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31 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kste § 31/13.4.2022 Sammanträdets öppnande 
  Sammanträdet inleds kl. 18.30 av mötesordförande i Geta kommunkansli i 

Vestergeta. 

 

  Sammankallning och beslutförhet 

  Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 61: 

  Ordförande eller, om denna är förhindrad, vice ordföranden kallar till 

sammanträde. 

  I kallelsen ska anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka 

ärenden som ska behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden 

av brådskande natur handläggas och avgöras under sammanträdet.  

  Kallelsen ska distribueras till ledamöterna jämte ersättare och till 

övriga personer som har närvarorätt eller -plikt. Kallelsen ska sändas 

minst sex (6) dagar före sammanträdet, kallelsedagen medräknat, om 

inte organet beslutar annorlunda.  

  Kallelse till sammanträdena ska sändas elektroniskt till ledamots 

uppgivna e-postadress. Ledamot kan erhålla kallelsen också per post om 

ett skriftligt meddelande om detta tillsänds kommunkansliet. 

 
Sammanträdeskallelse med ärendelista skall även kungöras på kommunens 

elektroniska anslagstavla enligt förvaltningsstadgans § 63. Konstateras att 

kallelse med ärendelista anslagits på den elektroniska anslagstavlan för 

offentliga delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax/anslagstavla) 

den 7.4.2022. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats 

elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62. 
 

Vid sammanträdet är fem (5) beslutande närvarande. Ledamoten Ingvar 

Björling har meddelat förhinder och kallat in sin ersättare Kim Björling. 

 

Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Kim Björling och Ramona Jansson-Eker. 

Protokolljustering sker direkt efter mötet på kommunkansliet i Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Kommunstyrelsens godkänner föredragningslistan enligt utskickad 

kallelse, dock med följande ärenden som tillägg i listan:  

  40 § EXTRA ÄRENDE: KOMMUNDIREKTÖRENS ANHÅLLAN OM 

UTTAG AV SEMESTERDAGAR  

  41 § EXTRA ÄRENDE: FRAMFÖRANDE AV KOMMUNENS 

REPRESENTANT  I KOMMUNFÖRBUNDETS STYRELSE 2022-2023

  

 

  

http://www.geta.ax/anslagstavla
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32 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION 
 

Kste § 32/13.4.2022  
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

- Lantbruksnämnden för Norra Åland, kallelse och protokoll 25.3.2022 

- Kommunernas socialtjänst, delgivning av förbundsstyrelsebeslut § 38/15.3.2022, 

Färdtjänst/stöd för rörligheten 

- Kommunala avtalsdelegationen, cirkulär nr 5/2022, Ersättning för 

måltidskostnader  

- Norra Ålands utbildningsdistrikt, protokoll förbundsstyrelsen 16.3.2022  

- Gruppen för samarbete inom äldreomsorgen på norra Åland, protokoll 10.03.2022 

- Norra Ålands äldreråd, protokoll möte nr 1/2022, 30.3.2022 

- Saltviks kommunstyrelse, protokollsutdrag § 33/28.2.2022, Tillsättande av 

äldreråd 2022-2023 

- Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL), protokoll nr 2 7.4.2022 

 

Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom, bibliotekssekreterare och 

byråsekreterare   

- Ekonomens beslut § 4/31.3.2022, Avbetalningsplan xx  

- Kommundirektörens beslut § 23/14.3.2022, Ansökan om ledighet  

- Kommundirektörens beslut § 24/14.3.2022, Ansökan om ledighet  

- Kommundirektörens beslut § 25/16.3.2022, Utlåtande över ansökan om 

jordförvärv 

- Kommundirektörens beslut § 26/23.3.2022, Ansökan om ledighet  

- Kommundirektörens beslut § 27/23.3.2022, Utredning av arbetserfarenhetstillägg 

- Kommundirektörens beslut § 28/30.3.2022, Ansökan om erfarenhetstillägg 

- Kommundirektörens beslut § 29/4.4.2022, Avtal om dataskydd för kontaktregistret 

i ekonomisystemet 

 

