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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 1/25.1.2017

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 19.30.
Sammankallning och beslutförhet
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Mats Sjöblom och Kjell Berndtsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs utan tillägg.

Protokolljustering: ________________________________
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2 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Kst § 2/25.1.2017
Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/
kommittéer, kommunalförbund
 RÅL, sammanträdesprotokoll nr 8, 14.12.2016
 Ålands Omsorgsförbund, förbundsfullmäktiges
sammanträdesprotokoll nr 3, 22.12.2016
 NÅHD, kallelse förbundsstyrelsen, 24.1.2017
 Åda, bolagsstämmoprotokoll, 11.1.1017
Tjänstemannabeslut
 Ekonomens beslut § 6/27.12.2016 Korrigering gällande ”Kommunala
sektorns avtal om skyddskläder” för retroaktiv utbetalning under år
2016 för perioden 01.01-31.12.2016
 Kdir 33/15.12.2016 Utredning av arbetserfarenhetstillägg
 Kdir 34/15.12.2016 Utredning av arbetserfarenhetstillägg
 Kdir 35/15.12.2016 Utredning av arbetserfarenhetstillägg
 Kdir 36/21.12.2016 Förlängning av visstidskontrakt för kökspersonal
 Kdir 37/21.12.2016 Extra personalresurs vid fastighetsskötseln
 Kdir 1/24.1.2017 Utredning av arbetserfarenhetstillägg
Ålands landskapsregering
 Beviljande av jordförvärv i Geta (Dnr ÅLR 2016/8587) Ab Notberg
 Fastställande av bosättningsstrukturgruppering för finansåret 2017
(Dnr ÅLR 2017/13), Geta fortsatt i strukturgrupp 1
 Beviljande av allmän landskapsandel för år 2017 (Dnr ÅLR 2017/14),
Getas andel 205 434,00 euro (förra året var summan 201 492,72 euro)
 Beviljande av komplettering av skatteinkomsterna (Dnr ÅLR
2017/15), Getas andel 423 756,68 euro (förra året var summan
446 906,07 euro)
 Kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av
kapitalinkomst (Dnr ÅLR 2017/16), Getas andel 18 830,81 euro)
 Landskapsandel för bibliotek, idrott, kultur, ungdomsverksamhet och
medborgarinstitut (Dnr ÅLR/2017/17), Getas andel 28 726,50 euro
 Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2017 (Dnr
ÅLR/2016/9577), grunderna (basbeloppet) har landskapsregeringen
beslutat om i beslut nr 167 U2/18.10.2016
 Klarläggande angående framtida hållbara lösning för landskapets
västra och norra skärgårds nyttotrafik (Dnr ÅLR 2016/3660)
 Arkivmaterial på hotade och nära hotade fjärilar på Åland (Dnr ÅLR
2016/8926 (Brev), Finlands fjärilskyddskommitté eftersöker
dokumentation rörande fjärilar i Geta kommun
 Understöd ur brandskyddsfonden (Dnr ÅLR 2017/194),
landskapsregeringen har skickat Geta kommuns ansökan till
brandskyddsfonden och förordar ansökan (ingen annan ansökan har
inkommit till landskapsregeringen)
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 Landskapsregeringen, genom upphandlingsjurist Janina Reitz,
informerar om upphandling över EUs tröskelvärden enligt ett brev
daterat 25.1.2017

