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49 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 49/5.4.2017

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 19.00.
Sammankallning och beslutförhet
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Gerd Bergman och Ingvar Björling.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs enligt utskickad föredragningslista med
följande tillägg:
63 § EXTRA ÄRENDE – INVESTERING SLÄCKNINGSBIL

Protokolljustering: ________________________________
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50 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Kst § 50/5.4.2017
Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/
kommittéer, kommunalförbund
 Socialnämnden, protokoll nr 3, 15.3.2017
 Byggnadsnämnden, protokoll nr 1, 28.2.2017
Tjänstemannabeslut
 K.tekn. 1/2017 Lov att spränga vid enskild fastighet
 K.tekn. 2/2017 Anläggning av vägtrumma och anslutning till Dånövägen
 Kdir 8/27.3.2017 Utredning om erfarenhetstillägg
Ålands landskapsregering
 Beslut (ÅLR 2016/9392) Reviderade anvisningar om skolornas
stödundervisning i svenska för elever som flyttat till landskapet från andra
länder och regioner samt om grunderna för landskapsregeringens ersättning av
kostnaderna för denna undervisning
 Tillstånd (ÅLR 2016/9171) Ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i
landskapet Åland (ansökan avslås), Bergkvist
 Brev (22.3.2017) Förfrågan om synpunkter gällande ny upphandlingslagstiftning
på Åland
 Inbjudan, Statistikverkstad och presentation ”På tal om jämställdhet – Åland
2017” 5 april kl. 9-11 Ålands sjöfartsmuseum
 Landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
(Ålands författningssamling 2017:20)
 Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet (Ålands författningssamling 2017:25)
Övrigt
 Agenda 21, Rapport över Agenda 21-arbetet i kommunerna
 KAD cirkulär nr 15/2017 Avtalsbestämmelser och tillämpningsanvisningar
gällande ändringarna i bestämmelserna om periodarbetstid 1.9.2017 i det
allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017
 KAD cirkulär nr 16/2017 Avtal och rekommendationer inom kommunala
sektorn på Åland
 Protokoll, kommundirektörsmöte nr 1 27.1.2017
 Socialarbetarna för norra åland (inkl. Hammarland och Eckerö), skrivelse,
Sammanfattning av diskussion vid socialsekreterarnas och socialarbetarnas
”Norrträff” den 8.3.2017
 Rädda Barnen, Informationspaket till personer som är intresserade av
familjevård. Fler familjehem sökes
 Inbjudan, Ålands brand- och räddningsförbunds vårmöte 8 april kl 18,
Lumparlands brandstation
 Arbetarskyddsinspektion 21.3.2017
 Kopiosto, kopieringslicens 1.1-31.12.2017
 Protokoll, kommundirektörsträff, lunchmöte om regional kst för ett utökat norra
Åland
Kommundirektörens förslag:
Tillkännagivandena antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

________
Protokolljustering: ________________________________
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51 § LOKALER FÖR FOLKHÄLSAN I GETAS GYM
Kst § 200/8.11.2016

./.

Folkhälsan i Geta har inkommit med en skrivelse (den ankom
kommunkansliet den 19 september) där man framför en önskan om ett
samprojekt mellan Folkhälsan i Geta och Geta kommun för att lösa
frågan om var placeringen av deras gym skall vara.
Bilaga KST § 200/2016.
I skrivelsen framför man följande:
En tid har det diskuterats om placeringen av vårt gym, då en ny
brandstation byggs.
Ett samprojekt med Folkhälsan och kommunen där placering i någon
befintlig lokal borde vara mest rimlig.
Viktigast är att ett beslut om var gymmet skall vara i framtiden, för
gymmet behövs och används flitigt av Getabor samt av
”sommargetabor”.
Efter detta kan vi spika en tidtabell, projektera och hitta pengar.
Styrelseledamot Ingvar Björling anmäler jäv och avlägsnar sig från
mötesrummet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och ger direktiv för den fortsatta
behandlingen.
Ärendet återremitteras för vidare behandling.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören fortsätter diskussionen
med de aktuella parterna om en varaktig lösning av frågan.
______

Kst § 51/5.4.2017
Kommundirektören har träffat Folkhälsan i Getas styrelse tisdagen den
21.3 och diskuterat frågan och olika alternativ på hur lokalfrågan kan
lösas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att behandla frågan om lokal för Folkhälsan i
Getas gym i samband med kommande utredning om vilken verksamhet
som gamla kommunkansliet skall inhysa.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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52 § KOMMUNTEKNIKERNS PRÖVOTID
Kst § 52/5.4.2017
Kommuntekniker Pontus Flink innehar hos Geta kommun en anställning
(40 %) vilken inleddes per 3.10.2016 med sex månaders prövotid, varvid
prövotiden gått ut per 3.4.2017.
Kommundirektören upplever att tjänsteinnehavaren under prövotiden till
full tillfredsställelse handhaft sina enligt arbetsavtal och
tjänstebeskrivning tilldelade arbetsuppgifter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att kommunteknikern skött sina
arbetsuppgifter till full tillfredsställelse.
Kommunstyrelsen har fortsatt förtroende för kommunteknikern efter
prövotidens utgång per 3.4.2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen bedömer att kommunteknikern skött sina
arbetsuppgifter till full tillfredsställelse. Kommunstyrelsen konstaterar
att prövotiden redan gått ut.
______

Protokolljustering: ________________________________
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53 § UPPSTART FÖR KOMMUNINDELNINGSUTREDNINGEN FÖR GETA,
FINSTRÖM OCH SUND
Kst § 184/17.10.2016
Kommunfullmäktige beslöt (Kfge § 47/16.6.2016) att tillsammans med
Sunds och Finströms kommun rikta en förfrågan till landskapsregeringen
om genomförande av en egentlig kommunindelningsutredning, som i så
fall sker i landskapets regi och bekostnad och utan bindande förpliktelser
från kommunerna att sedan förverkliga ett samgående, med tillägget att
utredningen utförligt ska belysa aspekter som ekonomi, tillgänglighet till
service samt närdemokrati.

./.

Anhållan har riktats till landskapsregeringen, som i sin tur tagit fram ett
förslag till projektdirektiv för utredningens genomförande, enligt bilaga.
Bilaga KST § 183/2016.
Enligt direktivet ska beredningen belysa följande aspekter:
•
närdemokrati, transparens och delaktighet
•
kvalitet, kompetens och verksamhetsutveckling
•
integritet, rättsäkerhet och jämlikhet
•
ekonomisk bärkraft och effektivitet, inklusive
försörjningskvoten
•
hållbar samhällsutveckling och fysisk planering
•
tillgänglighet och närhet till service.
Projektet ska resultera i ett beslutsunderlag enligt landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning
(1996:76) och 8 § i kommunindelningslag (FFS 1196/ 1997).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna till kännedom förslaget till
projektdirektiv för kommunindelningsutredning för Finström, Geta och
Sund enligt bilaga som underlag för vidare arbete i ärendet.
Kommunstyrelsen framför önskemål om att en politisk referensgrupp
tillsätts för utredningen.
BESLUT:
Enligt förslag. Ingvar Björling anmälde avvikande åsikt.
Ingvar Björling föreslog att Geta kommun avbryter sitt deltagande i den
egentliga kommunindelningsutredningen för Geta, Finström och Sund.
Förslaget vann inte understöd.
______

Kst § 53/5.4.2017
Landskapsregeringen har kommit överens med Siv Sandberg vid Åbo
akademi om att hon tar sig an uppdraget att genomföra
kommunindelningsutredningen för Geta, Finström och Sund. Detta enligt
ett e-postmeddelande som skickats till kommundirektören den 14 mars.
Meddelandet enligt bilaga.
Protokolljustering: ________________________________
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Bilaga KST § 53a/2017.
Landskapsregeringen står för utredningens kostnader. Något kontrakt har
dock ej ännu skrivits mellan landskapsregeringen och den tilltänkta
utredaren.

