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http://www.geta.ax/
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62 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kste § 62/12.5.2021 Sammanträdets öppnande 
  Sammanträdet inleds kl. 18.30 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 6.5.2021. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats 

elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62. 
 

Vid sammanträdet är fyra (4) beslutande närvarande. Ordinarie ledamot 

Jansson-Eker har meddelat förhinder och hennes ersättare är ej på plats.  

 

Utbildningschef Cecilia Johansson deltar på mötet via digital bild- och 

ljudförbindelse. 

 

Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Gunnel Nordlund-White. 

  Protokolljustering sker måndagen den 17 maj kl 15.00 på kommunkansliet 

i Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse, dock med följande 

ärenden som tillägg i listan:  

70 § EXTRA ÄRENDE: EKONOMISK RAPPORT OCH 

BUDGETUPPFÖLJNING, FÖRSTA KVARTAL  

71 § EXTRA ÄRENDE: LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES 

SAMMANTRÄDEN NR 1 och 2 2021  

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

Kste § 63/12.5.2021  
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

- Norra Ålands Högstadiedistrikt, förbundsfullmäktige kallelse och protokoll möte 

nr 1/2021, 8.4.2021 

- Ålands kommunförbund, protokoll förbundsstyrelse 19.3.2021 (godkänt bokslut 

och verksamhetsberättelse 2020 inkl. revisionsberättelse) 

- Kommunala avtalsdelegationen, Cirkulär nr 3/2021, Ersättning för 

måltidskostnader 

- Oasen boende- och vårdcenter k.f, förbundsfullmäktige, kallelse nr 2/2021, 

26.5.2021  

- Norra Ålands utbildningsdistrikt, protokoll förbundsstyrelsen nr 2/2021, 5.5.2021 

- Norra Ålands utbildningsdistrikt, protokollsutdrag förbundsstyrelsen nr 2/2021, § 

24/2021, Budget och ekonomiplan 2022-2024     

- Norråländskt presidiemöte, protokoll, Vårdö 28.4.2021 

- Kommunernas socialtjänst, protokoll förbundsstyrelsen 30.3.2021  

- Kommunernas socialtjänst, protokoll förbundsstyrelsen 30.3.2021, §§ 63-64, Avtal 

med Geta kommun om boendeservice och service på institution samt avtal med 

Geta kommun om köp av tjänster inom hemservice och öppenvårdstjänster  

- Kommunernas socialtjänst, protokoll förbundsstyrelsen 27.4.2021  

- Kommunernas socialtjänst, protokoll förbundsstyrelsen Kommunernas socialtjänst, 

protokoll förbundsstyrelsen 27.4.2021, delgivning av beslut § 70 – Avtal med Geta 

kommun om köp av tjänster inom hemservice och öppenvårdstjänst  

- Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 4/2021, 29.4.2021 

- Finströms kommun, Invånarnämnden 23.3.2021, delgivning av protokollsutdrag § 

27/23.3.2021 Förfrågan om köp av barnomsorgledartjänster    

 

   Tjänstemannabeslut, Hemgårdens föreståndare 

- Ny mall för Vård- och serviceplan för hemservice för Geta kommun  

 

   Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom och byråsekreterare 

- Kdir § 30/12.4..2021, Utseende av delegat till Ålands brand- och 

räddningsförbunds vårtmöte  

- Kdir § 31/12.4.2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 32/14.4.2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 33/14.4.2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 34/28.4.2021, Beslut om extra resurs inom fastighetsskötseln 

- Kdir § 35/21.4.2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 36/26.4.2021, Anhållan om befrielse från avfallsavgiften 2021 

- Kdir § 37/28.4.2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 38/10.5.2021, Anhållan om sparad semester 

- Kdir § 39/10.5.2021, Anhållan om sparad semester 

- Kdir § 40/10.5.2021, Omvandling av semesterpremie till ledig tid 

- Kdir § 41/10.5.2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 42/10.5.2021, Anhållan om befrielse från avfallsavgiften 2021 

- Kdir § 43/10.5.2021, Ändring av avtal, vik. lokalvårdare Geta skola 

- Kdir § 44/12.5.2021, Remissutlåtande gällande utkast till lagförslag om mottag-

ning i hamn av avfall från fartyg 

- Kdir § 45/12.5.2021, Remissutlåtande gällande förslag till landskapsförordning om 

arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt 

- Kdir § 46/12.5.2021, Kansliets öppethållningstider under sommaren 2021 

 