Övrigt
 Anhållan om att utreda Hammarlands kommuns ingående i
kommunernas socialtjänst för norra Åland (Dnr Dac 985/16)
 Förfrågan från Samhälleliga och sociala programmet (SOS) vid
Ålands Yrkesgymnasium om en LIA-plats (Lärande i arbete) vid Geta
kommunkansli (Brevet daterat 16.12.2016), Geta kommun tackar nej
till platsen
 Sammanfattning från presidiemötet för norra Ålands kommuner den
14 december i Sund
 Kollektivavtalen för kommunala sektorn för perioden 1.3.2017 28.2.2018 är undertecknade. Arbetstiden förlängs för de olika
arbetstidsformerna inom AKTA, TS och TIM-AKA med en
halvtimme per vecka. Förlängningen träder i kraft från och med den 1
mars 2017. För den undervisande personalen (UKTA) förlängs
arbetstiden med 24 timmar per år. Genom ett separat tjänste- och
arbetskollektivavtal har avtalats att semesterpenningen minskas med
30 % från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 20172018 samt 2018-2019
Kommundirektörens förslag:
Tillkännagivandena antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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3 § REGLER FÖR UTHYRNING AV KOMMUNENS BÅTPLATSER
Kst § 3/25.1.2017
Kommunen hyr ut fem båtplatser i Lökholmen. Permanent boende i Geta
har förtur till platserna (fastställs enligt beslut Kst § 87/4.4.2016).
Reglerna för uthyrning av kommunens båtplatser ändrades i ovan
nämnda beslut till att gälla följande:
- Permanet boende i Geta har förtur till båtplatserna
- Avtalen med nuvarande hyrestagare sägs upp per 31.12.2016
- Permanent boende i Geta kan meddela sitt intresse för båtplats senast
31.1 varje år. Anmälan sker skriftligen. För att avgöra tilldelning av
platser sker lottdragning mellan de som anmält intresse.
Hyresförhållandet gäller till och med 31.12
- Efter den 1 maj kan icke permanent boende anmäla intresse.
Anmälan sker skriftligen. Tilldelning av platser sker i den ordning
anmälningarna inkommer
Att hyreskontrakten för båtplatserna varje år skall sägas upp och
båtplatserna ånyo delas ut anses minska attraktionskraften för uthyrning
av båtplatserna.
Att öka den ovan fastställda kontraktstiden skulle avhjälpa situationen
samtidigt som andemeningen med de nya principerna efterlevs (det vill
säga att en och samma person inte skall kunna hyra samma båtplats
under en väldigt lång period).
Förslag finns att höja kontraktstiden för uthyrningen till antingen två år
eller tre år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att reglerna för uthyrning av kommunens fem
båtplatser vid Lökholmen ändras enligt följande:
- Permanent boende i Geta har förtur till båtplatserna
- Uthyrning av båtplatserna sker vartannat år från och med år 2017
- Hyresförhållandena får gälla senast till och med den 31 januari det
året då båtplatserna ånyo skall hyras ut.
- Permanent boende i Geta kan meddela sitt intresse för båtplats under
januari månad (1.1- 31.1) det år då båtplatserna skall hyras ut.
Anmälan sker skriftligen. För att avgöra tilldelning av platser sker
lottdragning mellan de som anmält intresse.
- Icke permanent boende kan efter den 1 maj anmäla intresse.
Anmälan sker skriftligen. Tilldelning av dessa platser sker i den
ordning anmälningarna inkommer.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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4 § KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV FRISKVÅRDSKUPONGER
Kst § 4/25.1.2017
Kommunen erbjuder sin personal möjlighet till subventionerad
motionsverksamhet genom friskvårdskuponger enligt Ålands Posts
koncept friskvård.ax. Genom systemet erhåller kommunens personal
friskvårdskuponger som kan nyttjas hos serviceproducenter som ingått
avtal med friskvård.ax.
Kommunen subventionerar idag sin personal med 150 euro per person
och år (enligt budget 2017). Endast använda kuponger faktureras
kommunen.
För att säkerställa att ett rättvist system förs för utdelning av
friskvårdskuponger föreslås följande regler och kriterier gälla:
Allmänna kriterier för beviljande av friskvårdskuponger till
kommunpersonal
o Värdet för friskvårdssubventionen genom friskvårdskuponger
för en heltidsanställd beslutas varje år av fullmäktige enligt
budget
o För att komma i åtnjutande av friskvårdskuponger krävs ett
anställningsavtal om minst 6 månader
o Friskvårdssubventionen gäller inte kommunpersonal med
arbetsförhållanden under prövotid samt personal med
tjänstledigheter, föräldra- eller vårdledigheter eller
sjukledigheter utan lön
o Om en anställd har blivit beviljad friskvårdskuponger från en
annan arbetsgivare under året är personen berättigad till
friskvårdskuponger till högst ett värde som sammanlagt
inklusive alla beviljade kuponger från alla arbetsgivare når
upp till det maximala beloppet som beviljas för Getas
kommunpersonal
o Deltids- eller visstidsanställda (minst 6 månader) får färre
friskvårdskuponger i relation till deltidsprocent och/eller
anställningens längd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående kriterier fastställs för
utdelande av friskvårdskuponger till kommunens personal.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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5 § TIDPUNKT OCH PLATS FÖR STYRELSENS SAMMANTRÄDEN ÅR
2017
Kst § 5/25.1.2017
Enligt 52 § i kommunens förvaltningsstadga fastställer kommunstyrelsen årligen vid sitt första sammanträde tidpunkt och plats för sina
ordinarie sammanträden. Kommunstyrelsen kan även sammanträda
på andra tider när ordförande anser det vara nödvändigt eller om en
majoritet av kommunstyrelsens ledamöter gör en framställning om
detta till ordföranden.
Under år 2016 har kommunstyrelsen sammanträtt 18 gånger,
huvudsakligen tisdagar eller onsdagar, kl 19.00 i
kommunkansliet.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ordinarie sammanträden hålls enligt
kallelse, huvudsakligen första onsdagen i månaden kl 19.00 på
kommunkansliet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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6 § DISPOSITIONSPLAN KOMMUNSTYRELSEN 2017
Kst § 6/25.1.2017
Enligt 96 § i förvaltningsstadgan godkänner kommunstyrelsen
dispositionsplan som grundar sig på budget. Rätten att godkänna
dispositionsplaner kan överföras på underlydande tjänstemän.
Förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att överföra rätten att godkänna
kommunstyrelsen dispositionsplan till ekonomen.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att dispositionsplanen skickas till
kommunstyrelsen för kännedom.
______