./.

Landskapsregeringen har uppdaterat projektdirektivet enligt bilaga.
Ändringarna handlar främst om tidsplanerna, som förskjutits fyra
månader på grund av den sena starten. Utredningen ska enligt nya planen
vara klar, och kommunerna ska få förslag till beslut, inom oktober 2017
(tidigare juni). Ett första möte föreslås fredagen den 21.4 med den
politiska referensgruppen.
Bilaga KST § 53b/2017.
Referensgruppens uppdrag är att
- ge värdefull information till utredaren
- stå till förfogande för samråd
- vara rådgivande (har ingen beslutanderätt)
- sprida kunskap om utredningen.
Kommunstyrelsen behöver utse tre representanter för Geta i den politiska
referensgruppen. Kommunen behöver ha representanter från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att teckna det uppdaterade projektdirektivet
till kännedom och beslutar att utse följande personer till Getas
representanter i den politiska referensgruppen för
kommunindelningsutredningen för Geta, Finström och Sund:
- Camilla Andersson, kommunstyrelseordförande
- Kjell Berndtsson, vice ordförande kommunstyrelsen
- Dan-Johan Dahlblom, vice ordförande kommunfullmäktige
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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54 § VENTILATION DAGHEMMET KOTTEN
Kst § 43/8.3.2017
Det har konstaterats att slutsyn av tillbyggnaden av daghemmet Kotten
inte utförts eftersom ventilationsanläggningen inte är åtgärdad i enlighet
med de beslut som är taget av dåvarande byggnadsinspektör vid det
gemensamma byggnadskansliet i Finström. Det har varit flera turer i
ärendet och det har varit svårt att få en helhetsbild vad som måste göras
enligt gällande regelverk och hur mycket ventilationsprojektet egentligen
borde kosta. En projektering av en ventilationsanläggning för hela
daghemmet har uppgjorts av Turig och två upphandlingar har gjorts, men
anbuden som kommit in har seglat iväg kostnadsmässigt varför
ventilationen ännu ej åtgärdats enligt tidigare beslut.

./.

Byggnadskommittén för tillbyggnaden sista protokoll där det konstateras
att slutsyn av byggnadsinspektören ej utförts och entreprenören beviljas
befrielse från sitt uppdrag enligt bilaga.
Bilaga KST § 43/2017.

./.

Bakgrundsmaterial KST § 43/2017 (Obs. ej offentligt).
Senaste gången ärendet var upp (Kst § 52/7.3.2016) anhöll
kommunteknikern om tilläggsmedel om 30 000 euro för att installera en
ventilationsanläggning i nya och gamla delen, men kommunstyrelsen
beslutade att man måste verka inom redan budgeterade medel (65 000
euro).
För år 2017 har inga medel budgeterats för detta ändamål, men möjlighet
finns att anhålla om tilläggsmedel till fullmäktige om så krävs.
Kommunstyrelsen behöver ta ställning hur ärendet ska behandlas vidare.
Ett alternativ kunde vara att begära in en ny slutsyn av
byggnadsinspektören och ett annat alternativ är att skicka ärendet för
vidare beredning till byggnadsnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att sända ärendet till byggnadsnämnden för
vidare beredning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att begära in en ny slutsyn av daghemmet
Kottens tillbyggnad av kommunens byggnadsinspektör.
______

Kst § 54/5.4.2017

./.

Enligt byggnadsinspektören är det inte möjligt att utföra en ny slutsyn.
Beslutet i protokollet från byggnadsnämndens möte 2.9.2014 måste följas.
Beslutet enligt bilaga.
Bilaga KST § 54/2017.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunteknikern får i uppdrag att under
året återkomma med förslag till kommunstyrelsen om åtgärdandet av
daghemmets tillbyggnads ventilation i enlighet med ovannämnda beslut
från byggnadsnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag, med tilläget att förslaget skall vara kommunstyrelsen
tillhanda inför budgetbehandling 2018.
______

Protokolljustering: ________________________________
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55 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, AB NOTBERG
Kst § 55/5.4.2017

./.

Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över Ab
Notbergs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (ÅLR
2017/1219).
Bilaga KST § 55/2017.
Ansökan gäller ett obebyggt och outbrutet område av fastigheten Norrstu
(RNr 2:41) om 1,36ha i Östergeta. Fastigheten är till största del åkermark
och har ej andel i samfällda områden. Avsikten med förvärvet är enligt
ansökan att skapa ett livskraftigt familjejordbruk . Ab Notberg ägs av
person med åländsk hembygdsrätt och styrelsen består också av personer
med hembygdsrätt.
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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56 § OMORGANISERINGEN AV CENTRALKÖKET SAMT
BUDGETÄNDRING
Kst § 56/5.4.2017
I budget 2017 finns skrivet under centralkökets del att centralköket under
verksamhetsåret förvaltningsmässigt flyttas från skolnämnden till
kommunstyrelsen och att det till budget 2018 blir ett eget
uppgiftsområde i kommunförvaltningen och ekonomisystemet.
För att verkställa detta behövs en budgetändring göras där centralkökets
budget flyttas från skolnämndens till ett eget uppgiftsområde.
Omorganiseringen har redan börjat verkställas i kommunens förvaltning
samt ekonomisystem.
Omorganiseringen innebär att kommundirektören blir förman för
centralkökets personal och att kommundirektören eller annan tjänsteman
vid kommunkansliet sköter om personaladministrationen (timlistor,
semestrar etc.).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ekonomen och kommundirektören
verkställer den i budget 2017 upptagna omorganiseringen i förvaltningen
och ekonomisystemet och i övrigt så att centralköket blir ett eget
uppgiftsområde under kommunstyrelsen under verksamhetsåret.
Vidare skickar kommunstyrelsen vidare till kommunfullmäktige för
slutgiltigt beslut en budgetändring om 141 757 euro i budget 2017
innebärandes att centralkökets budget flyttas från skolnämndens budget
till ett eget uppgiftsområde under kommunstyrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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57 § REKRYTERING AV ÄLDREOMSORGSLEDARE
SocN § 21/15.2.2017