   Tjänstemannabeslut, utbildningschef, skolföreståndare och daghemsföreståndare 

- Utbildningschef Geta (Dnr NÅHD/122/2021, 30.4.2021, Justering av lönegrupp 

  

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

- Ålands landskapsregering, brev 43 S3, 12.3.2021, Instruktion gällande beställning 

och utdelning av mun- och nässkydd i skolorna 
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- Ålands landskapsregering, beslut 33 S3, 4.3.2021 (ÅLR 2020/8257), Ålands 

landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till 

Åland från riskområde 

- Ålands landskapsregering, protokoll vid pleniföredragning 18.3.2021, Antagande 

av havsplan för Åland  

- Ålands landskapsregering, Rekommendation 53 S3 290321 (uppdaterad version 

29.3.2021), Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens 

verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet 

- Ålands landskapsregering, beslut 69 S3, 22.4.2021 (ÅLR 2020/2268) Social- och 

hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om 

smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster 

- Ålands landskapsregering, beslut 61 S3, 8.4.2021 (ÅLR 2020/2268) Social- och 

hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om 

smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster 

- Ålands landskapsregering, beslut 78 S3, 6.5.2021 (ÅLR 2020/2268) Social- och 

hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om 

smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster 

- Ålands landskapsregering, brev 54 U3a, 20.4.2021 (ÅLR 2021/484), Protokoll från 

syn anordnad vid fast fornlämning Ge 15.1 

- Ålands landskapsregering, beslut 115 U2, 13.4.2021 (ÅLR 2019/8807), 

Förverkligande av en grundskoleundervisning för personer som fullgjort 

läroplikten 

- Ålands landskapsregering, inbjudan, 14.4.2021 (ÅLR 2021/2944), Inbjudan till 

styrelseordförande för möte angående VA-samarbetets styrgrupps anhållan om 

lagrevidering 

- Ålands landskapsregering, beslut 64 S3, 8.4.2021 (ÅLR 2021/1531), 

Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid 

privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga 

utrymmen under covid-19-epidemin 

- Ålands landskapsregering, beslut 70 S3, 22.4.2021 (ÅLR 2021/1531), 

Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid 

privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga 

utrymmen under covid-19-epidemin 

- Ålands landskapsregering, beslut 74 S3, 29.4.2021 (ÅLR 2021/3317), Fortsatt 

distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland 

från och med årskurs 7 och på gymnasienivå från 3.5.2021 

- Ålands landskapsregering, beslut 66 S3, 15.4.2021 (ÅLR 2021/2947), Distribution 

och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med 

årskurs 7 och på gymnasienivå under perioden 19.4.2021 till och med 30.4.2021  

- Ålands landskapsregering, Information 68 S3, 21.4.2021, Åtgärder för att 

förhindra spridning av Covid-19-epidemin i utrymmen som är öppna för 

allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupp 

- Ålands landskapsregering, beslut (79 S3, Dnr ÅLR 2021/1531) 6.5.2021, 

Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid 

privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga 

utrymmen under covid-19-epidemin 

- Ålands landskapsregering, beslut 121 U2, 26.4.2021 (ÅLR 2021/3158), Planering 

av verksamheten inom barnomsorgen inför hösten 2021 

- Ålands landskapsregering, Tjf § 4 Finansavdelningen, 25.3.2021 (ÅLR 

2021/2439), Fördelningsnyckel för samfundsskatten 2021 

- Ålands landskapsregering, information, Landskapsintressen för kulturmiljö - Ett 

utvecklingsarbete för Ålands framtida hemmiljöer 

- Statens ämbetsverk på Åland, brev 28.4.2021 (Nr 8 A 16), Undantagsförhållandena 

upphörde den 27 april 2021 

- Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, 3.5.2021 (Nr 7 A 16), 

Beredskapskurs 1-2 juni 2021 

- Åfs 2021/39, Ålands landskapsregerings beslut om fördelning av samfunds och 

samfällda förmåners kommunalskatt mellan kommunerna 
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   Övrigt  
- Åda Ab, intresseanmälan till förstudien för schemaläggningssystem (Geta/kdir har 

tackat nej till deltagande i förstudien) 