   Tjänstemannabeslut, daghemsföreståndare 

Tjänstemannabeslut Daghemmet Kotten 1-1.2022-6.4.2022 

§1-22 tjänstledighet utan lön 25.1.2022 

§1-22 återtagande av beslut 1-22 

§3-22  beviljade av semester 

§4-22 beviljande av semester 

§5-22 beviljande av semester och fridag 

§6-22 beviljande av semester 

§7-22 beviljande av spara semester 

§8-22 Arbetsavtal  

§9-22 Beviljande av dagvård  

§10-22 Beviljande av dagvård  

§11-22 Beviljande av dagvård  

§12-22 beviljande av spara semester 

§13-22 beviljande av semester 

§14-22 tjänstledigt utan lön 19.4 

 

   Tjänstemannabeslut, Hemgårdens föreståndare 

    

   Personalbeslut 

   4.1.2022 § 1 Beviljad tj.L utan lön 29-30.1 2 dagar 

   1.2.2022 § 2 Beviljad tj.L utan lön 27-28.1 2 dagar 

 1.2.2022 § 3 Beviljad semester 31.1-8.2.2022 9 dagar 

10.3.2022 § 4 Beviljad partiellt tjl. 20% jobbar 80% 

   14.3.2022 § 5 Tidsbegränsat arbetsavtal 14.3-31.12-2022 80%     

                                                                                 lokalvårdare 

15.3.2022 § 6 beviljad tj.L utan lön, coronasjukt barn 7.3-8.3 2 dagar 

15.3.2022 § 7 beviljad tj.L utan lön, coronasjukt barn 3.3-4.3. 2  

                                                      dagar 

22.3.2022 § 8 Beviljad semester 11.4-18.4.2022 fyller 60 år den 16.4  
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22.3.2022 § 9 Arbetsavtal tidsbestämd 28.3-31.5.2022 50% 

23.3.2022 §10 Beviljat 1 semesterdag, 1.4.2022 

23.3.2022 §11 Tj.l utan lön 1 dag 18.2, hemma med coronasjukt barn 

24.3.2022 §12 Beviljad Handledare arvode April och Maj, 190,00  

                                                      euro i månaden 

28.3.2022 §13 Beviljad en semesterdag 4.4.2022 

29.3.2022 §14 Beviljad sparad semester 18.4-30.4.2022,  

 

   Förvaltningsbeslut 

1.2.2022 § 1 Beviljat lunch till x och x    

2.2.2022 § 2 Beviljat periodplats    

21.2.2022 § 3 Beviljat periodplats    

1.3.2022 § 4 Beviljat stödtjänster    

1.3.2022 § 5 Beviljat periodplats    

3.3.2022 § 6 Beviljat periodplats    

4.3.2022 § 7 Beviljat periodplats    

18.3.2022 § 8 Tjänstemannabeslut om att ersätta x ÅHS fakturor pga  

                                                      av en olycka  

18.3.2022 § 9 Beviljat periodplats    

18.3.2022 §10 Beviljat periodplats    

30.3.2022 §11 Beviljat tillfällig hemservice   

  

- Incidentrapport för fallolycka (Geta Hemgård) 

 

   Tjänstemannabeslut förbundsdirektör/utbildningschef: 

 

 
 

   Tjänstemannabeslut skolföreståndare, Geta skola: 

  

1 05.01.22 Anhållan om fritidshemsplats  

2 19.01.22 Beviljad tjänstledighet för studier  

3 02.02.22 Beviljad tjänstledighet  

4 28.02.22 Beviljad tjänstledighet  

5 28.02.22 Beviljad semester  

6 15.03.22 Beviljad tjänstledighet  

7 04.04.22 Beviljad tjänstledighet 
 

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

- Ålands landskapsregering, Beslut 18.2.2022, 17 U3 (ÅLR 2021/8221), 

Penningautomatmedel för investering 2022, idrottsutrustning och anläggningar  

- Ålands landskapsregering, Brev 61 S3 240322, 24.3.2022, Bekämpning av 

coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i 

hemmet 
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- Ålands landskapsregering, Tjf § 2 Finansavdelningen, 30.3.2022 (ÅLR 