Bilaga:
Tjänstebeskrivning, äldreomsorgsledare
Kommundirektören och socialchefen har tillsammans tagit fram ett
utkast till ny tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare (fd föreståndare
på Hemgården). Nuvarande vikarierande föreståndare har hörts i ärendet.
Tjänstebeskrivningen har väsentliga skillnader gentemot nuvarande. Den
största skillnaden är att förslaget till ny tjänstebeskrivning utgår ifrån att
Geta kommun handlägger äldreomsorgen i dess helhet självständigt, dvs
inte m.hj.a. samarbetsavtalet med Finström. Detta medför utökade
arbetsuppgifter och ansvar för tjänstemannen i Geta kommun. Därav
föreslås att titeln ändras från föreståndare till äldreomsorgsledare, att
utbildningskravet höjs samt att den utökas till heltid.
I praktiken innebär detta att äldreomsorgsledaren fattar beslut både
gällande klienter och personal, uppgör förslag till budget och dylikt. I
nuläget görs bedömningen att det inte anses motiverat med en ledande
hemvårdare då antalet personal och antalet klienter fortsättningsvis är
relativt lågt.
Nuvarande vikarierande föreståndare har ett förordnande som löper till
den 31.3.2017, tjänsten bör därmed utannonseras så snart som möjligt.
Lön enligt 04SOS030, utökning från 80 % till 100 % fr.o.m. tidigast
01.04.2017 innebär en utökad kostnad 2017 som det inte finns
budgeterade anslag för. Kostnaden delges vid sammanträdet.
Socialchefens förslag:
Att Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare
och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Att Socialnämnden konstaterar att budgeterade anslag för ändamålet inte
kommer att räcka till, varvid nämnden kommer att återkomma senare
under året med förslag på eventuellt utökande av anslag alternativt
omfördelning av anslag.
Beslut:
Socialnämnden beslutar enligt förslag.
________

Kst § 36/15.2.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att dra in tjänsten som
föreståndare på Hemgården och inrätta en ny tjänst som
äldreomsorgsledare från och med den 3 april 2017.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänstebeskrivningen för
äldreomsorgsledaren, och för den till kännedom till fullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 5/28.2.2017
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________
Kst § 46/8.3.2017
Kommundirektören har utarbetat en annons som har publicerats i
lokaltidningarna och på arbetsförmedlingens hemsida. Tillsättandet av
tjänsten sker tidigast första april då nuvarande föreståndare vid
Hemgårdens förordnande löpt ut.
Förslagsvis bildas en rekryteringsgrupp som sköter om intervjuerna och
föreslår inför kommunstyrelsen vem av de sökande som bäst lämpar sig
för tjänsten. Kommunstyrelsen bör således besluta om vem som ska ingå
i gruppen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att en rekryteringsgrupp bestående av
kommundirektören, kommunfullmäktiges ordförande och
kommunstyrelsens ordförande bildas för ändamålet enligt förslag ovan.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kst § 57/5.4.2017

./.