- Ålands Brand- och räddningsförbund, medlemsinfo nr. 01-2021 

- Ålands Vatten, kallelse till ordinarie bolagsstämma 20.5.2021 

- Kommundirektörsmöte (digitalt) i Lemland, mötesprotokoll, 5.3.2021  

- Kommundirektörsmöte (digitalt) i Eckerö, mötesprotokoll, 9.4.2021  

- Medimar, Geta dagis arbetsplatsutredning 13.4.2021 

- Lokalkraft Leader Åland, kallelse vårmöte 27.4.2021 

- Havsvidden Ab, meddelande den 7.5.2021 om att man ej kommer att finansiera 

avloppsledningar Höckböle-Havsvidden 

-  Havsvidden Ab, Application for entry into Finland (byggare för byggandet av 

lägenhetshotell)   

- Föreningen Norden på Åland r.f, medlemsbrev nr 1, 23.3.2021  

- Ålands Vatten, undertecknat arrendeavtal för område för vattenbufferttank i 

Höckböle 

- ÅHS, undertecknat samarbetsavtal mellan ÅHS och Geta kommun  

  

  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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64 § HÅLLBARHETS- OCH UTVECKLINGSAGENDAN OCH MEDAKTÖR I 

BÄRKRAFT.AX-NÄTVERKET  
 

Kst § 154/9.10.2018 
Geta kommun har fått en förfrågan om att aktivt stödja Bärkraft Åland, 

Målsättningen är att ta löften om att ta konkreta åtgärder som bidrar till 

utvecklings- och hållbarhetsagendan förverkligande. Förfrågan enligt 

bilaga. 

./.  Bilaga Kst § 154/2018. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken är att beslutet att ställa sig bakom hållbarhetsagendan är att 

kommunen samtidigt åtar sig att förverkliga vissa konkreta åtgärder för 

att bidra till hållbarhetsarbetet. 

Kommundirektören anser att detta är ett politiskt beslut som bör tas av 

fullmäktige för att få bred förankring om kommunen ska gå med aktivt i 

hållbarhetsagendan. 

 

Kommundirektörens förslag:  
  Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommun ställer sig 

bakom hållbarhetsagendan enligt bilaga Kst § 154/2018.  

 

  BESLUT:  
   Enligt förslag. 

  ______ 
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Kfge § 69/28.11.2018 

Ledamot Jansson föreslår att ärendet beslutas om vid ett senare tillfälle. 

Förslaget får stöd från samtliga ledamöter. 

 

BESLUT:   

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ta beslutet vid ett senare 

tillfälle. 

________  

Kste § 58/7.4.2021  

Kommundirektörens beredning: 

 Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 28.11.2018 att inte ansluta 

sig som medaktör i bärkraft.ax-nätverket samt ställa sig bakom Ålands 

hållbarhets- och utvecklingsagenda. En anledning till beslutet var att endast 

ett par kommuner hade anslutit sig. 
 

I en kartläggning utförd av Bärkraft.ax framkommer att sex kommuner har 

tagit beslutet att ställa sig bakom Ålands utvecklings- och 

hållbarhetsagenda och bli medaktörer. Det framkommer även i 

kartläggningen att alla åländska kommuner jobbar brett med hållbarhet, 

men att kommunerna har många gemensamma utmaningar som kan 

överkommas genom nära samarbete – bland annat genom bärkraft.ax-

nätverket. Underlag och information enligt bilaga. 

./.   Bilaga Kste § 58a/2021. 

 

 Med anledning av detta har Geta kommunkansli haft en workshop 

(organiserad av kommundirektören och ledande hållbarhetslots för 

bärkraft.ax-nätverket den 4.2.2021) för att ta fram visioner, mål och 

konkreta åtgärder som skulle kunna ingå i en färdplan mot utveckling och 

ett hållbarare samhälle. Workshopen har mynnat ut i en strategisk färdplan 

(se bilaga) med mål och konkreta åtgärder samt ytterligare i en 

sammanställning av möjliga konkreta åtgärder för en förbättrad energi- och 

resursanvändning.    

 

./. Bilaga Kste § 58b/2021. Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda 

./.   Bilaga Kste § 58c/2021. Färdplan för ett hållbart Geta, 2021-2025 

./. Bilaga Kste § 58d/2021. Möjliga konkreta åtgärder för en förbättrad 

resurs- och energianvändning i Geta kommun. 

