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Byråsekreterare                                           Barbro Jansson 
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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga 

delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax) den 5.5.2022. Delgivning av protokollet med 

meddelande om att det finns för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den elektroniska 

anslagstavlan den 12.5.2022 om inte kommunstyrelsen annat beslutar under sammanträdet. Protokollet, 

inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta samma datum.    

 

Geta den 5.5.2022 

Ingvar Björling 

Kommunstyrelsens ordförande 

     

Enligt uppdrag   Kommundirektör Gustav Blomberg 

  

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

Kste § 43/11.5.2022 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 5.5.2022. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats 

elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62. 
 

Vid sammanträdet är fyra (4) beslutande närvarande. Ledamoten Strand 

har meddelat förhinder samt även dennes personliga ersättare. 

 

Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Ramona Jansson-Eker och Helena Martinsson. 

Protokolljustering sker efter mötet på kommunkansliet i Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Kommunstyrelsens godkänner föredragningslistan enligt utskickad 

kallelse. 

   

 

  

http://www.geta.ax/anslagstavla


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

Kommunstyrelsen                           Datum: 11.5.2022  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

4 

44 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION 
 

Kste § 44/11.5.2022  
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

- Norra Ålands utbildningsdistrikt, protokoll förbundsfullmäktige 7.4.2022  

- Norra Ålands utbildningsdistrikt, av förbundsfullmäktige fastställt bokslut för 

2021 

- Mariehamns stad, stadsstyrelsen, delgivning av beslut 101 § Stadens framtida IT-

drift 

- Norråländsk presidieträff 30.3.3022, protokoll  

- Möte om samarbete inom äldreomsorgen på norra Åland 10.3.2022, protokoll  

 

Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom, bibliotekssekreterare och 

byråsekreterare   

- Kommundirektörens beslut § 30/13.4.2022, Ansökan om ledighet  

- Kommundirektörens beslut § 31/13.4.2022, Omvandling av semesterpremie till 

ledig tid 

- Kommundirektörens beslut § 32/13.4.2022, Ansökan om ledighet  

- Kommundirektörens beslut § 33/13.4.2022, Utlåtande över ansökan om 

jordförvärv 

- Kommundirektörens beslut § 34/20.4.2022, Ansökan om ledighet  

- Kommundirektörens beslut § 35/20.4.2022, Utlåtande över ansökan om 

jordförvärv 

- Kommundirektörens beslut § 36/20.4.2022, Utseende av delegat till Ålands Brand- 

och Räddningsförbunds vårtmöte 

- Kommundirektörens beslut § 37/20.4.2022, Beslut om övertagande av skrotfordon 

samt skrotning 

- Kommundirektörens beslut § 38/9.5.2022, Ansökan om ledighet  

- Kommundirektörens beslut § 39/20.4.2022, Ansökan om ledighet  

 

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

- Ålands landskapsregering, Brev 279 Rk1a (ÅLR 2022/2992) Information om 

valförberedelser  

- Ålands landskapsregering, Beslut 67 U2 (ÅLR 2022/2951) Anvisning för 

uppgörandet av arbetsplan i barnomsorgen på Åland  

- Ålands landskapsregering, Beslut 78 U2 (ÅLR 2021/9529) Betygsformulär för 

grundskolan 

- Ålands landskapsregering, Begäran 61 S2 (ÅLR 2022/2771) Begäran om vissa 

uppgifter gällande service och klientavgifter inom socialvården  

- Ålands landskapsregering, Beslut 3.5.2022 (ÅLR 2022/1944), Jordförvärv i Geta 

(beviljat) 

- Åfs 2022:24 Ålands landskapsregerings beslut om fördelning av samfunds och 

samfällda förmåners kommunalskatt mellan kommunerna 

 

   Övrigt  
- Fullmakt för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) gällande ersättning för hälso- och 

sjukvård för individer inkluderade i FFS 2011/746 och FFS 2010/1386 på Åland 

- Avtal om dataskydd för kontaktregistret i ekonomisystemet (undertecknat). 

 

  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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45 § BOKSLUT 2021 
 

Kste § 45/11.5.2022 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 -2 679€, vilket är betydligt 

bättre än budgeterade -353 993€, och årsbidraget landar på 143 130€. 