Konstateras att tjänsten som äldreomsorgsledare har varit utannonserad hos
arbetsförmedlingen samt med annons i lokaltidningarna. Sista
ansökningsdag för tjänsten var söndagen den 19 mars. Sju ansökningar
inkommit inom utsatt tid. De sju ansökningarna enligt bilaga.
Bilaga KST § 57/2017.
Dock har en av de sökande dragit tillbaka sin ansökan. Därav kvarstår
sex sökanden.
Kompetenskrav är:
 yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Meriterande är:
 arbetserfarenhet och/eller utbildning som närvårdare
 erfarenhet av och/eller utbildning inom ledarskap
 erfarenhet av Abilita och MS Office
 goda relevanta referenser
 god datorvana
Rekryteringsgruppen har intervjuat fyra av de sökande som bedöms vara
behöriga. De intervjuade är Annika Sjöholm, Santha Johanna Söderback,
Fanny Sjögren och Agneta Finckenberg-Eriksson.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utse Santha Johanna Söderback till
ordinarie äldreomsorgsledare, fulltid och med en prövotid om 6 månader.
Santha har goda referenser, erfarenhet och utbildning inom ledarskap,
erfarenhet av Abilita, god datorvana och bedöms ha bäst möjlighet att
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leda personalen på Hemgården. Santha bedöms vara den mest lämpade
att leda och utveckla äldreboendet Hemgården samt hemtjänsten i Geta
kommun och i övrigt arbeta för kommunens allmänna bästa.
Tillträde samt övriga anställningsvillkor beslutas vid nästa
kommunstyrelsemöte.
BESLUT:
Enligt förlag.
______
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58 § DETALJPLAN: SÄLVIK 2:143
Kst § 153/16.12.2013
Ägarna till fastigheten Sälvik 2:143 samt ägaren till fastigheterna
Bergens 2:90, Solberg 2:144 och Havsörnen 2:149 har inlämnat ett
planförslag, framtaget av områdesarkitekt Ursula Koponen, till Geta
kommun den 21 oktober 2013.
Förslaget har sedermera gått ut på hörande, 23 oktober, till berörda
rågrannar och representanter för samfällda områden där de ombads att
framföra sina åsikter kring förslaget vilket skulle meddelas kommunen
senast 13 november.
Kommunen har mottagit tre skrifter kring hörandet. Skrifterna enligt
bilaga, i korthet upptas följande anmärkningar:
Svarande 1
 Utredning efterfrågas kring hur ökade uttagsmängderna ur
Gröndalsträsk påverkar vattenstånd och levnadsbetingelser för
kräftor samt andra djur och växter i träsket.
 Eventuell dragning av avloppsledningar i havsområdet godtas ej av
samfälligheten.
Svarande 2
 Utredning efterfrågas för att klarlägga konsekvenserna för områdets
naturvärden av utökad etablering och exploatering.
Svarande 3
 Motsätter sig liggande planförslag då det belastar deras intilliggande
fastighet samt försvårar deras framtida användning av densamma.
 Det planerade området innefattar en stor mängd hus vilka endast
avgränasas av en smal parkområdesremsa gentemot svarande 3s
fastighet.
 Efterfrågar utredning kring hur vatten och avloppsfrågorna ska lösas
i det känsliga området och yrkar därför på att en
miljökonsekvensbedömning görs innan kommunen tar ställning till
förslaget.
 Utformningen av planen för fastigheten 2:149 anses direkt olämplig
med tanke på terrängförhållandena samt avstånd mellan bebyggelse
och svarande 3s fastighet, 2:135. Yrkar på att ett minst 60 meter brett
grön- eller parkområde inrättas mot fastighet 2:135.
 Påpekar att lagfart saknas för fastigheterna 2:149 och 2:144 hos
berörd part och att kommunen därför måste avvisa ansökan utan
vidare behandling.
Enligt utdrag 9 december 2013 ligger lagfart för fastigheterna 2:90 samt
2:149 hos Sjöboviken AB. Köp är dock registrerat 30 Augusti 2013
mellan Sjöboviken AB och Havsvidden AB. Sjöboviken AB är även
informerade om planförslaget genom hörandet.
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Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar överlämna materialet från hörandet till
parterna bakom detaljplanen för vidare bearbetning innan planförslaget
ställs ut i nästa skede. Kommunstyrelsen uppmanar även markägarna
bakom planförslaget att bland annat iaktta följande paragrafer i Plan och
Bygglagen: 5:26, 5:27, 6:30, 6:33 samt Plan- och Byggförordning för
landskapet Åland: 2:7 och 3:8.
Slutligen uppmanar kommunstyrelsen parterna bakom planförslaget att
färdigställa lagfarterna på samtliga ingående områden innan
planförslaget lämnas in ånyo.
Beslut:
Enligt förslag.
______
Kst § 48/17.3.2014
Markägarna till fastigheten Sälvik 2:143 har återkommit med förslag till
detaljplan där de endast framlägger sin fastighet.
Enligt hörandet som genomfördes hösten 2013 konstaterade markägarna
att deras förslag till detaljplan inte utgjorde det område som kritiserades.
Planen har dock ändrats på vissa punkter sedan det tidigare förslaget
lämnades in:
 Parkområdet i norr har förstorats med 720 kvm.
 Byggnadsytans gräns har dragits 5m från BF-gränsen
 BF-områdets bestämmelser har justerats.
Planläggningsförfarandet har tillgodosett Plan- och Bygglagens § 30 om
hörande. Såldes kan kommunstyrelsen ställa ut förslaget enligt Plan- och
Bygglagen § 31.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslaget till detaljplan för Sälvik
2:143. Kommunmedlemmar och de som anges i Plan och Bygglag §30
har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på
planförslaget.
Planförslaget ställs ut på kommunkansliet från och med den 27.3.2014
till 27.4.2014.
Byggnadsnämnden ombeds även återkomma med utlåtande över
förslaget.
Beslut:
Enligt förslag.
______
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ByggN § 53/29.4.2014
Uppta till behandling begäran om utlåtande från kommunstyrelsen i Geta
gällande förslag till detaljplan för fastigheten Sälvik 2:143 i Dånöby,
Geta.
Begäran om utlåtande har inkommit 20.03.2014 och förslaget till
detaljplan har skickats per e-post 26.03.2014, se bilaga A § 53 BN/ 14.
Byggnadsnämnden har besökt området torsdagen 24.04.2014.
Byggnadsinspektören har besökt Sälvik 2:143 vid olika tillfällen och
konstaterat att det finns möjlighet att exploatera tomten utan att
landskapsbilden påverkas negativt. De varierande höjderna på bergen
bidrar till att dölja eventuella byggnader.
Förslaget till detaljplan är genomgående välgenomtänkt, förhållandet
mellan parkområde och område som får exploateras är i balans.
Byggnaderna ska enligt planen placeras och utformas så att de är
diskreta.
I kvarter 5 föreslås det få byggas sammanlagt 700 m² och våningsytan
för enskilda fritidsstugor får vara högst 200 m². Enligt förslaget får
kvarter 5 styckas till separata tomter vilket är positivt eftersom det tillåter
en mångsidigare exploatering och äganderätt. Men det skulle kunna
gynna nuvarande och framtida ägare ifall område för bilplatser och
körfält skulle visas instruktivt i planen eller klargöras i
planebestämmelserna.
Förslag:
Byggnadsnämnden förordar förslaget till detaljplan. Nämnden framhåller
samtidigt att det vore positivt om det kunde framkomma tydligare hur
bilplatser och körfält ska regleras.
Beslut:
Beslut enligt förslag med tillägget att byggnadsnämnden önskar att
planläggaren ser över våningsantalet i förhållande till markförhållanden
samt ser över dragning av vatten och avlopp med beaktande av naturen
med tanke på att det kan medföra sprängningsarbeten. De anvisade
byggnadsytorna borde vara bindande, avvikelse från de anvisade
placeringarna skulle vara möjlig endast genom ansökan till
byggnadsnämnden.
______
Kst § 73/5.5.2014
Byggnadsnämnden har behandlat planförslaget enligt ovan.
Under utställningstiden har inte några skriftliga utlåtanden inkommit från
kommunmedlemmar eller andra parter med rätt att utlåta sig.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar återremmittera detaljplanförslaget till
planläggaren med begäran om att:
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Tyligare visa hur bilplatser och körfält ska regleras.
Våningsantalet beaktas i förhållande till markförhållandena.
Se över hur vatten och avlopp ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Justera anvisade byggnadsplats så att de är bindande, avvikelse endast
möjlig genom ansökan till byggnadsnämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar återremmittera detaljplanförslaget till
planläggaren med begäran om att:
Våningsantalet beaktas i förhållande till markförhållandena.
Se över hur vatten och avlopp ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt.
______
Kst § 148/6.10.2014
Ägarna till Sälvik 2:143 har reviderat planen och specifikt gjort
förtydliganden kring våningsantalet samt vatten och avlopp enligt
kommunstyrelsens beslut §73.
Förslag:
Kommunstyreslen beslutar att ställa ut förslaget till detaljplan för Sälvik
2:143. Kommunmedlemmar och de som anges i Plan och Bygglag §30
har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på
planförslaget.
Planförslaget ställs ut på kommunkansliet från och med den 7.10.2014
till 7.11.2014.
Beslut:
Enligt förslag.
______
Kst § 176/8.12.2014
Detaljplanen för Sälvik 2:143 har varit utställd och under
utställandetiden har inte några synpunkter inkommit.
Ett markanvändningsavtal har upprättats mellan kommunen och ägarna
till marken inom detaljplanen enligt bilaga.
Förslag:
Kommunstyrelsen godkänner markanvändningsavtalet och föreslår inför
kommunfullmäktige att detaljplanen godkänns. Om detaljplanen
godkänns och vinner laga kraft meddelas landskapsregeringen samt
lantmäteriet enligt § 9 Plan- och byggförordning 2008:107. Dessförinnan
meddelas landskapsregeringen för kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplanen och
markanvändningsavtalet godkänns. Om detaljplanen godkänns och
vinner laga kraft meddelas landskapsregeringen samt lantmäteriet enligt
§ 9 Plan- och byggförordning 2008:107. Dessförinnan meddelas
landskapsregeringen för kännedom.
______
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Kfge § 85/18.12.2014
Beslut:
Enligt förslag.
______
Kst § 70/21.3.2016
./.

Ålands förvaltningsdomstols beslut (20/2016, dnr 2015/8)
Bilaga KST § 70/2016.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar Ålands förvaltningsdomstols beslut till
kännedom enligt bilaga KST § 70/2016.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet för vidare
beredning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 166/6.9.2016
Ägarna till Sälvik 2:143 har reviderat planförslaget och specifikt gjort
förtydliganden på basen av förvaltningsdomstolens beslut enligt
följande:
1. Högsta antalet fritidsstugor i kvarteret 5 har angivits i
planbestämmelsen. I kvarteret får byggas högst 5 stugor (en befintlig
och fyra nya).
2. Stugornas våningsyta i kvarteret 5 har minskats till 130 m²vy.
(Kvarterets byggnadsrätt är 700 m²vy. Om den delas mellan fem
stugor á 130 m², blir det kvar 50 m² för separata bastubyggnader.)
3. Möjligheten att stycka kvarteret 5 i tomter har definierats så, att det
tydligt kommer fram, att plan- och bygglagen alltid förutsätter en av
kommunen godkända tomtindelningsplan på detaljplanerade
områden.

