt
föreslå för styrelsen på vilket sätt projektet kunde genomföras.
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Arbetsgruppen får också i uppdrag att hålla kontakt med Ålands Vatten
så att nödvändiga åtgärder för säkrande av vattentillgången finns med i
beräkningarna. Arbetsgruppen får även i uppdrag att se över kommunens
V/A anslutningsregler och villkor.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att en arbetsgrupp tillsätts till nästa
styrelsemöte.
______
Kst § 7/22.1.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av
kommundirektören, kommunteknikern och två förtroendevalda.
Ledamot Kjell Berndtsson föreslår att styrelseledamot Camilla
Andersson ingår i arbetsgruppen. Förslaget understödes.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av
kommundirektören, kommunteknikern och kommunstyrelseordförande
samt att byggnadstekniska nämnden och fullmäktige tillsätter varsin
ledamot till arbetsgruppen.
______
Kfge § 8/30.1.2019
Fullmäktige utser representant till arbetsgruppen.
Diskussion:
Anders J Jansson meddelar att han är till förfogande.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att Anders J Jansson är fullmäktiges representant i
arbetsgruppen.
______

Protokolljustering: ________________________________

21

GETA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
30.1.2019

kl. 19:00

Mötesplats: Geta kommunkansli i Vestergeta

9 § INBJUDAN TILL SAMARBETE OM UNGDOMSVERKSAMHET I GODBY
Kst § 22/16.1.2019

./.

Finströms förfrågan med avtalsutkast enligt bilaga.
Bilaga Kst § 11a/2019.
Enligt ovanstående är en första, högst preliminär, kostnadsberäkning för
deltagande i samarbetet ca. 3 200 euro/år. Konstateras att Geta kommun ej
budgeterat för detta ändamål och verksamheten finns ej med i de
verksamhetsmål som är uppställt för ungdomsverksamheten i kommunens
budget för 2019. Ärendet bör således föras till fullmäktige för att få
tilläggsmedel om styrelsen bedömer att kommunen ska gå in för ett
samarbete. Poltitiskt bör även det eventuella samarbetet förankras i
fullmäktige.

./.

Enligt 2018 års besökstatistik är ungdomslokalen i Godby, som drivs av
Finströms kommun, relativt välbesökt av getaungdomar.
Bilaga Kst § 11b/2019.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och beslutar huruvida kommunen
går vidare med Finströms kommuns samarbetsförfrågan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att
tilläggsmedel om 3 200 euro budgeteras under uppgiftsområdet
Kommunledning under kostnadsstället för ungdomsverksamhet för att
starta upp ett samarbete med Finströms kommun gällande
ungdomsverksamhet i Godby.
______
Kfge § 9/30.1.2019
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsmedel om 3 200 euro budgeteras
under uppgiftsområdet Kommunledning under kostnadsstället för
ungdomsverksamhet för att möjliggöra att starta upp ett samarbete med
Finströms kommun gällande ungdomsverksamhet i Godby. De övriga
norråländska kommunerna bör vara med i samarbetet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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10 § ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR ELEVASSISTENT TILL
GETA SKOLA
SKN § 4/21.01.2019

Geta skola har genom skolföreståndare Marianne Häggblom och
klasslärare Lena Swartko inkommit med anhållan om utökat behov av
elevassistent i åk 1-2 för vårterminen 2019.
I budget 2019 finns två arbetsavtal som elevassistenter budgeterat.
Försök att omorganisera och omplacera befintliga personalresurser har
gjorts. Klassläraren har i bilaga 1/21.01.2019 redogjort närmare klassens
resursbehov

.
Behovet är utökning av ett arbetsavtal som elevassistent på 54,2 % av
heltid, dvs 21 timmar/ vecka och kostnaden beräknas vara 8 000 € inkl.
sociala avgifter för 5 månaders anställning under vårterminen.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden i Geta anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsanslag på
8 000 € för utökning av personalresurser vid Geta skola med en
elevassistent,54,2% av heltid, för vårterminen 2019.
Beslut: Enligt förslag.
Bilaga nr 1/21.01.2018
Redogörelse av elevassistentbehov.
Kst § 17/22.1.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller till kommunfullmäktige om tilläggsanslag på
8 000 € för utökning av personalresurser vid Geta skola, under
uppgiftsområdet Undervisningsverksamhet, med en elevassistent, 54,2%
av heltid, för vårterminen 2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 10/30.1.2019
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsen förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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11 § EXTRA ÄRENDE: BUDGETÄNDRINGAR – INVESTERINGSMEDEL FÖR
ÖVERTAGANDE AV NORRVIKS VATTEN OCH SNÄCKÖPROJEKTETS
KONTROLLDEL
Btn 9/ § 104:

I Tekniska nämndens investeringsbudget finns under projekt 1803
allokerat 25 981,00 euro för inkorporerande av Norrviks Vattens
ledningsnät till kommunen. Detta kommer inte att kunna göras under
2018 eftersom ärendet inte hinner upp till fullmäktige för godkännande. I
samband med godkännandet av
Vidare kommer förmodligen Snäcköprojektets kontrolldel, alltså en del
som reserveras tills hela arbetet är godkänt, inte att hinna betalas så att
den kan läggas in i investeringsbudget för år 2018, utan den behöver
förmodligen flyttas över till investeringsbudget 2019. Denna summa är
9380 euro.
Däremot finns det i investeringsbudget för 2018 upptaget 100 000 euro
för ombyggnation och renovering av Hemgårdens fastighet. Eftersom
detta inte hinner med i år föreslås att medel flyttas över från detta
kostnadsställe i stället, eftersom den del som reserverats för Norrviks
vattens övertagande möjligtvis äts upp av de extra
sprängningskostnaderna vid Snäcköprojektet.
Kommunteknikerns förslag:
Kommunteknikern föreslår att 35 361 euro (25 981 euro + 9380 euro)
flyttas över från hemgårdens investeringsbudget för år 2018
(kostnadsställe C241 Fastigheter) till investeringsbudgeten för år 2019
och kostnadsstället vatten och avlopp (kostnadsställe C243 Vatten och
avlopp)
Beslut:
Enligt förslag men den slutliga ersättningen bör förhandlas med Norrviks
vatten.
______

Kst § 190/19.12.2018
Konstateras först att det delvis är missvisande i byggnadstekniska
nämndens beredning gällande förverkligandet av investeringsprojektet på
Hemgården. Kommunen är i färd med att förverkliga den ena delen av
investeringsprojektet; det vill säga att bygga om nuvarande
föreståndarkontor till en avlastningsplats och flytta kontoret till
nuvarande vardagsrum i nya delen. Orsaken till ombyggnationen är att
använda hela ESB-boendet så kostnadseffektivt som möjligt och för att
skapa ett nytt avlastningsrum som man tidigare inte haft. Detta projekt
kommer att till största delen färdigställas under detta år, med endast ett
par mindre moment kvar under år 2019.
Under sensommaren bestämde kommundirektören tillsammans med
äldreomsorgsledaren och dåvarande byggnadsinspektör att inte
förverkliga en större ombyggnation av det gamla servicehusets mötesrum
eftersom bedömningen är den att ett större helhetsgrepp behöver tas av
Protokolljustering: ________________________________
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hela fastigheten och då behövs en ordentlig projektering och en större
investeringsbudget. Detta kan med fördel skjutas på framtiden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att för fullmäktige föreslå att -35 361 euro
(25 981 euro + 9380 euro) flyttas över från hemgårdens
investeringsbudget för år 2018 (kostnadsställe C241 Fastigheter) till
investeringsbudgeten för år 2019 och kostnadsstället vatten och avlopp
(kostnadsställe C243 Vatten och avlopp) för att möjliggöra ett eventuellt
övertagande av Norrviks Vatten år 2019 samt täcka kontrolldelen för
vattenutbyggnadsprojektet på Snäckö.
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
______
Kst § 6/22.1.2019
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 11/30.1.2019
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att -35 361 euro (25 981 euro + 9380 euro)
flyttas över från hemgårdens investeringsbudget för år 2018
(kostnadsställe C241 Fastigheter) till investeringsbudgeten för år 2019
och kostnadsstället vatten och avlopp (kostnadsställe C243 Vatten och
avlopp) för att möjliggöra ett eventuellt övertagande av Norrviks Vatten
år 2019 samt täcka kontrolldelen för vattenutbyggnadsprojektet på
Snäckö.
Fullmäktige konstaterar att den slutliga ersättningen till Norrviks vatten
bör förhandlas ned med anledning av åldern på ledningarna.
______

Protokolljustering: ________________________________
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12 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 12/30.1.2019
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 1/2019 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 20.25.
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Paragraf §§ 1-12
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: 2, 12
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: 1, 3-11
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: ________________________________