2022/2513), Fördelningsnyckel för samfundsskatten 2022 

- Ålands landskapsregering, Beslut 21.3.2022 (ÅLR 2022/164), Jordförvärv i Geta 

- Ålands landskapsregering, Beslut 29.3.2022 (ÅLR 2022/1112), Jordförvärv i Geta 

- Ålands landskapsregering, Beslut 17.2.2022 (ÅLR 2021/8132), Jordförvärv i Geta 

- Ålands landskapsregering, Beslut 17.2.2022 (ÅLR 2021/8131), Jordförvärv i Geta 

- Ålands landskapsregering, Beslut 17.2.2022 (ÅLR 2021/8133), Jordförvärv i Geta 

- Ålands landskapsregering, Beslut 17.2.2022 (ÅLR 2021/8130), Jordförvärv i Geta 

- Åfs 2022:14 Ålands landskapsregerings beslut om sotningsavgifter 

- Åfs 2022:15 LL om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa 

produkter 

- Åfs 2022:20 LL om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion 

- Åfs 2022:22 LF om avfall 

- Åfs 2022:23 LF om ändring av landskapsförordningen om deponering av avfall 

- Migrationsverket, Pressmeddelande till kommuner 25.3.2022, Information till 

kommuner: Kommunerna tas med i mottagningsarrangemangen – beredning av en 

ny verksamhetsmodell pågår 

- Social- och hälsovårdsministeriet, Kommuninfo 14.3.2022, Social- och 

hälsovårdstjänster för personer från Ukraina   

- Skatteförvaltningen, Begäran om förslag 30.3.2022, Förslag till medlemmar i 

skatterättelsenämnden för mandatperioden 1.1.2023 – 31.12.2027 

- Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, Brev skickat 15.3.2022 (Nr 9 A 16) 

 

   Övrigt  
- Ägarmöte för Åda Ab, 11.3.2022 (presentationer och minnesanteckningar) 

- Kommundirektörernas brev till landskapsregeringen 4.4.2022, Behov av en 

vattentjänstlag på Åland 

- Brev från norra Ålands presidiemöte 30.3.2022 till lagtingets politiska partier, 

Synpunkter rörande förslag till ändring i landskapslag om posttjänster 

- Ålandsbanken, Brev 11.4.2022, Tillägg till villkor gällande införande av 

inlåningsavgift (negativ ränta) för era checkräkningar 

 

  Kommundirektörens förslag   
  Kommunstyrelsen beslutar att anteckna att den tagit del av ovannämnda kommunens 

nämndprotokoll och protokoll över tjänstemannabeslut samt att det inte är påkallat att 

ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55 §. 

 

  Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas i övrigt till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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33 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING, FÖRSTA 

KVARTAL 

 

Kste § 33/13.4.2022 Kommundirektörens beredning: 

En uppdaterad ekonomirapport per sista mars samt analys uppgjort av 

ekonomen presenteras under mötet.  

./.  Bilaga Kste § 33/2022.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom och 

delger rapporten till kommunfullmäktige. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 
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34 § TOBAKSFRI KOMMUN 
 

Kste § 138/13.10.2021 Kommundirektörens beredning:  
Geta kommun, riktat till kommundirektören, har fått brev från projektet 

Tobakskampen vid ÅHS. De uppmuntrar kommunen att ta upp frågan för 

behandling i kommunen. Enligt bifogad lista är kommunerna Eckerö, 

Finström, Föglö, Jomala, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sund 

och Vårdö tobaksfria kommuner.     

./.  Bilaga Kste § 138/2021 

 

Enligt brevet har studier från THL visat att arbetsgivaren gör 

kostnadsinbesparingar samt minskar sjukfrånvaron och förbättrar hälsan 

bland kommunens anställda. Kostnaderna för kommunen för en person 

som röker varje dag är enligt studier i genomsnitt 1060-1300 euro per år på 

grund av enbart rökpauser.    

 

För att bedöma huruvida kommunen ska gå in för att bli en tobaksfri 

kommun bör saken utredas genom att fråga respektive enhet hur de ställer 

sig till frågan. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att utreda frågan genom att fråga respektive 

enhet hur de ställer sig till att införa tobaksfri kommun i Geta kommun. 