Protokolljustering: ________________________________
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7 § VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV BUDGET 2017
Kst § 7/25.1.2017
Enligt 96 § i kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen vid
behov utfärda verkställighetsdirektiv gällande budget.
Förslag.
Kommunstyrelsen beslutar utfärda eventuella verkställighetsdirektiv.
BESLUT:
Ärendet återremitteras.
Kommunteknikern får därutöver i uppdrag att ge förslag över vilka
vattenledningar i kommunen (förutom den planerade vattenledningen till
Tommosholm) som bör beröras av investeringar under året.
______
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8 § 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.
Protokolljustering: ________________________________
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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.
______

Protokolljustering: ________________________________
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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:
Protokolljustering: ________________________________
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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.
______
Kfge § 85/18.12.2014
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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.
______
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9 § UTFÄSTELSE ATT PÅBÖRJA BYGGNADSARBETE AV
BRANDSTATION UNDER 2017
Kst § 9/25.1.2017
Konstateras att i budget 2017 har upptagits 270 000 euro (440 000 euro
inklusive stöd) för nybyggnation av brandstation. Stödandelar kommer
att ansökas från brandskyddsfonden. I anhållan skall det finnas en bilaga
i vilken utfästelse att påbörja byggnadsarbetet under ansökningsåret
framgår. För att göra ansökan till brandskyddsfonden komplett bör
kommunen utfästa att byggnationen av brandstation påbörjas och att
kontrakt tecknas senast 31.12.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utfästa att byggnationen av brandstation
påbörjas och att kontrakt tecknas senast 31.12.2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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10 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, ANNAS
VATTEN AB
Kst § 10/25.1.2017

./.

Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över Annas
Vatten Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (ÅLR
2017/69).
Bilaga KST § 10/2017.
Ansökan gäller ett outbrutet skogsskifte om 45000 m2 av fastigheten
Söderäng Rnr 65:416-7-7 i Östergeta. Fastigheten är obebyggd och
avsikten med förvärvet är enligt ansökan att anlägga vattenledningar i
området. Fastigheten har del av samfällda områden och strandlinjens
längd är 10 meter. Sökandebolaget äger ingen mark i landskapet sedan
tidigare och har sin hemort på Åland och har styrelsemedlem med
åländsk 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.
________
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11 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, POPOVA
Kst § 11/25.1.2017

./.

Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över Elena
Popovas ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (ÅLR
2017/134).
Bilaga KST § 11/2017.
Ansökan gäller en fastigheten Söderö III (fastighetsbeteckning 65-404-113) om 46 580 m2 i Finnö. Fastigheten är obebyggd och avsikten med
förvärvet är enligt ansökan fritidsbruk. Fastigheten har del av samfällt
vattenområde och strandlinjens längd är 150 meter. Sökande har bott i
landskapet sedan september 2011 och har ryskt medborgarskap.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter inga
hinder mot ansökans beviljande och förordar därmed inför Ålands
landskapsregering att jordförvärvstillstånd beviljas.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inte förorda jordförvärvet med anledning
av att den ansökande inte har finskt medborgarskap eller åländsk
hembygdsrätt med tanke på att tomten är förhållandevis stor och har en
lång strandlinje.
________
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12 § UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, BERGQVIST
Kst § 12/25.1.2017

./.