Resultatet och årsbidraget är bättre jämfört med bokslut 2020. Bokslut 

enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kst § 45/2022. 

 

Även om kommunen gör ett bättre verksamhetsår rent resultatmässigt 

jämfört med 2020, är kommunens resultat fortfarande inte hållbart på 

längre sikt och ekonomin är fortfarande känslig för oväntade höga 

kostnader. Det negativa resultatet för 2021 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 31.12.2021 totalt 1 301 722€ jämfört med 

869 299 vid samma tidpunkt 2020. En ökning med 432 423€. 

  

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

   

  Efter att 2021 års underskott om -2 679€ ackumulerats med tidigare års 

överskott om 531 842 €, uppgår överskottet vid slutet av år 2021 till 529 

164€ – vilket inte upplevs att utgöra ett betryggande stort ackumulerat 

överskott i balansen, speciellt med tanke på den osäkerhet som 

karakteriserar den åländska offentliga sektorn. 
  

Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen  

- Godkänner bokslut och balansbok för år 2021 enligt bilaga. 

- Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar 

handlingarna till revisorerna för granskning.  
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- Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektören att tillsammans underteckna och avge 

bekräftelsebrev till revisor enligt bilaga. 

- Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern 

driftsnettonivå: 

o Annan service för åldringar: -3 264€ 

o Barnomsorg: -10 321€ 

o Centralkök: -1 078€ 

o Bibliotek och kultur: -1 035€ 

o Avfallshantering: -8 106€ 

o Gemensamma brand- och räddningsnämnden: -334€ 

- Konstaterar överskridningar på investeringssidan per projekt, netto: 

o Bergvärme Geta skola: -3291€ 

o Hemgårdens servicehus, nytt tak: -4005€ 

- Konstaterar överskridning på totala investeringsbudgeten (netto) om      

-2 482€ 

- Konstaterar att kommunens sammanlagda verksamhetsbidrag, 

årsbidrag och resultat, trots ovanstående överskridningar håller sig 

inom de av fullmäktige givna budgetramarna. 

- Föreslår för fullmäktige att underskottet om -2 679€ balanseras med 

tidigare års överskott om 531 842 €, varefter överskottet vid slutet av 

år 2021 uppgår till 529 164€ 

- Konstaterar att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de 

redovisningsskyldiga. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______   
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46 § HAVSVIDDENS AB:S MEDDELANDE OM ÅTERTAGANDE AV 

ANSÖKAN OM DETALJPLANERING AV FASTIGHETERNA 2:90, 2:144 OCH 

2:149 I DÅNÖ BY   
 

Kste § 15/3.2.2021 Kommundirektörens beredning:  
Med hänvisning till Ålands förvaltningsdomstols beslut 21.12.2020 

(beslut nr. 105/2020) anhåller Havsvidden Ab om fortsatt planläggning 

av detaljplanen avseende fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och 

Havsörnen 2:149 i Dånö by. Havsvidden Ab anhåller även om att få göra 

ändringar i planeunderlaget och godkännande av planerare. Ärendet om 

godkännande av planerare behandlas som skilt ärende (se Kste § 

16/3.2.2021). 

   

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga av den 27.1.2021 § 49 är 

kommunstyrelsens beslutanderätt att:  

- ”besluta om eventuellt inledande av planläggningsförfaranden samt 

handha de övergripande åligganden som ankommer på kommunen i 

enlighet med gällande plan och bygglag, såsom fastställande av 

målsättningar och godkännande av planläggare i anslutning till 

planförslag som utarbetas på markägarens försorg samt utfärdande 

av i lagen angivna förbud” 

 

Anhållan, inklusive ändrat förslag till detaljplan och 

detaljplansbeskrivning samt underlag beträffande ny 

reningsverksinvestering och anläggande av kommunala vattenledningar 

Havsvidden enligt bilaga. I nämnda underlag ingår den förbindelse 

kommunens skrivit med Havsvidden Ab om anslutning till kommunalt 

vatten och specifikationer om det nya planerade reningsverket.  

./.  Bilaga Kste § 15/2021. 