 

BESLUT:   

Kommunstyrelsen är positiv till att införa en tobaksfri kommun, men 

beslutar att först utreda frågan genom förfrågan till respektive enhet samt 

utreda eventuella inbesparingar och kostnadsökningar som en tobaksfri 

kommuns skulle innebära.      

_________ 

Kste § 34/13.4.2022  

Kommundirektörens beredning: 

Kommunkansliet, Geta skola, daghemmet Kotten och Geta Hemgård har 

inkommit med utlåtanden i ärendet. Utlåtandena enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 34/2021 

 

Kommundirektören anser på grund av följande orsaker; 

- för att upprätthålla flexibla och attraktiva arbetsplatser för 

arbetstagarna och tjänstemännen och upprätthålla viss frihet under 

ansvar,  

- med anledning av verksamheternas divergerande synpunkter för och 

emot förslaget att införa tobaksfri kommun i de inkomna svaren, 

- på grund av de negativa psykosociala effekter ett totalt tobaksförbud 

kan medföra för arbetstagare i vissa verksamheter som redan är hårt 

reglerade,   

- med anledning av att den arbetsplats med flest tobaksanvändare anser 

att en kontrollerad och rimlig tobaksanvändning av de relativt få 

användarna inte skadar eller försämrar verksamheten, samt 

- med beaktande av att skol- och daghemsområdena redan är tobaksfria 

arbetsplatser 
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att kommunen ej bör bli en tobaksfri kommun. Däremot bör ansvariga 

tjänstemän för förvaltningarna ha mandat att införa och upprätthålla 

tobaksfri arbetsplats på sina enheter.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar i detta läge inte införa tobaksfri kommun med 

anledning av beredningen ovan. Kommunstyrelsen beslutar dock att 

delegera beslutanderätten och ge mandat till ansvarig tjänsteman för 

respektive förvaltning att, om behov så finns, besluta om att införa och 

upprätthålla tobaksfri arbetsplats på sin(a) arbetsplats(er).     

 

Diskussion: 

Ledamot Björling föreslår att kommunen har som målsättning att bli 

tobaksfri kommun 30.6.2023. Förslaget understöds av ledamöterna 

Jansson-Eker, Strand och Martinsson.     

  

Omröstningsproposition: 

Kommundirektörens förslag: JA 

Ledamot Björlings förslag: NEJ 

 

Omröstning: 

JA:  

NEJ: R J-E, OS, KB, KB, HM 

 

BESLUT:   

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen har som målsättning att bli en 

tobaksfri kommun 30.6.2023.  

________ 
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35 § REMISS OM ÄNDRING AV LL OM BARNOMSORG OCH 

GRUNDSKOLA SAMT LL OM HEMVÅRDSSTÖD 
 

Kste § 35/13.4.2022 Kommundirektörens beredning:  
Ålands landskapsregering har genom ett remissbrev med 

lagframställningar gett kommunerna möjlighet att yttra sig om 

landskapsregeringens förslag om ändringar av landskapslagen om 

barnomsorg och grundskola samt landskapslagen om hemvårdsstöd för 

att anpassas till den familjeledighetsreform som träder i kraft den 1 

augusti 2022 och så att begränsningarna av den subjektiva rätten till 

barnomsorg slopas. Remissen med lagförslagen enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 35/2022 

   

  Lagförslagen innefattar i stora drag följande ändringar: 

- Syftet med rikets föräldraledighetsreform är att 

föräldradagpenningarna ska kunna tas ut flexibelt fram tills att barnet 

fyllt två år. För att möjliggöra detta föreslås i riket att rätten till 

kommunal småbarnspedagogik binds till ingången av den 

kalendermånad under vilken barnet fyller nio månader, dock ska det 

vara möjligt att få småbarnspedagogik även före denna tidpunkt om 

så behövs. Landskapsregeringen anser att rätten till 

daghemsverksamhet ska ändras även på Åland så att den inte längre 

är sammankopplad med föräldrapenningperiodens upphörande. 