Landskapsregeringen inbegär Geta kommuns utlåtande över Jenny
Bergqvists ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom (ÅLR
2017/171).
Bilaga KST § 12/2017.
Ansökan gäller fastigheten Fjällbacken (fastighetsbeteckning 65-404-228) om 2000m2 i Finnö. Enligt ansökan är fastigheten bebyggd och
nyttjas så som fritidsbostad. Fastigheten har ingen del av samfällda och
inget strandläge. Sökande är svensk medborgare och är bosatt i Sverige
men har nära familjeband till gåvogivaren.
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.
________
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13 § UPPFÖLJNING AV GETA AVLOPPSRENINGSVERK 2016
Kst § 13/25.1.2017
Geta avloppsreningsverk har under åren följts upp på olika sätt, på grund
av att varje person som gjort denna uppföljning har haft sitt eget sätt att
sköta detta på. Reningsverket fungerar i allmänhet bra, speciellt under
den senaste tiden. Dock finns det vissa brister i rutinerna som behöver
åtgärdas. Miljöprövningsbeslutet från ÅMHM (ÅMH-Mb-360/11) kräver
förutom de saker kommunen redan gör:
• Att kommunen ska föra driftjournal. Denna ska finnas tillgänglig vid
reningsverket i 5 år
• Att dygnsvolym och pH ska noteras i driftjournalen de dagar som det
tas prov.
Det finns nu en driftjournal som förs elektroniskt. Provtagaren har
kontaktats om möjligheten att mäta pH i samband med nästa
provtagning.
Vidare finns det ytterligare vissa rekommendationer för ett
kontrollprogram av leverantören, men så länge verket fungerar bra är inte
dessa absolut nödvändiga. Dock kunde sedimenteringsprov tas då och
då.

./.

Kommunteknikerns uppföljning enligt bilaga.
Bilaga KST § 13/2017.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse antecknar uppföljningen till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

25.1.2017

23

kl. 19:30

14 § OMSTÄLLNING AV VENTILATION PÅ GETA SKOLA
Kst § 14/25.1.2017
Ventilation på Geta skola har ställts om per den 1 november 2016. Efter
denna omställning ventileras gymnastiksalen med en högre effekt under
en längre period av dygnet än innan omställningen. Genom att räkna bort
effekten av temperatur fås att kostnaden för denna omställning blir 4133
± 896 euro på årsbasis. Kostnadsökningen beror linjärt på ökningen av
ventilation. Jämförande kostnadsberäkningar enligt bilaga.
./.

Bilaga KST § 14/2017.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse ger anvisningar och prioriteringar samt antecknar
kostnadsberäkningarna till kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunteknikern undersöker vad som är
bäst för byggnaden och undersöker vad kostnaden är att investera i
klimatstyrning.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att återremittera ärendet för vidare
beredning.
________
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15 § ANHÅLLAN OM PENSION - BJÖRLING
Kst § 15/25.1.2017

./.

Geta kommunkanslis byråsekreterare Inger Björling anhåller om pension
från sin tjänst från och med den 1 juli 2017. Anhållan inkom 16.1.2017.
Anhållan enligt bilaga;
Bilaga KST § 15/2017.
Intjänad semester anhåller Inger om att få ta ut innan den 1 juli.
Eftersom hennes semester antagligen kommer att tas ut redan i mars
behöver kommunen söka en ny byråsekreterare snarast.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja byråsekreterare Inger Björling
pension från och med den 1 juli 2017.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att snarast utannonsera den ordinarie
tjänsten som byråsekreterare om 100 % i de lokala tidningarna samt på
kommunens hemsida och facebooksida.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Inger Björling pension från och
med 1.7.2017.
Vidare återremitteras ärendet till den delen att till nästa
kommunstyrelsemöte förbereda en arbets-/tjänstebeskrivning samt en
annons.
______
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16 § BORGENFÖRBINDELSE – GETA UNGDOMSFÖRENING
Kst § 16/25.1.2017

./.