 

I bifogat ändrat förslag till detaljplan avseende fastigheterna Bergens 

2:90, Solberg 2:144 och Havsörnen 2:149 i Dånö by har tillägg, 

strykningar och ändringar gjorts i planbeskrivningen och detaljplanen 

gällande i huvudsak de nya förutsättningarna gällande de planerade 

vatten- och avloppslösningarna (gulmarkerat och överstreckat i 

planbeskrivningen och detaljplaneförslaget). Detta med anledning av att 

planeområdet enligt kommunens planer kommer att ha erhålla kommunal 

vattenförsörjning. Det kan konstateras, beträffande investeringsprojektet 

att anlägga kommunala vattenledningar till Havsvidden, att finns det 

anslag för projektet i investeringsbudgeten för 2021 samt i 

investeringsplanen för 2022. Projektet är tänkt att upphandlas så snart 

projektering och alla marktillstånd är klara.  

 

I bifogad anhållan anhåller Havsvidden Ab om att få göra de ändringar 

som framkommer av bifogad planekarta och planebeskrivning i 

underlaget för detaljplanen (bilaga C och D till anhållan). Havsvidden 

anhåller därutöver om att få låta göra motsvarande justeringar i den 

MKB som gäller för planeområdet, i form av ett tekniskt tillägg avseende 

den kommunala vattenlösningen till MKB:n. Hänvisningen till MKB:n 
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på sidan 11 i planebeskrivningen kommer alltså ännu att justeras i 

enlighet med det tillägg till MKB som tas fram. 

I detta skede kan det vara av vikt att återigen studera de målsättningar för 

detaljplanen som tidigare varit gällande för detaljplaneförslaget. Dessa 

lyder:  

 

”området planeras så att bebyggelsen placeras lämpligt i naturen och 

utformas och anpassas till rådande terrängförhållanden. Färgsättnigen 

skall anpassas till omgivningen så att byggnaderna smälter in i naturen. 

Trädbestånd bör bevaras i de obebyggda områdena. Tillräckliga 

parkområden som ej får bebyggas skall finnas mot havet”.     

 

Målsättningarna ovan är vid handen kompatibla med bifogat 

detaljplanförslag och kan fastställas. 

 

I detta läge kan även kommunstyrelsen ta ställning om fast boende bör 

tillåtas på området. Exempelvis kan nuvarande beteckning BC 

(”Kvartersområde för stugby eller semestercentra”) ändras till en 

beteckning som också tillåter fast bosättning. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Med anledning av förvaltningsdomstolens avgörande beslutar 

kommunstyrelsen att godkänna anhållan om fortsatt planläggning av 

detaljplanen avseende fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och 

Havsörnen 2:149 i Dånö by. Handläggningen av planläggningen i 

kommunen är avgiftsbelagd enligt kommunens taxor och avgifter för 

2021.    

 

Kommunstyrelsen beslutar även att detaljplaneförslaget kan kompletteras 

och justeras enligt det som framkommer av bifogat underlag med 

planekarta och planbeskrivning samt även utföra motsvarande behövliga 

kompletteringar i den MKB som gäller för planeområdet, i form av ett 

tillägg avseende den kommunala vattenlösningen till MKB:n. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att de tidigare gällande 

målsättningarna för planläggningen kan bekräftas och fastställas för 

planeområdet. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att detaljplaneförslaget återupptas till 

behandling efter att den slutliga MKBn är tillgänglig för 

kommunstyrelsen. Efter att ett utkast till tillägg till MKBn överlämnats 

till kommunstyrelsen ska det (och tillhörande handlingar) kungöras 

offentligt enligt gällande lag och sedan ska tilläggsförslaget till MKBn 

slutligen behandlas i kommunstyrelsen tillsammans eventuella 

ändringsförslag och synpunkter som inkommit under utställelsetiden.  

 

BESLUT:   

Enligt förslag, med tillägget att det i målsättningarna för detaljplanen 

tillfogas följande mening: ”Fast bosättning övervägs”. Målsättningarna 

blir således:  
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Området planeras så att bebyggelsen placeras lämpligt i naturen och 

utformas och anpassas till rådande terrängförhållanden. Färgsättnigen 

skall anpassas till omgivningen så att byggnaderna smälter in i naturen. 