 

 Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland går att läsa via denna 

länk: https://www.barkraft.ax/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-aland 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommun ställer sig 

bakom Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda enligt Bilaga § 

58b/2021 och fastställer strategidokumentet ” Färdplan för ett hållbart 

Geta” för åren 2021-2025 enligt Bilaga § 58c/2021. 

 

BESLUT: 

  Ärendet återremitteras för vidare bearbetning av färdplanen. 

  ______ 

 

https://www.barkraft.ax/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-aland
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Kste § 64/12.5.2021 Kommundirektörens beredning: 

 Kommundirektören har uppdaterat och reviderat Färdplan för ett hållbart 

Geta 2021-2025 samt dokumentet Möjliga konkreta åtgärder för en 

förbättrad resurs- och energianvändning i Geta kommun. 

 

./. Bilaga Kste § 64a/2021. Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda 

./. Bilaga Kste § 64b/2021. Färdplan för ett hållbart Geta, 2021-2025 

(uppdaterad och reviderad) 

./. Bilaga Kste § 64c/2021. Möjliga konkreta åtgärder för en förbättrad 

resurs- och energianvändning i Geta kommun (uppdaterad och 

reviderad). 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommun ställer sig 

bakom Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda enligt Bilaga § 

64a/2021 och fastställer strategidokumentet ”Färdplan för ett hållbart 

Geta” för åren 2021-2025 enligt Bilaga § 64b/2021. 

 

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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65 § BUDGETMÅL 2021 – UTVÄRDERING BYGGNADSNÄMNDENS 

ÖVERTAGANDE AV DE TEKNISKA ÄRENDENA  
 

Kste § 12/3.2.2021 Kommundirektörens beredning:  
I verksamhetsåtgärderna under uppgiftsområdet Kommunledning i 2021 

års budget finns följande punkt inskriven: 

” Styrelsen utvärderar den byggnadstekniska nämndreformen från 2018 

som innebar att de tekniska ärendena flyttades från styrelsen till 

byggnadsnämnden.” 

 

Med anledning av budgetåtgärden bör kommunstyrelsen låta 

byggnadstekniska nämnden utlåta sig om hur den byggnadstekniska 

nämndreformen uppfattas. 

 

Bakgrund: 

I och med kommunfullmäktigebeslut Kfge § 31/20.9.2017 infördes en 

byggnadsteknisk nämnd från och med 1.1.2018. Byggnadstekniska 

nämnden fungerar som både teknisk nämnd samt som övervaknings- och 

tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Geta. Nämnden 

behandlar även byggnadsplanefrågor. Byggnadsinspektören är 

föredragande i nämnden för dennes ansvarsområden och 

kommunteknikern är i sin tur föredragande i nämnden för dennes 

ansvarsområden. Under byggnadstekniska nämndens ansvar tillkom 

följande  uppgiftsområden efter reformen: Byggnader och anläggningar, 

Trafikleder och allmänna områden, Vatten och avlopp samt 

Avfallshantering. Avfallshanteringen har dock överförts tillbaka till 

kommunstyrelsen och administreras av centralförvaltningen. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att låta byggnadstekniska nämnden utlåta sig 

om den byggnadstekniska nämndreformen genom att svara på följande 

frågor:  

 

- anser nämnde att byggnadstekniska nämndreformen fallit väl ut,  

- är nämnden tillfreds med de utvidgade ansvarsområdena inom 

kommunaltekniken,  

- och hur skulle nämnden förhålla sig om de tekniska ärendena 

återfördes till kommunstyrelsens ansvarsområden?  

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 

Btn § 29/19.4.2021   

Kommunstyrelsen beslutar att låta byggnadstekniska nämnden utlåta sig 

om den byggnadstekniska nämndreformen genom att svara på följande 

frågor. 

 

 Anser nämnden reformen falligt väl ut? 

 Är nämnden tillfreds med de utvidgade ansvarsrområden inom 

kommuntekniken? 
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 Hur skulle nämnden förhålla sig till om de tekniska ärendena återförs 

till kommunstyrelsens ansvarsområde? 

 

Beslut: 

Byggnadstekniska nämnden beslutar att ge följande utlåtande:  

Konstateras att nämnden var skeptisk till en början över de utökade 

ansvarsområdena, men att det ändå har fungerat väl i slutändan. 