Enligt beslut Kfge 58/23.10.2013 beviljades Geta ungdomsförening att
Geta kommuns står som garant till lån om maximalt 10 000 euro i syfte
att handikappanpassa entrén till Furulund. Detta projekt har nu
färdigställts och i och med detta tecknade Geta ungdomsförening ett lån
om sammanlagt 7 000 euro den 2.1.2017 där Geta kommun ingått en
borgensförbindelse till samma belopp. Borgensförbindelsen enligt bilaga.
Bilaga KST § 16/2017.
Efter redovisning kommer ungdomsföreningen att för
handikappsanpassningen få ett PAF-bidrag om 50 % av de totala
kostnaderna, det vill säga 2884 euro.
Ett förslag som tagits upp i sammanhanget är att bevilja Geta
ungdomsförening ett bidrag för de resterande kostnaderna om 2884 euro
för handikappsanpassningen.
Geta kommun har antagit Principer för beviljande av föreningsbidrag
för utdelande av bidrag till föreningar enligt beslut Kst § 86/4.4.2016.
Bidragsansökningsreglerna ändrades från att kommunen har delat ut
bidrag kontinuerligt enligt ansökan under årets gång till att kommunen
nu tar emot bidragsansökningar för aktuellt verksamhetsår till och med
den sista april varje år och tar sedan beslut i maj om vilka medel som
delas ut enligt de budgeterade medlen. Nästa utdelning av bidrag sker i
maj 2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna borgensförbindelsen till
kännedom och beslutar att föra ärendet som ett informationsärende till
kommunfullmäktige.
Därutöver beslutar kommunstyrelsen att meddela Geta ungdomsförening
att föreningen får anhålla om föreningsbidrag (inklusive möjligt stöd för
ovannämnda handikappsanpassning) till kommunen innan utgången av
april.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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17 § BUDGETRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2016
Kst § 17/25.1.2017
Kommundirektören presenterar Geta kommuns
skatteuppföljning för perioden januari-december 2016.

budget-

och

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom budget- och skatteuppföljning för
perioden januari-december 2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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18 § KOMMUNENS REPRESENTANT I KST-FRÅGOR
Kst § 18/25.1.2017
Ett norråländskt presidiemöte hölls den 14 december där det diskuterades
om en norråländsk samordning av individ- och familjeomsorg. Minister
Wille Valve och Maj-Len Österlund från landskapsregeringen deltog.
Under mötet föreslogs att ett rådslag under kommunförbundets regi ska
hållas. När och om detta rådslag skall bli verklighet är fortfarande oklart.
Däremot skulle det vara behövligt att kommunstyrelsen utser en
representant i kommande eventuella arbetsgrupper och/eller möten
gällande KST-frågor.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utse styrelseordförande Camilla
Andersson till kommunens representant i Kst-frågor samt beslutar att
avsätta en summa om 2 euro per person i Geta kommun för vidare
utredning i frågan.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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19 § MOTION GÄLLANDE VATTENANSLUTNING TILL ISAKSÖ
Kfg § 27/2.3.2016

./.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en
motion av Alfons Henriksson om dragning av kommunalt vatten till Isaksö.
Motion, enligt bilaga;
Bilaga KST § 27/2016.
BESLUT:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kst § 135/8.6.2016
Kommundirektörens förslag:
Ärendet behandlas i samband med budgetprocessen inför nästa
verksamhetsår.
BESLUT:
Enligt förslag. Beslutet tillkännages till kommunfullmäktige.
_____
Kst § 19/25.1.2017
Konstateras att medel ej budgeterats för ändamålet i budget 2017. En
utredning av dragning av vattenledning till Isaksö kan utföras av
kommunteknikern under året och sedan tas i beaktande i kommande
budgetarbete för 2018 och då eventuellt tas upp i investeringsplanen för
kommande års vattenutbyggnadsinvesteringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att investeringsmedel ej budgeterats i budget
2017. Frågan kommer dock att ingå i den V/A-plan som kommunen
kommer att uppgöra och behandla innan sommaren.
Beslutet tillkännages kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
_____
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20 § INITIATIV GÄLLANDE DEN GAMLA ISHOCKEYRINKEN
Kst § 82/4.4.2016

./.

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

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

./.