Trädbestånd bör bevaras i de obebyggda områdena. Tillräckliga 

parkområden som ej får bebyggas skall finnas mot havet. Fast bosättning 

övervägs.     

________ 

Kste § 36/3.3.2021  

Kommundirektörens beredning: 

Havsvidden Ab har genom sitt ombud skickat in ett rättelseyrkande över 

kommunstyrelsens beslut Kste § 15/3.2.2021. Rättelseyrkandet enligt 

bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 36/2021. 

 

Protokollet för kommunstyrelsens möte delgavs offentligt på 

kommunens elektroniska anslagstavla den 5.2.2021. Rättelseyrkandet 

inkom per e-post den 10 februari vilket är inom den angivna tiden för 

rättelseyrkande (7+14 dagar). 

  

I rättelseyrkandet begär Havsvidden Ab att kommunstyrelsens beslut 

Kste § 15/3.2.2021 rättas så att tillägget "Fast bosättning övervägs" i 

målsättningarna stryks. Havsvidden Ab anser inte det juridiskt möjligt att 

föra in önskemålet att möjliggöra fast bosättning i detaljplanens formella 

målsättningar. Anledningen är att den redan genomförda 

miljökonsekvensbedömningen (MKB:n) för detta detaljplaneområde inte 

har medtagit möjligheten för fast bosättning. Om de formella 

målsättningarna ändras i efterhand riskerar det att MKB:n måste göras 

om.  Det kan konstateras kommunstyrelsens avsikt i beslut Kste § 

15/3.2.2021, gällande delen om målet att överväga fast bosättning på 

detaljplaneområdet, aldrig var att MKB:n ska göras om, vilket också till 

övriga delar är tydligt i beslutet.  

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att ändra beslutet i enlighet med 

rättelseyrkandet, så att tillägget "Fast bosättning övervägs" i 

detaljplanens målsättningar stryks i beslutet. De ursprungliga 

målsättningarna för detaljplanen bibehålls således. 

 

Till övriga delar håller kommunstyrelsen fast vid sitt beslut.    

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 

Kste § 46/11.5.2022 

Kommundirektörens beredning: 

Havsvidden Ab har via sitt ombud meddelat att de återtar sin ansökan om 

detaljplanering av fastigheterna 2:90, 2:144 och 2:149 i Dånö by, Geta 

(”Havsvidden 5”). Meddelandet enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 46/2022. 
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Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen konstaterar att Havsvidden Ab har återtagit sin 

ansökan om detaljplanering av fastigheterna 2:90, 2:144 och 2:149 i 

Dånö by, Geta (”Havsvidden 5”), behandlat senast genom Kste § 

36/3.3.2021, och ärendet avslutas därmed. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 
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47 § ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING AV FASTIGHETERNA 2:90, 

2:144 OCH 2:149 I DÅNÖ BY, GETA 
 

Kste § 47/11.5.2022 Kommundirektörens beredning:  
Havsvidden Ab, markägare till fastigheterna 2:90, 2:144 och 2:149 i 

Dånö by i Geta, anhåller om lov att detaljplanlägga ovanstående 

fastigheter. Anhållan enligt bilaga.   

./.  Bilaga Kste § 47/2022 

 

Havsvidden Ab meddelar att arkitekt Tiina Holmberg är deras 

planläggare för detaljplaneringen. 

 

Havsviddens bebyggda fastigheter kommer högst antagligen att ha 

kommunalt vatten under det pågående året. Det är en av Havsvidden 

Ab:s grundmotiveringar för en ny planprocess i kombination av 

möjlighet till året runt-boende. Havsvidden har i mars 2022 investerat i 

samt kopplat på en ny reningsanläggning på området med en kapacitet att 

rena upp till 75 000 liter avloppsvatten per dygn och vars kapacitet 

därutöver kan utökas om det behövs. Anläggningen har miljögranskats 

och lyder under ÅMHM:s tillsyn.     

 

Enligt 33 § i plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland; 

”Om detaljplanen eller ändringen görs för en extern part ska 

målsättningar för detaljplanen godkännas av kommunstyrelsen.  

 

En markägare har rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen 

mark. Innan planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen 

ska fastställa målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se 

till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet. 