./.

I detaljplanen har inte anvisats fastställda byggnadsplatser. Inte heller har
någon noggrann utredning om olika vatten- och avloppslösningar
presenterats.
Detaljplaneändringarna jämte beskrivningar bifogas.
Bilaga KST § 166/2016.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslaget till detaljplan för Sälvik
2:143. Kommunmedlemmar och de som anges i Plan och Bygglag § 30
har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på
planförslaget.
Planförslaget ställs ut på kommunkansliet från och med den 13.9.2016
till 13.10.2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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Kst § 8/25.1.2017

./.

Konstateras att planförslaget för Sälvik 2:143 ställts ut 13.9-13.10.2016.
Under tiden har ett skriftligt yttrande från Havsvidden Ab inkommit.
Bilaga KST § 8a/2017.
I korthet framför Havsvidden Ab följande synpunkter:
- Planförslaget saknar uppgift om fastställda byggplatser samt
utredning olika vatten- och avloppslösningar. Man hänvisar till att
Geta kommun krävt att uppgifter om fastställda byggplatser samt
utredning om olika vatten- och avloppslösningar inkluderas i det
detaljplaneförslag som Havsvidden Ab fått behandlat i kommunen.
De olika kraven innebär att kommunen ställer olika materiella krav
på innehållet i planeförslagen för olika sökanden även fastän båda
sökandena är kommunmedlemmar, båda planförslagen ursprungligen
anhängiggjorts som ett enda ärende (Kst § 153/16.12.2013) och att
planområdena ligger intill varandra.
- Med hänvisning till att kommunen beslutat att Havsvidden Ab skall
utföra en MKB av Havsvidden-komplexet (Kst § 189/17.10.2016)
anser Havsvidden Ab att kommunens beslut avseende
detaljplaneförslaget för Sälvik måste föregås av ett övervägande om
betydande miljöpåverkan enligt 3 § i landskapsförordningen om
miljökonsekvensbedömning.
- Havsvidden Ab finner det inte osannolikt att beslut om
detaljplaneförslaget, utgående från en bedömning om betydande
miljöpåverkan enligt ovan, borde föregås av en
miljökonsekvensbedömning
- Havsvidden anser att Geta kommun verkar uppställa olika materiella
och juridiska krav på detaljplaneansökningarna från Havsvidden Ab
och ägarna av till fastigheten Sälvik 2:143
Det kan konstateras att kommunen har till största del behandlat ovan
nämnda två detaljplaneförslag som separata ansökningar.
Detaljplaneförslaget för fastigheten Sälvik 2:143 är av privat art emedan
Havsvidden Ab:s detaljplaneförslag avser en utökning av nuvarande
stugby med högre expolateringsgrad. Sålunda skiljer sig syftet för den
föreslagna markanvändningen för respektive detaljplaneförslag åt på ett
sådant sätt att skilda krav kan åläggas de båda detaljplaneförslagen.
När det gäller iakttagandet av lika behandling av markägare konstaterar
förvaltningsdomstolen i sitt avgörande (20/2016 (Dnr 2015/8)) att
”kommunen visserligen vid utnyttjandet av sin [sitt]
planläggningsmonopol är skyldig att använda sin prövningsratt på
jämlika grunder. Samtidigt måste uppfyllandet av innehållskraven för
en detaljplan samt tillräckligheten av härtillhörande utredningar ändå
bedömas från fall till fall, utgående från det [den] aktuella
omgivningens omständigheter och den markanvändning som avses i
planen.”
En detaljplan ska enligt plan- och bygglagen samt -förordningen
uttryckligen beakta möjligheterna att ordna vatten och avlopp på ett
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säkert och ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturresurserna
och ekonomin hållbart sätt. Syftet med en detaljplan att reglera
markanvändningen och byggandet på detaljnivå.
I förvaltningsdomstolens avgörande står det att i fråga om sedvanlig
fritidsbosättning såsom den aktuella detaljplanen för Sälvik ”kan det inte
anses föreligga något särskilt behov att utreda en gemensam lösning för
vatten och avlopp, utan byggplatsspecifika arrangemang är som
utgångspunkt godtagbara. Den aktuella detaljplanen fastställer dock över
huvudtaget inte antalet eller läget av separata byggnadsplatser inom det
nya BF-området. Planbestämmelserna styr visserligen förhållandevis
ingående lokaliseringen av byggnader, och planen anvisar även ett antal
riktgivande byggnadsplatser, men det framgår inte att förutsättningarna
för att anlägga vatten och avlopp skulle ha utretts ens i fråga om dessa.
Visserligen fastställer planen inte någon uttrycklig rätt att utrusta
fritidsbostäder enligt någon viss standard, såsom med rinnande vatten
eller vattentoalett. Men särskilt med beaktande av att kvarteret dessutom
är avsett att kunna styckas till självständiga tomter innebär avsaknaden
av fastställda byggnadsplatser jämte byggnadsplatsspecifika
bedömningar av möjligheterna att ordna vatten och avlopp att planen inte
i detta avseende inte kan anses reglera den framtida markanvändningen
enligt vad som rimligtvis måste förutsättas av en detaljplan”.

./.

Förvaltningsdomstolens avgörande enligt bilaga.
Bilaga KST § 8b/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till byggnadsnämnden
för att inkomma med ett utlåtande i ärendet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

BN § 5/28.2.2017
Uppta till behandling begäran om utlåtande från kommunstyrelsen i Geta
gällande förslag till detaljplan för fastigheten Sälvik 2:143 i Dånöby,
Geta. Enligt Kst § 8/25.1.2017
Byggnaderna ska enligt planen placeras och utformas så att de är
diskreta.
På området har det planerats endast 5 st fritidshus om sammanlagt 700
m² och våningsytan för enskilda fritidsstugor får vara högst 130 m², detta
gör att tomtindelning kan ske vid behov då markområdet är 7,57 ha stort
och strandlinjen ca. 600 m och området för fritidsbebyggelse 3.94 ha.
Sökanden har inlämnat kompletterande handling 14.02.2017 hur vatten
och avlopp kan lösas vid behov.
Vatten kan lösas med en mindre avsaltningsanläggning då vattenbehovet
ej är så stort. Svartvattenrening kunde lösas med förbränningstoalett
eller snålspolande toalett till sluten tank. BDT vattnet kunde ledas till en
biobädd med hjälp av elpumpar. Då arbetet med att bygga de nya husen
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kommer att ske på lång sikt kan även annan ny teknik användas.
Reningsanläggningarna skall godkännas av Geta kommun.
Förslag:
Byggnadsnämnden förordar förslaget till detaljplan och konstaterar att då
området är så stort (3,94 ha fritidsbostadsområde) (7,57 ha stort hela
området) kan en uppdelning i tomter ske vid behov, denna tomtindelning
skall godkännas av kommunen. Vatten och avlopp kan lösas med lokala
lösningar för varje hus, då området är så stort i förhållande till husens
antal (5 st) Vid behov av ledningsdragning kan ledningarna för vatten
och avlopp dras med pumpledningar vilket medför ledningar med liten
dimension som kan läggas i bergsvackor som kan anpassade till
terrängen, dessutom behöver inte ledningarna läggas rakt eller med
lutningar.
BESLUT:
Byggnadsnämnden beslöt att förslaget till detaljplan förordas för
kommunstyrelsen enligt förslag.
Kst § 58/5.4.2017
./.