 

- Landskapsregeringen föreslår att rätten till daghemsverksamhet 

fortsättningsvis ska begränsas för det barn som föräldrapenning 

betalas för. Däremot bör rätten till daghemsverksamhet säkerställas 

under den tid för vilken partiell föräldrapenning betalas till 

vårdnadshavaren på grund av deltidsarbete. Den frågan är oreglerad i 

gällande lag. 

 

- Enligt gällande lag har barnet rätt att bibehålla sin barnomsorgsplats 

under de nio veckor pappan kan vara faderskapsledig. 

Landskapsregeringen föreslår att barnets rätt att bibehålla sin 

barnomsorgsplats ska utökas från nuvarande nio veckor till tretton 

veckor och det ska vara möjligt att vara frånvarande flera perioder 

förutsatt att barnet mellan perioderna är närvarande i 

daghemsverksamheten. Med tanke på barnets bästa bör rätten till 

samma plats, såsom i nuläget, avse den barngrupp som barnet 

lämnade.  

 

- Landskapsregeringen föreslår avgiftsfrihet för föräldraledigheter som 

meddelats på förhand. Landskapsregeringen anser att en utökning av 

den avgiftsfria tiden från nio veckor till tretton veckor och att antalet 

avgiftsfria frånvaroperioder inte begränsas skulle säkerställa ett 

smidigt uttag av föräldraledigheter vilket är ett av syftena med 

lagstiftningsreformen. Landskapsregeringen föreslår därför att 

minimiantalet veckotimmar för heltidsomsorg regleras i lagen samt 

att en bestämmelse införs om att avgifter för barnomsorg som barnet 
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deltar i under färre timmar än heltidsomsorg men fler än 

halvtidsomsorg ska tas ut i relation till vistelsetiden. 

 

- Landskapsregeringen föreslår att begränsningarna av den subjektiva 

rätten till barnomsorg slopas så att rätten till daghemsverksamhet på 

heltid återinförs. Anledningen är att nuvarande begränsningen av den 

subjektiva rätten i lagen strider mot den europeiska sociala stadgan. 

 

- Avsikten med rikets familjeledighetsreform och de ändringar som 

gjorts av sjukförsäkringslagen är bland annat ett mer flexibelt uttag 

av föräldrapenningdagar tills barnet fyller två år. Med anledning av 

reformen föreslår landskapsregeringen att bestämmelserna om 

hemvårdsstödet ändras så att hemvårdsstödet kan användas flexiblare 

än hittills och att rätten till hemvårdsstöd inte längre ska vara bunden 

till avslutad föräldrapenningsperiod. Landskapsregeringen föreslår 

därför att rätten till hemvårdsstöd ska börja då 160 dagar av 

föräldrapenningsperioden tagits ut, dvs. då barnet är cirka sex 

månader gammalt. 

 

I lagförslagets ekonomiska konsekvensanalyser kan det dras slutsatser att 

lagändringarna antagligen kommer att innebära kostnadsökningar och 

mindre intäkter för den kommunala barnomsorgsverksamheten.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande utlåtande till Ålands 

landskapsregering: 

 

Den korta remisstiden försvårar behandlingen av kommunens 

remissutlåtande på ett behörigt sätt. 

 

Syftet med lagändringarna är goda och har antagligen ett brett politiskt 

stöd och ett stöd bland blivande nuvarande småbarnsföräldrar. Syftet att 

öka flexibiliteten och att öka jämställdheten är också goda. 

 

Däremot behöver landskapsregeringen på ett sätt eller annat möjliggöra 

för kommunerna att kompensera för det bortfall av intäkter och utökade 

kostnader som lagförslaget antagligen kommer att innebär för 

kommunernas barnomsorgsverksamhet. Detta kan exempelvis utföras 

genom en höjning av den maximala barnomsorgsavgiften från nuvarande 

240 euro. Det bör noteras att kommuner inte automatiskt kommer att 

höja barnomsorgsavgifterna bara för att den maximala avgiftstaket höjs – 

antagligen lär endast de kommuner som är i trängande behov av 

anpassning av en ev. ekonomisk verklighet genomföra höjningar av 

avgiften.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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36 § UTMÄRKELSETECKEN 2022 
 

Kste § 36/13.4.2022 Kommundirektörens beredning: 

Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på personer förtjänta av de 

utmärkelsetecken som Republikens president beviljar på 

självtändighetsdagen år 2022. Förslagen ska vara ämbetsverket tillhanda 

senast 6.5.2022. Statens ämbetsverk brev enligt bilaga; 

./.  Bilaga Kste § 36/2022. 