Nämnden är nöjd med sitt arbete och man anser att man skött de tekniska 

ärendena väl efter de resurser som funnits tillbuds. Samarbetet med 

ansvariga tjänstemän har också fungerat bra. Viktigt är att rätt kompetens 

finns i nämnden som motsvarar ansvarsområdena. Framförallt anser 

nämnden att det är positivt att samma person nu innehar både uppdraget 

som byggnadsinspektör och kommuntekniker. Då är det också en fördel 

att tjänstemannen endast har en nämnd att svara mot. 

Genomförandenivån av budgeterade projekt är god.  

 

Byggnadstekniska nämnden anser att nuvarande struktur och 

ansvarsområden borde bibehållas.    

________ 

Kste § 65/12.5.2021 

Kommundirektörens beredning: 

Byggnadstekniska nämnden har givit sitt utlåtande enligt beslutet i Btn § 

29/19.4.2021 ovan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar utlåtande till kännedom. 

 

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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66 § SPONSRING AV TALL SHIPS RACE TRAINEE 2021 
 

Kste § 183/15.12.2020 Kommundirektörens beredning: 
  I enlighet med kommundirektörens initiativrätt enligt kommunens 

förvaltningsstadga (se § 79 och 82) kan kommundirektören ta upp aktuella 

ärenden och ta initiativ. 

 

  Kommunen har blivit informerad om möjligheten att sponsra en Tall Ships 

Race trainee år 2021. Upplägget skulle förslagsvis vara så att kommunen 

sponsrar en trainee (ungdom i åldern 15-25) med hemort i Geta. Om 

kommunen sponsrar en trainee ska den sponsrade traineen stå till 

sponsorns förfogande och dela med sig om upplevelser till havs med 

sponsorn och med olika typer av media. Detta innebär alltså också att 

traineen kan synas på sponsorns sociala medier och hemsida. 

Sponsringssumman är 2 000 euro, och då är så gott som hela trainee-

uppdraget finansierat, inklusive resor. Det enda som den utvalde traineen 

behöver betala är en kostnad på ca. 300 euro. Ett trainee-paket involverar 

resan till det aktuella fartyget för att gå ombord på en lördag med avfärd 

från starthamnen på söndag. Sedan är traineen fyra dagar till havs och 

kommer i hamn på torsdag. Väl i hamn inleds några dagar fyllda av 

aktiviteter och festligheter fram till lördag, då traineen går iland och åker 

hem. Gällande ungdomar från Åland är den troliga rutten antagligen 

Tallinn-Mariehamn. Underlag enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 183/2020. 

 

  Kommundirektörens bedömning är att sponsringen är ett utmärkt tillfälle 

för kommunen att göra reklam och synas mycket vid olika tillfällen 

inkommande verksamhetsår. Geta kommun skulle även vara den första 

kommunen (förutom Mariehamns stad som är värd) att ta beslut om att 

sponsra en trainee. Kommunen skulle få god uppmärksamhet för detta. 

Kostnaden om 2 000 euro för den uppmärksamhet för kommunen som 

troligen genereras och det unika äventyr en getaungdom för uppleva, bör 

anses som en förmånlig summa. Sponsringen skulle även vara ett sätt för 

Geta kommun att hylla sin sjöfarartradition.     

 

  Kommundirektören konstaterar att det finns medel att tillgå exempelvis 

under uppgiftsområdet Allmän socialverksamhet och kostnadsstället för 

Familjehem och anstaltsvård (Kst 3112).   

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att sponsorera en Tall Ships Race trainee. 

Villkoret är att den deltagande ungdomen bör vara bosatt i Geta kommun. 

Kommundirektören, tillsammans med organisatörerna för Tall Ships Race, 

tar hand om urvalsprocessen av en trainee från Geta. Kommunstyrelsen 

beslutar att finansiera sponsoreringen (2 000 euro) från kostnadsstället för 

Ungdoms- och fritidsverksamhet (Kst 1143). Anslaget om för ändamålet 

flyttas från kostnadsstället för Familjehem och anstaltsvård (Kst 3112).  
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  BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar att sponsorera en Tall Ships Race trainee om 

2 000 euro. Villkoret är att den deltagande ungdomen bör ha Geta som 

hemort. 

 

Kommunstyrelsen tar hand om urvalsprocessen av en trainee från Geta.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera sponsoreringen (2 000 euro) från 

kostnadsstället för Ungdoms- och fritidsverksamhet (Kst 1143). Anslaget 

om för ändamålet flyttas från kostnadsstället för Familjehem och 

anstaltsvård (Kst 3112).    