Vestergeta vatten har inkommit meden skrivelse i ärendet enligt bilaga.
Bilaga KST § 130 /2016.
Kommundirektörens förslag:
Ett möte mellan Folkhälsan i Geta, Vestergeta vatten, en sakkunnig, If
Start och kommundirektören anordnas för att undersöka de olika
möjligheter som finns att rusta upp området. Resultat från sonderingarna
presenteras senast inför arbetet med uppförandet av budgeten för 2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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Kst § 20/25.1.2017
Kommundirektören har startat upp en projektgrupp tillsammans med
representanter för Folkhälsan i geta, Vestergeta vatten och If Start med
målet att inom de kommande åren anlägga en multisportarena – ”Geta
idrottscenter” – med hjälp av offentliga och privata stöd och bidrag.
Utgångspunkten är att först och främst söka utvecklings- och
investeringsstöd från Leader Åland – en ansökan lämnades in den 20
januari. Leader Ålands beslut i frågan väntas komma under våren.
Stödmedel kommer dessutom att sökas i omgångar från olika fonder och
förbund.
Folkhälsan i Geta står som huvudman för projektet samt för stödansökan
till Leader Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger sitt stöd till projektet och tar till kännedom att
projektgruppen är uppstartad.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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21 § INITIATIV GÄLLANDE FRITIDSLEDARE I KOMMUNEN
Kst § 36/9.2.2016

./.

Skrivelse har inkommit till kommunen gällande avsaknaden av
fritidsledare i kommunen. Skrivelse enligt bilaga;
Bilaga KST § 36/2016.
Förslag:
Ärendet remitteras för vidare beredning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 81/4.4.2016
Geta ungdomsförening r.f. bedriver fritidsverksamhet för skolelever i
Furulund, cirka fyra timmar i veckan. Kommunen bekostar ledarnas
löner. För år 2015 utbetalade kommunen sammanlagt cirka 2 230 euro.
Fritidshemsverksamheten för lågstadieelever finns i Geta skola, med en
personal om 56,21 procent. För närvarande är 3 barn inskrivna och
verksamheten öppnar efter skolans slut och stänger 17:00.
Tjänsteinnehavaren fungerar utöver detta som assistent i
skolverksamheten.
Som framkommer i skrivelsen gällande fritidsledare går i huvudsak
högstadieeleverna miste om de aktiviteter som anordnas av norra Ålands
kommunernas fritidsledare.
Kommunen kan antingen omorganisera sina egna resurser eller arbeta för
ett samarbete med kommun som redan har fritidsledare.
Enligt AKTA avtalet är grundlönen för en ungdomsledare 2 107,34 euro.
Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och ger direktiv för den vidare
beredningen av ärendet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 128/8.6.2016
Kommundirektören har fört preliminära diskussioner med Folkhälsan på
Åland om att tillhandahålla en fritidsledare/ungdomsledare för
högstadiebarn i Geta en dag i veckan.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören undersöker kostnaderna för ett eventuellt samarbete
med Folkhälsan på Ålands ungdomskoordinator gällande drivande av
ungdomsverksamhet i Geta en dag/vecka. Vidare tas ärendet upp när
budgeten för 2017 behandlas.
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BESLUT:
Kommundirektören undersöker kostnaderna för ett eventuellt samarbete
med fritidsledarna på norra Åland samt undersöka vilka lokala föreningar
som kan åta sig ett eventuellt utförande av verksamheten.
______
Kst § 21/25.1.2017
Kan konstateras att medel i budget 2017 har budgeterats för utökning av
personalresurser under området fritids- och ungdomsverksamhet för att
se till att Getaungdomar får ta del av Ålands fritidsledares aktiviteter
under skolloven. Utökningen i personalkostnader för fritidsledare
handlar om cirka 45 timmar arbetstid.
En fritidsledare har anställts som har fått detta utökade uppdrag (förutom
att fungera som fritidsledare under Geta ungdomsförenings Öppet huskvällar en gång i veckan).
Geta ungdomsförening bör ta hand om de resekostnader som
uppkommer för fritidsledaren i samband med eventuella resor och
transporter till de åländska fritidsledarnas möten och aktiviteter som man
behöver närvara vid.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att önskemålen i initiativet har blivit uppfyllt.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att Geta ungdomsförening bör ta hand
om de resekostnader som uppkommer för fritidsledaren i samband med
eventuella resor och transporter till de åländska fritidsledarnas möten och
aktiviteter som man behöver närvara vid.
Inför budgetarbetet 2018 utvärderas utökningen av personalresurserna
och om ungdomar från Geta deltagit i ovannämnda aktiviteter.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
25.1.2017

33

kl. 19:30

22 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 22/25.1.2017
Mötet förklaras avslutat kl. 21.25.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 1-22
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:
§§ 1-2, 5-8, 13-14, 17, 19-22
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:
§§ 3, 4, 9-12, 15, 16, 18
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:
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