 

Förslagen ska avse personer som utfört ett förtjänstfullt och långvarigt 

arbete (minst 10 år) inom sitt yrkesområde som anställd eller som 

förtroendevald inom den offentliga sektorn. Den primära utgångspunkten 

är de personliga meriterna som skall ligga över genomsnittsnivån och 

som personen ifråga skall ha gett bevis på genom egen yrkesskicklighet 

eller i betydande samhälleliga uppgifter. En förutsättning är dessutom ett 

gott rykte och en vilja att ta emot utmärkelsetecken. Enbart tjänste- och 

anställningsår är inte en tillräcklig grund. 

 

Senaste året delegerades beslutet till kommundirektören. 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar ställning till vem som bör uppmärksammas 

gällande utmärkelsetecken eller delegerar beslutet till tjänsteman.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera ärendet till kommundirektören. 

______  
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37 § FÖRSLAG FRÅN FINLANDS KOMMUNFÖRBUND OM UTÖKAT 

SAMARBETE MED DE ÅLÄNDSKA KOMMUNERNA 
 

Kste § 37/13.4.2022 

Finlands kommunförbund har till de åländska kommunerna inkommit 

med en förfrågan om ett utökat och samarbete. Förfrågan enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 37/2022. 

 

Finlands kommunförbund vill med förfrågan kartlägga de åländska 

kommunernas inställning till att Finlands Kommunförbund inrättar en 

tjänst som juridisk sakkunnig i åländska förvaltningsfrågor. Personen 

skulle fysiskt vara stationerad på Åland men anställd av Finlands 

Kommunförbund 

 

De åländska kommunerna är redan idag medlemmar i Finlands 

Kommunförbund. Kommunförbundet har kapacitet att i de flesta 

substansfrågor som berör kommunerna ge råd på minst två språk. Den 

svenska enheten består av 14 personer, inklusive översättarteamet. 

Därutöver har Kommunförbundet ett dussin två- eller svenskspråkiga 

sakkunniga på övriga substansenheter.  

 

Finlands Kommunförbund kan enligt nuvarande samarbetsmodell inte 

garantera fullskalig intressebevakning och service för de åländska 

kommunerna. För detta kompenseras kommunerna i form av en 

reducerad medlemsavgift. De åländska kommunerna tar dock aktivt del 

av vissa av Finlands Kommunförbunds tjänster, bland annat utbildningar 

och nätverksträffar. 

 

För att kunna bibehålla en aktiv intressebevakning och upprätthålla 

kompetens och servicenivå i åländska frågor föreslår Finlands 

kommunförbund att de anställer en sakkunnig i Ålandsfrågor. Den 

sakkunniga som stationeras på Åland skulle vara en resurs även för 

Finlands Kommunförbund. Finlands Kommunförbunds bevakning av 

åländska intressen skulle stärkas och förbundets sakkunskap och 

förståelse för Ålands särställning höjas, vilket även skulle gagna 

förbundets verksamhet på fastlandet. I denna modell skulle samtliga 

åländska kommuner bli fullvärdiga medlemmar i Finlands 

Kommunförbund och erlägga full medlemsavgift till förbundet. En 

preliminär riktgivande beräkning enligt förbundet gör gällande att Geta 

kommuns medlemsavgift skulle höjas från 1160 euro till 1544 euro per 

år (höjning 384 euro). 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att besvara Finlands kommunförbund att Geta 

kommun ser positivt på förslaget, dock under förutsättning att minst två 

tredjedelar av de åländska kommunerna är av samma ståndpunkt. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  
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38 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN NR 6 2021 

SAMT NR 1 OCH 2 2022   
 

Kste § 38/13.4.2022 Kommundirektörens beredning: 

Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda 

och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, 

utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av 

styrelsen och revisorer. Besluten som skall bedömas och verkställas är de 

i fullmäktiges protokoll nr 5 år 2021. Dessa kan läsas på kommunens 

hemsida www.geta.ax.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat 

vid sammanträdena nummer 6 år 2021 samt nr 1 och 2 2022 har 

tillkommit i laga ordning och att besluten kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

  

http://www.geta.ax/
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39 § GETA CANCERFONDS ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2022 
 

 Kste § 39/13.4.2022  Ekonomens beredning:  
Enligt 5 § i stadgar för Geta cancerfond (antagna genom Kste 97 § 

12.6.2018, och reviderade genom Kste 53 § 22.4.2020) ska 

kommunstyrelsen delges information om cancerfonden i form av 

årsberättelse en gång per år i samband med kommunstyrelsens 

sammanträden. Årsberättelsen framläggs för godkännande innan den 

inlämnas till kommunfullmäktige.  

 

Årsberättelse för 2021 som bilaga. Under 2021 inkom en ansökning och 

således beviljades ett cancerbidrag till utbetalning. 

 

Däremot inkom ingen (0) inbetalningar. 

Bilaga Kste § 39/2022.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2021 

och för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i 

enlighet med fondens stadgar.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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40 § EXTRA ÄRENDE: KOMMUNDIREKTÖRENS ANHÅLLAN OM 

UTTAG AV SEMESTERDAGAR 
 

Kste § 97/16.6.2021 Kommundirektören har ännu från innevarande semesterperiod 

semesterdagar kvar att ta ut. Kommundirektören anhåller därför om uttag 

av semesterdagar 2-8 maj samt 16-22 maj på grund av utlandsresor. 

 

Ansvarig kontaktperson under ovanstående period i de ärenden 

kommundirektören har hand om i normala fall är ekonomen.   

 

Förslag: 

Kommunstyrelsens beslutar att bevilja kommundirektören uttag av 

semesterdagar 2-8 maj samt 16-22 maj.  

 

Jäv: 

Kommundirektören anhåller om jäv. Kommunstyrelsen beslutar att 

godkänna anhållan. Till sekreterare för ärendet utses Helena Martinsson. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. 

______  
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41 § EXTRA ÄRENDE: FRAMFÖRANDE AV KOMMUNENS REPRESENTANT  

I KOMMUNFÖRBUNDETS STYRELSE 2022-2023 

 
Kste § 41/13.4.2022 Vid nästa förbundsstämma (vårstämman) för Ålands kommunförbund 

kommer medlemmarna i förbundsstyrelsen för år 2022-2023 att väljas. 

Enligt den norråländska mellankommunala ombudsstämman som hölls 

13.2.2022 bör Geta kommun ha en suppleantpost i förbundsstyrelsen för 

Ålands kommunförbund. Dock blev utfallet inte sådant efter valet av 

förbundsstyrelse år 2020.   

 

Geta kommun avser att till valet av förbundsstyrelse för åren 2022-2023 

föra fram en representant från Geta kommun. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen framför en representant som kan väljas in till 

förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund 2022-2023. 

 

  Diskussion: 

Ledamot Martinsson föreslår att ledamot Berndtsson blir Geta kommuns 

förslag på representant. Förslaget understöds av Jansson-Eker. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att framföra Kjell Berndtsson som 

representant i förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund 2022-2023.  

______ 
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42 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 42/13.4.2022  

  Mötet förklaras avslutat kl. 20.25. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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§§ 31-42 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 

Det aktuella beslutsprotokollet framläggs till påseende på kommunens elektroniska anslagstavla 

(www.geta.ax) samt i Geta kommunkansli, Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via 

direkt skriftlig delgivning till part. Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller 

besvärsanförande kan part rådgöra med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524. 

 

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: 

 

§§ 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42 

 

Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 

över nedan nämnda beslut.  

Paragrafer i protokollet och grunderna 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: 

 

§§ 32, 34, 36, 37, 40 

 

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. 

 

http://www.geta.ax/
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Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är: Ålands förvaltningsdomstol 

    PB 31, Torggatan 16 

    AX-22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet: §   

 

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. 

 

    