  ________ 

Kste § 65/12.5.2021 

Kommundirektörens beredning 

Tiden för intresseanmälan och ansökan om sponsring för att segla som 

trainee på Tall Ships Races 2021 har gått ut den 28.2.2021. 

Organisatörerna har meddelat Geta kommun att Ingrid Enckell med 

koppling till Geta, har lämnat in intresseanmälan om att bli trainee, med 

tillhörande ansökan om sponsring från Geta kommun.  

 

För sponsringen kan Geta kommun komma överens med den sponsrade 

om olika typer av aktiviteter som ger synlighet till kommunen. Tanken är 

att personen delar med sig om upplevelser till havs, ex. genom en dagbok 

med bilder och text (dagboken kan föras antingen i videoformat eller i 

skriven form) som sedan publiceras på kommunens hemsida och sociala 

medier.  

 

Den sponsrade kan även t.ex. få tillgång kommunens t-skjorta (GetA-life: 

Flytta till Geta) samt ett Getasmycke som personen då förväntas använda 

under äventyret.   

  

./. Bilaga Kste § 65/2021. Meddelande från organisatörerna samt trainee-

avtal. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att sponsra Ingrid Enckell med kostnaden för 

seglatsen (1 500 euro) och beslutar att kommundirektören får i uppgift att 

komma överens med den sponsrade om vilka sponsringsaktiviteter som 

utförs. 

 

Den sökande får även tillgång kommunens t-skjorta (GetA-life: Flytta till 

Geta) samt ett Getasmycke som den sponsrade förväntas använda under 

äventyret.   

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  
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66 § BOKSLUT 2020 
 

Kste § 66/12.5.2021 Kommundirektörens beredning: 

  I enlighet med kommunallagen § 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett 

bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige 

före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall 

ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en 

översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall 

undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. 

   

  I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för 

verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för 

väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi och som 

inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. 

  I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när 

verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av 

räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. 

   

I föreliggande bokslut landar årsresultatet på -27 722€, vilket är betydligt 

bättre än budgeterade -159 233€, och årsbidraget landar på 112 038€. 

Resultatet och årsbidraget är betydligt bättre jämfört med bokslut 2019. 

./.  Bilaga Kst § 66/2021. 

 

Även om kommunen gör ett betydligt bättre verksamhetsår rent 

resultatmässigt jämfört med 2019, är kommunens resultat fortfarande 

inte hållbart på längre sikt och ekonomin är fortfarande känslig för 

oväntade höga kostnader. Det negativa resultatet för 2020 innebär att 

kommunen måste ta från sitt överskott ackumulerat från tidigare år. 

Likviditeten har också till viss del förbättrats, vilket har att göra med det 

positiva årsbidraget, tagna finansieringslån för investeringarna och 

influtna vattenanslutningar till kommunens vattenverk. Kommunen har 

tagit investeringslån för att finansiera investeringar under 

verksamhetsåret. Den totala lånestocken efter amorteringar är per den 

31.12.2020 totalt 869 299€ jämfört med 838 723 vid samma tidpunkt 

2019. En ökning med ca. 30 000 euro 

 

 Sedan 2017 har alla större investeringar finansierats med lån från bank.  

 

Utsikterna för år 2020 var innan coronakrisen goda för kommunen. Men 

i och med krisen är läget väldigt osäkert och det ekonomiska utfallet för 

år 2021 kommer antagligen att påverkas negativt på grund av lägre 

inkomstskatter, men inget vet i vilken utsträckning de åländska 

kommunerna kommer att påverkas de kommande åren. Sannolikt 

kommer krisen att påverka den åländska ekonomin flera år framöver. 

Stödåtgärder från staten och landskapet är fortfarande nödvändiga.  

   

  Efter att 2020 års underskott om -27 722€ ackumulerats med tidigare års 

överskott om 511 518€ samt korrigeringar mot tidigare år på 20 519,  

uppgår överskottet vid slutet av år 2020 till 504 315€ – vilket inte 

upplevs att utgöra ett betryggande stort ackumulerat överskott i balansen, 
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speciellt med tanke på den osäkerhet som karakteriserar den åländska 

offentliga sektorn. 
  

Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen  

- Godkänner bokslut och balansbok för år 2020 enligt bilaga. 

- Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar 

handlingarna till revisorerna för granskning.  

- Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektören att tillsammans underteckna och avge 

bekräftelsebrev till revisor enligt bilaga. 

- Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern 

driftsnettonivå: 

o Byggnadstillsyn: -1 855€ 

o Avfallshantering: - 14 653€ 

o Vatten och avlopp: - 8 503€ 

- Konstaterar överskridningar på investeringssidan per projekt, netto: 

o Reparation av daghemmets mellan- och ytterväggar: 

-3 517€ 

- Konstaterar att skatteintäkterna är 146 236€ under budget 

- Konstaterar att kommunens sammanlagda investeringskostnader, 

verksamhetsbidrag, årsbidrag och resultat, trots ovanstående 

överskridningar håller sig inom de av fullmäktige givna 

budgetramarna. 

- Föreslår för fullmäktige att underskottet om -27 722€ samt 

korrigeringar mot tidigare år på 20 519, balanseras med tidigare års 

överskott om 511 518€, varefter överskottet vid slutet av år 2020 

uppgår till 504 315€ 

- Konstaterar att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de 

redovisningsskyldiga. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______   
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67 § ANHÅLLAN OM ANSVARSFRIHET – BYGGNADSKOMMITTÉN FÖR 

GETA BRANDDEPÅ   
 

Kste § 67/12.5.2021 Kommundirektörens beredning:  

Den 29.4.2021 höll byggnadskommittén för Geta branddepå två års 

garantisyn enligt bifogat garantisyneprotokoll. 

./.  Bilaga Kste § 67/2021. 

 

Enligt protokollet behöver endast mindre s 

3,aker åtgärdas inom ramen för två års garantin.  

 

I och med att garantisynen nu är utförd och de åtgärder som ska utföras 

enligt protokollet kommer att utföras av entreprenören kan således nu 

byggnadskommittén beviljas ansvarsfrihet av styrelsen. Enligt nuvarande 

instruktion för byggnadskommittéer i Geta kan byggnadskommittén 

beviljas ansvarsfrihet först efter att två års garantisynen utförts..    

 

Byggnadskommittén tillsattes genom kommunstyrelsens beslut genom 

Kst § 155/19.10.2015. Medlemmar har bytts ut två gånger under år 2016. 

Nuvarande ordinarie medlemmar är således: 

- Mats Sjöblom, ordförande 

- Jenny Stara 

- Krister Berndtsson   

 

Ersättare: Nicklas Sundqvist.   

Räddningschefen har fungerat som mötessammankallare och 

mötesprotokollförare. Räddningschefen och kommunteknikern fungerar 

som sakkunniga. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att härmed bevilja medlemmarna och 

tjänstemännen i byggnadskommittén för Geta branddepå ansvarsfrihet. 

Byggnadskommittén har således slutförts sitt uppdrag.   

 

Jäv: Kjell Berndtsson anhåller om jäv på grund av familjeförhållande till 

en av ledamöterna i kommittén. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja jäv 

och ledamoten deltog inte i ärendet behandling. 

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________  

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg  Plats: kommunkansliet  

Kommunstyrelsen                           Datum: 12.5.2021  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

17 

68 § GETA CANCERFONDS ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2020 
 

Kste § 68/12.5.2020 Kommundirektörens 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 2020 som bilaga. Under 2020 inkom 0 ansökningar och 

således beviljades inga cancerbidrag eller utbetalningar. Däremot inkom 

det tre (3) inbetalningar till minne av tre (3) olika personer 

./.  Bilaga Kste § 68/2021. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2020 

och för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i 

enlighet med fondens stadgar. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg  Plats: kommunkansliet  

Kommunstyrelsen                           Datum: 12.5.2021  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

18 

69 § BUDGETÄNDRING – TILLÄGGSMEDEL TILL 

INVESTERINGSPROJEKTET TAKBYTE PÅ HEMGÅRDEN [Elektroniskt 

ärende] 
 

Kste § 69/12.5.2021 Detta ärende behandlas genom elektronisk beslutsförande i enlighet med 

§ 76 i Geta kommuns förvaltningsstadga. Ärendet skickades ut per e-post 

till de ordinarie styrelsemedlemmarna den 27.4.2021 kl 23.47. Svarstid 

är från och med tiden då detta meddelande skickades ut till och med den 

30.4.2021 kl 23.59.    