Detaljplansförslaget enligt bilaga.
Bilaga KST § 58a/2017.

./.

Ett markanvändningsavtal har upprättats och godkänts (Kfge §
85/18.12.2014) mellan kommunen och ägarna till marken inom
detaljplanen. Det reviderade planförslaget innehåller ej sådana ändringar
som skulle innebära att kommunen behöver godkänna ett nytt
markanvändningsavtal med parten. Avtalet enligt bilaga.
Bilaga KST § 58b/2017.

./.

Fastightsägarna har inkommit med en skrivelse där ytterligare redogör
för olika lösningar gällande vatten- och avloppsfrågan. Skrivelsen enligt
bilaga.
Bilaga KST § 58c/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar byggnadsnämndens utlåtande och föreslår
inför kommunfullmäktige att förslaget till detaljplan godkänns.
Om detaljplanen godkänns och vinner laga kraft meddelas
landskapsregeringen samt lantmäteriet enligt § 9 Plan- och
byggförordning 2008:107. Dessförinnan meddelas landskapsregeringen
för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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59 § BEHOV AV ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR INOM DET SOCIALA
VERKSAMHETSOMRÅDET
SocN § 19/15.2.2017
Socialförvaltningen i Finströms kommun handlägger all socialvård för
Finström och Geta inklusive äldreomsorg. Verksamheten leds av
socialchefen. Socialvården i Geta kan delas in i två områden;
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg (IFO). Under IFO hör
vuxensocialarbete, barnskydd, barnatillsyn, handikappservice, stöd för
närståendevård m.m. De ordinarie personalresursen (samtliga heltid) på
socialkansliet är: socialchef (socialarbetare), barnomsorgsledare (arbetar
endast för Finström), socialarbetare, socialarbetare med ansvar för
äldreomsorgen, familjearbetare och byråsekreterare. Samarbetet regleras
genom samarbetsavtal. Familjearbete är en köptjänst av Sunds kommun,
både Finström och Geta köper tjänsten (Geta 20 %, Finström 80 %).
Familjearbete utökades inför 2017.
Behovet av att organisera ovanstående verksamhet annorlunda har
funnits under en längre tid men sedan landskapslag om en kommunalt
samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) antogs har behovet blivit än mer
tydligt. Lagen innebär två olika utfall beroende på vilken del av lagen
som träder i kraft:
- ”Lag 1”: Erbjuder möjlighet för kommuner att organisera sig i mer
än ett socialvårdsområde om de kan påvisa att lagens syfte
fortsättningsvis kan uppnås.
- ”Lag 2”: Om kommunerna inte kan komma överens om ett avtal
(”lag 1”) inom den angivna tidsramen träder ”lag 2” i kraft. KST
organiseras genom att ÅOF ombildas till Kommunernas socialtjänst.
Oberoende utfall ska Kommunernas socialtjänst ha en fullt fungerande
verksamhet den 1.1.2019. Oberoende utfall innebär KST en verksamhet
där barnomsorg och äldreomsorg inte ingår. För vidare gränsdragningar,
se
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/pro
tocol/nr26-2016-enskild-s2.pdf
KST medför således ett behov av omorganisering i kommunen. Det bästa
alternativet torde vara att kommunen separerar äldreomsorgen och IFO
så att IFO kan flytta över till KST utan att återigen behöva omorganisera.
Samarbetsavtalet mellan Finström och Geta behöver uppdateras så att det
inte längre omfattar delar av Getas äldreomsorg. Kommunen har redan
inlett en omorganisering av nämndstrukturen som torde innebära att
Socialnämnden upphör per 31.12.2017. Detta skulle innebära en minskad
arbetsmängd för socialchefen.
Under tiden snarast t.o.m. 31.12.2018 (KST träder i kraft 1.1.2019)
föreslås socialkansliet ha följande personalresurser (för att handlägga
IFO för Finström och Geta kommun), alla heltid: Socialchef,
socialarbetare, familjearbetare och socialhandläggare (NY! arbetar dock
20 % för barnomsorgen i Finström). Dvs. en heltidstjänst mindre än i
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dag. Inbesparing på årsbasis ca 45 000 euro (observera, mindre kostnader
kan tillkomma till följd av omorganiseringen vilket medför att
inbesparingen inte blir fullt 45 000 euro, medel måste också avsättas för
köp av tjänst). Ovanstående personal torde sedermera överflyttas till
KST.
En minskning/omfördelning av socialkansliets personal motiveras av
följande:
- Bedöms vara det smidigaste sättet att erhålla kontinuitet i
verksamheten i dagsläget.
- Utökat familjearbete möjliggör att socialarbetare arbetar i par med
familjearbetare (istället för att familjearbete enbart är en stödåtgärd i
barnskyddet). Detta medför dock att familjearbetarnas tid inte
bedöms räcka till förebyggande arbete (arbete i familjer som inte har
klientskap i barnskyddet) i någon stor grad.
- Många av de arbetsuppgifter som tidigare utförts av byråsekreterare
har upphört/minskat bl.a. till följd av ny lagstiftning, tekniska
lösningar och dylikt. Det finns ytterligare tekniska lösningar att
införskaffa för att minska mängden arbetstid inom olika områden.
T.ex. plastkort för färdtjänst istället för dagens biljetter m.m.
- Om ansvar över äldreomsorg lyfts av socialchefen frigörs arbetstid
för annat. Genom att inrätta en socialhandledare frigörs arbetstid för
socialarbetaren och socialchefen som då kan koncentrera arbetstiden
på uppgifter som kräver socialarbetarebehörighet.
- Socialkansliets personal har i dagsläget inte full semesterrätt (38
dagar) och man har befintliga lösningar med vårdledig personal som
arbetat extra (socialarbetare) samt extern barnatillsyningsman (oklart
om hen kan fortsätta).
- Samarbetsavtalet med Sund och Saltvik är nu undertecknat och
innebär att kommunernas socialtjänstemän kan vikariera varandra
under kortare frånvaro. Samarbetsavtalet är gällande så länge
kommunens socialarbetare inte understiger två till antalet.
Invånarnämnden i Finström kommer att behandla förslag om att inleda
arbetet med att omorganisera socialvården enligt ovanstående förslag.
Förslaget är bl.a. att socialchefen skall ta fram ett förslag till
tjänstebeskrivning för socialhandledare. Beroende av hur
Invånarnämnden beslutar i frågan kommer Geta kommuns representanter
att inbjudas till diskussionstillfälle/möte i ärendet för att bl.a.
överenskomma hur man arbetar vidare med ändringar i samarbetsavtalet.
Också Getas delegeringsordning kommer att behöva ses över samt
eventuellt också andra styrdokument.
Socialchefens förslag:
Föreslås att Socialnämnden antecknar informationen till kännedom och
att man så snabbt som möjligt inleder arbetet med att separera
äldreomsorgen från socialvården. Socialnämnden föreslås utse eventuella
representanter som skall delta i diskussioner tillsammans med Finström
gällande ovanstående förändringsförslag.
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Beslut:
Socialnämnden beslutar anteckna informationen till kännedom och för
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut om representant som skall
delta i diskussioner tillsammans med Finströms kommun gällande
ovanstående ändringsförslag.
SocN § 29/15.3.2017



Bilaga: Samarbetsavtal mellan Finström och Geta gällande
socialvården



Bilaga: Förslag till nytt avtal: Samarbetsavtal mellan Finström och
Geta gällande socialvården

Socialchefen har tagit fram ett förslag till samarbetsavtal mellan
Finström och Geta gällande socialvården, se bilaga. Förslaget har
presenterats för en grupp bestående av kommunstyrelsens ordförande,
socialnämndens/invånarnämndens ordförande och kommun-direktörerna
för avtalskommunerna. Gruppen sammanträdde den 9.3.2017. Gruppen
gav socialchefen mandat att fortsätta arbetet. Invånarnämnden i Finström
behandlar frågan den 21.3.2017 vid sitt sammanträde.
Man är tvungen att göra ändringar i samarbetsavtalet då socialkansliet
(enligt nu liggande förslag) minskar på andelen personal samt ombildar
en tjänst. Förslaget är av utgångspunkten att man skall behöva ändra så
lite som möjligt. Förslaget är av utgångspunkten att Finström enbart
skall handlägga ”KST-ärenden” för Getas invånare, d.v.s. inte
äldreomsorg.
De största ändringar har gjorts i följande paragrafer:
§ 1 Att utrymmen i Geta skall hållas bemannade vid skiljt
överenskommen tidpunkt varje vecka har strukits. Motivering: Andelen
”drop in” kunder har varit mycket låg. Getas kommuninvånare kan boka
tid för sina socialvårdsärenden, personalen träffar dem sedan antingen på
Geta kommunkansli, hembesök eller på annan plats (t.ex. möten hos
samarbetspartners).
§ 5 Det som tidigare var bilaga 1 och 2 har nu skrivits in i paragrafen.
Getas andel av personalkostnaderna föreslås vara 70 andelar (idag 95),
Finströms andel totalt 300 (idag 400). Ytterligare en kostnadspost har
lagts till som öppnar för Finströms kommun att fakturera Geta för
utgifter till följd av köp av externa tjänster/förordnande av extra
personalresurs som härrör sig till Getas ärenden (t.ex. vid arbetstoppar,
vårdnadsutredningar etc.) Detta måste godkännas av Geta på förhand.
§ 9 Tillägg, avtalet upphör då sammanslagning till följd av Landskapslag
om kommunalt samordnad socialtjänst träder i kraft.
Nytt samarbetsavtal bör träda i kraft så snart som möjligt.
Om nämnderna går in för förslaget kommer det att innebära lägre
kostnader för båda avtalskommuner. Budgeterade löner enligt nuvarande
avtal innebär att Getas personalkostnader/år blir ca 60 395 euro. Enligt
förslaget skulle de nya (minskade) personalkostnaderna vara ca 46 050
euro. D.v.s. en minskning med ca 14 000 euro på årsbasis. Övriga
kostnader som Geta står för (kontorsmaterial, post, internhyror etc.)
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uppgick 2015 till 12 264,96 euro. Enligt förslaget skulle kostnaderna
vara nästintill det samma, ca 12 000 euro på årsbasis. Noteras bör att
avtalsförslaget öppnar upp för möjlighet att fakturera för extra medel där
också Geta kan stå för en andel av köpta tjänster (t.ex. vid arbetstoppar,
vårdnadsutredningar och dylikt).
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget till nytt samarbetsavtal och sänder
det till Kommunstyrelsen för vidare godkännande.
Beslut
Socialnämnden beslöt enligt förslag.
Kst § 59/5.4.2017
./.

Förslag till nytt samarbetsavtalet enligt bilaga.
Bilaga KST § 59/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens förslag och beslutar att
godkänna ett nytt samarbetsavtal med Finströms kommun enligt bilaga
KST § 60/2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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60 § AVGIFT FÖR FÄRDTJÄNST (HSL)
SocN § 33/15.3.2017
Enligt lag om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 8 § 2
mom. skall kommunen ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice
för en gravt handikappad person. I förordning om service och stöd på
grund av handikapp (759/1987) regleras färdtjänsten ytterligare.
Kommunen bör bevilja minst 18 enkelresor per månad som hör till det
dagliga livet förutom resor som är nödvändiga pga. arbete och studier.
De med behov av följeslagare beviljas ledsagarservice. Enligt § 6
förordning om klientavgifter inom social- och hälsovård (912/1992)
stadgas att för färdtjänst som ordnas för gravt handikappade kan
uppbäras högst en avgift som motsvarar den avgift som uppbärs i
offentlig trafik på orten eller därmed jämförbar skälig avgift.
Kommunens verksamhetsföreskrifter för handikappservice innehåller
riktlinjer kring färdtjänst.
Färdtjänstmottagare beviljas rätt till färdtjänst jämte ledsagarservice för
minst 18 enkelresor per månad förutom resor pga. arbete eller studier.
Åland har lagstiftningsbehörighet gällande trafikfrågor, därmed bestäms
linjetrafikens taxor av Ålands landskapsregering. Färdtjänst-mottagare
betalar för varje enkelresa en avgift (självrisk) i enlighet med
linjetrafiktaxan för personfordran med buss i yrkesmässig trafik i
enlighet med Ålands författningssamling nr 24/2011. Geta har tillämpat
samma taxa (4,00 €/enkelresa) på alla resor. Färdtjänstmottagaren betalar
självrisken i taxin. Då avgiften (självrisken) för färdtjänst-mottagarna
enligt handikappservicelagen utgår från linjetrafiktaxan och denna taxa
utgår från antalet körda kilometer skall färdtjänstmottagaren inte betala
4,00 € om denne åkt mindre än 36 km. Nu gällande fastställd taxa är
följande (ÅFS 24/2011 § 1):
Km
6
8
10
12
14
16
18
20