 

Kommundirektörens beredning: 

Vid byggnadstekniska nämndens möte den 19.4.2021 behandlades ett 

ärende (BTN § 18) om val av entreprenör för bygge av nytt tak till 

Hemgårdens gamla servicehus efter att anbudstiden löpt ut för 

upphandlingen. Det visade sig att anbuden överskrider projektets budget 

om -90 000€ netto, vilket har medfört att nämnden anhåller om 

budgetändring till kommunstyrelsen. För att täcka de utökade 

kostnaderna bör tilläggsmedel om minst -50 000€ netto fogas projektet. 

    

Eftersom projektet är prioriterat och det behöver komma igång så fort 

som möjligt är målet att se över möjligheten att skjuta över pengar från 

andra investeringsprojekt som väntas gå under budget (spec. 

vattenledningsutbyggnadsprojektet Finnö-Hellö-Isaksö) och då är 

bedömningen att ärendet endast behöver behandlas i styrelsen, och inte 

gå till fullmäktige.  

 

Enligt kommunens Instruktion för intern kontroll, punkt 4.3 

Budgetändring:  

”Kommunstyrelsen beslutar om omdisponering av medel mellan 

uppgiftsområdens ramar om de är under kommunstyrelsens ansvarar. 

Kommunstyrelsen beslutar om omdisponering av medelmellan 

uppgiftsområdens ramar inom en nämnds ansvarsområde om detta har 

behandlats och är på förslag från samma nämnd.  

 

Kommunstyrelsen har även befogenhet att besluta om att omdisponera 

investeringsmedel mellan uppgiftsområden från ett investeringsprojekt 

till ett annat enligt samma princip som ovan.”     

 
Investeringsprojektet Finnö-Hällö-Isaksö bedöms få en nettokostnad om 

totalt ca. -95 000€, där delprojekt 1 (Finnö-Hällö) väntas blir klart 15 

maj (efter upphandling blev nettokostnaden -46 109€. Delprojekt 2 

(Hällö-Isaksö) kommer att upphandlas inom kort. Sammanlagt, i enlighet 

med kostnadskalkylen för delprojekt 2, bedöms slutkostnaden för 

projektet bli ca. 46 000€ bättre jämfört med investeringsprojektets 

nuvarande totalbudget om -141 400€.    
  

Det finns också -10 000€ investeringsmedel budgeterat för Utbyte och 

förbättring av gamla stammar som ännu inte har använts. 
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Totalt kan alltså totalt -55 000€ netto flyttas från de ovanstående 

investeringsprojekten till takbyten på Hemgården. 

 

Om kommunstyrelsen godkänner budgetändringar kan byggnadstekniska 

nämnden måndagen den 3 maj ta beslut om att anta det ena anbudet och 

fortskrida med verkställande av investeringsprojektet.    

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra budgetändringar så att -

10 000€ netto från projektet Utbyte och förbättring av gamla stammar 

samt -45 000€ netto från projektet Utbyggnad av vattenledningsnätet till 

Hellö/Isaksö flyttas, totalt -55 000€ netto, till investeringsprojektet 

takbyte på Hemgårdens fastighet, gamla servicehuset. 

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________  
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70 § EXTRA ÄRENDE: EKONOMISK RAPPORT OCH 

BUDGETUPPFÖLJNING, FÖRSTA KVARTAL 
 

Kste § 70/12.5.2021 Kommundirektörens beredning: 

En uppdaterad ekonomirapport per 31 mars samt analys uppgjort av 

ekonomen presenteras under mötet.  

./.  Bilaga Kste § 70/2021.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom och 

delger rapporten till kommunfullmäktige. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 
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71 § EXTRA ÄRENDE: LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES 

SAMMANTRÄDEN NR 1 och 2 2021  
 

Kste § 71/12.5.2021 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 1 och 2 år 2021. Dessa kan läsas på 

kommunens hemsida www.geta.ax.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat 

vid sammanträdena nummer 1 och 2 år 2021 har tillkommit i laga 

ordning och att besluten kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

 

 

 

  

http://www.geta.ax/
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72 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 72/12.5.2021  

  Mötet förklaras avslutat kl. 21.54. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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§§ 62-72 

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: 

 

§§ 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72 

 

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: 

 

§§ 62, 63, 66, 67, 69  

 

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. 

 

    