Euro
2
2,10
2,20
2,30
2,50
2,60
2,80
2,90

Km
22
24
26
28
30
32
34
36+

Euro
3,10
3,20
3,40
3,80
4,00
4,30
4,40
4,50

Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen har skilda fastställda kriterier.
Socialchefens förslag:
Att Socialnämnden föreslår för Kommunstyrelsen att kommunen från
och med den 01.06.2017 tar en självrisk för förtjänst enligt
Landskapsregeringens beslut om trafiktaxa beroende av antalet kilometer
färdtjänst mottagaren åker. Självrisken för färdtjänst justeras i enlighet
med Landskapsregeringens beslut fortlöpande. Kommunens riktlinjer
och kriterier för bedömning av färdtjänst pga. funktionsnedsättning
justeras enligt beslutet.
Beslut:
Socialnämnden beslöt enligt förslag.
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Kst § 60/5.4.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens förslag beslutar att
kommunen från och med den 01.06.2017 tar en självrisk för förtjänst
enligt Landskapsregeringens beslut om trafiktaxa beroende av antalet
kilometer färdtjänst mottagaren åker. Självrisken för färdtjänst justeras i
enlighet med Landskapsregeringens beslut fortlöpande. Kommunens
riktlinjer och kriterier för bedömning av färdtjänst pga.
funktionsnedsättning justeras enligt beslutet.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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61 § YTTRANDE ÖVER LAGFÖRSLAGET OM ELEKTRONISK
FÖRVALTNING
Kst § 61/5.4.2017

./.

Ålands landskapsregering har begärt in synpunkter på lagförslag om
elektronisk förvaltning (ÅLR 2017/1446). Lagförslaget enligt bilaga.
Bilaga KST § 61/2017.
Sammanfattning
Syftet med lagförslaget är att ytterligare anpassa förvaltningsförfarandet
inom landskaps- och kommunalförvaltningen till den digitala
utvecklingen. Enligt lagförslaget ska de fysiska anslagstavlorna ersättas
med elektroniska anslagstavlor på myndigheternas webbplatser.
På de elektroniska anslagstavlorna ska publiceras de tillkännagivanden
och meddelanden som i dagsläget sätts upp på de fysiska
anslagstavlorna. Publiceringen på de elektroniska anslagstavlorna ska
medföra delgivning på ett sätt som motsvarar nuvarande delgivning på
de fysiska anslagstavlorna. Samtidigt föreslår landskapsregeringen en
skyldighet att på myndighetens webbplats publicera de handlingar som
är föremål för tillkännagivande, i den utsträckning detta är förenligt med
sekretessbestämmelser och annan lagstiftning. Landskapsregeringen
föreslår ändringar i förvaltningslagens bestämmelser om offentlig
delgivning, i kommunallagen och i ett antal landskapslagar om
införandet av elektroniska anslagstavlor.
Förvaltningslagens bestämmelser om elektronisk delgivning ska ändras,
huvudsakligen för att möjliggöra vanlig elektronisk delgivning med epost med mottagarens samtycke. Enligt förslaget ska i förvaltningslagen
föras in bestämmelser om elektroniska underskrifter och underskrifter
som inte är handskrivna. Landskapsregeringen föreslår också att
myndigheter ska vara skyldiga att bekräfta mottagandet av meddelande
som skickats med elektronisk post till myndighetens huvudsakliga
elektroniska postadress.
De föreslagna lagarna ska träda i kraft senast den 1 januari 2019.
Vad lagförslaget innebär för Geta kommuns del
Geta kommuns offentliga delgivningar sker oftast per post. I och med
denna lag kommer kommunen att få möjlighet att utföra detta
elektroniskt, vilket anses positivt inverka på kommunens administrativa
kostnader. I och med att lagförslagen tar bort kravet på en fysisk
anslagstavla kommer administrationen för förvaltningen minska. Geta
kommun behöver även hitta tekniska lösningar för att införa kravet på ett
automatiskt svarsmeddelande på de e-postmeddelanden som sänds till
info@geta.ax. Det enda i lagförslagen som Geta kommun inte i nuläget
kan tillämpa är bevislig elektronisk delgivning eftersom det kräver att
mottagaren identifierar sig på ett sätt som är datatekniskt tillförlitligt och
bevisligt. Bevislig delgivning av handlingar är dock något som
kommunen väldigt sällan använder sig av i och med att bevislig
delgivning endast rör sådana handlingar som enligt lag ska sändas med
post mot mottagningsbevis.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att som utlåtande till Ålands
landskapsregering över lagförslag om elektronisk förvaltning framföra att
kommunen ställer sig positiv till de ändringar som föreslås i lagförslagen.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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62 § ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG
Kst § 62/5.4.2017

./.

Camilla Andersson anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget som
medlem i förbundsfullmäktige för Ålands omsorgsförbund. Andersson
anger anställning inom omsorgsförbundet som orsak. Anhållan enligt
bilaga.
Bilaga KST § 62/2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Camilla Andersson
beviljas befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i
förbundsfullmäktige för Ålands omsorgsförbund.
Vidare föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige Marianne
Asp-Gottberg ersätter Camilla Andersson som medlem i
förbundsfullmäktige för Ålands omsorgsförbund.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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63 § EXTRA ÄRENDE – INVESTERING SLÄCKNINGSBIL
Kst § 63/5.4.2017
Projektet investering i släckningsbil fanns med i investeringsbudgeten
för år 2016. Beslut att anta bud efter offentlig upphandling togs av
kommunstyrelsen i november förra året (Kst § 197/8.11.2016). Bindande
köpeavtal om leverans jämte villkor har skrivits med Veho Oy i enlighet
beslutet. Släckningsbilen ska enligt avtalet levereras till Åland från
fastlandet med fakturan i mars 2017. När släckningsbilen levererats
betalas fakturan och eventuella lån upptas.
I samband med arbetet med bokslutet för 2016 och efter konsultation
med kommunens revisor har det fastslagits att kommunen bör föra in
släckningsbilens investeringsbudget i budget 2017. Detta på grund av
dels att det är ett betydande belopp och dels den prestationsprincip som
gäller för att redovisa investeringar i bokslutet för 2016.
Kommunstyrelsen bör med anledning ovanstående anhålla om
tilläggsmedel i enlighet med investeringsbudget 2016 om 290 000 euro
brutto (medräknat stöd beräknas kommunens kostnader landa på 101 500
euro) för investering i en släckningsbil under år 2017. Det skall påpekas
att beslut om köp av släckningsbil är redan taget och köpeavtalet är redan
tecknat. Denna budgetändring är alltså av teknisk natur. Det bör ändå
göras för att bokslut 2016 och bokslut 2017 skall redovisa korrekta
uppgifter enligt prestationsprincipen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller hos kommunfullmäktige om tilläggsmedel i
investeringsbudgeten för 2017 om 290 000 euro brutto för investering i
släckningsbil och materiell och utrustning för fordonet. Beräknat stöd är
65 procent (188 500 euro) varför kommunens nettoinvestering är 101 500
euro. Kommunstyrelsens beslut Kst § 197/8.11.2016 skall gälla.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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64 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 64/5.4.2017
Mötet förklaras avslutat kl. 21.20.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 49-64
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:
§§ 49-56, 58, 61, 63-64
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:
§§ 57, 59-60, 62
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: ________________________________