 

Ett planförslag som utarbetas på markägarens försorg handläggs efter 

vederbörlig beredning i kommunen på samma sätt som en av kommunen 

utarbetad plan. 

 

En detaljplan som en eller flera markägare låtit upprätta ska 

genomföras av de berörda markägarna i samråd med kommunen eller 

enligt en särskild överenskommelse som anges i planen.” 

 

Enligt 49 § i Geta kommuns förvaltningsstadga (senast reviderad genom 

Kfge § 19/30.3.2022) är det kommunstyrelsen som beslutar om 

eventuellt inledande av planläggningsförfaranden samt handhar de  

övergripande åligganden som ankommer på kommunen i enlighet med 

gällande plan- och bygglag, såsom fastställande av målsättningar och 

godkännande av planläggare i anslutning till planförslag som utarbetas 

på markägarens försorg.  
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Enligt anhängiggjord anhållan om planläggning är målsättningarna för 

detaljplanläggningen följande. 

    

  Målsättningar 

På basis av landskapsbilden, terrängförhållanden, naturvärden och 

omkringliggande områdens karaktär föreslås följande målsättningar:   

- Att området planläggs för året runt och/eller fritidsboende, 

- Att genomförda inventeringar och utlåtanden beaktas, 

- Att ny bebyggelse anpassas till terrängen och omgivningen, 

- Att stora ingrepp till terrängen som vägschakt eller massiva 

påfyllningar undviks, 

- Att tillräckligt stora fri/parkområden reserveras,  

- Att vägnät och hårdgjorda ytor minimeras, 

- Att befintlig kommunalteknik används och ny möjliggörs, 

- Att befintlig infrastruktur och service utnyttjas för de boende.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Havsvidden Ab:s anhållan om 

att inleda detaljplanläggning av deras fastigheter 2:90, 2:144 och 2:149 i 

Dånö by i Geta. Geta kommun konstaterar att det föreslagna planområdet 

utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arkitekt Tiina Holmberg för 

planläggningsärendet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna målsättningarna enligt 

Havsvidden Ab:s förslag. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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48 § INDIVIDUELLT TILLÄGG TILL NÄRVÅRDARE MED EXTRA 

ANSVARSOMRÅDEN 
 

Kste § 48/11.5.2022 Kommundirektörens beredning: 

Det finns behov att förse en av de ordinarie närvårdarna i tjänst på 

Hemgården med vissa ytterligare ansvarsområden under ordinarie 

arbetsdagar. Närvårdaren skulle ha särskild ordinarie arbetstid (mån-fre, 

dagspass). Eftersom tanken är att uppgifter som att beställa mediciner, 

hoppa in som ställföreträdare vid föreståndarens ledigheter och till vissa 

delar kan sköta dennes uppgifter vid sådana tillfällen ingår, behöver det 

fastslås en ersättning (dvs. ett extra individuellt tillägg) för den 

närvårdare som får detta uppdrag. 

 

Enligt § 104 i förvaltningsstadgan är det kommunstyrelsen som beslutar 

om engångstillägg samt andra eventuella lönetillägg vars bedömning inte 

direkt baserar sig på kollektivavtal. Detta kan delegeras till underlydande 

organ eller tjänstemän.   

 

Vid tidigare arrangemang då närvårdare fått extra ansvar och uppgifter 

utöver ordinarie uppgifter har ett individuellt tillägg om 200 euro (för 

heltid) delats ut. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att den ordinarie närvårdare som får vissa 

ytterligare ansvarsområden och uppgifter enligt beredningen ovan får ett 

individuellt tillägg om 200 euro (för heltid) per månad under den period 

som detta arrangemang tillämpas fram till årsskiftet.  

 

Jäv: 

Styrelseordförande Ingvar Björling anmäler jäv på grund av familjeband 

till den person som ärendet gäller. Jävanhållan godkänns av styrelsen. 

Ärendet leds av vice ordförande Kjell Berndtsson.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  
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49 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN NR 3 2022   
 

Kste § 49/11.5.2022 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 3 år 2022. Protokollet kan läsas på 

kommunens hemsida www.geta.ax.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat 

vid sammanträdet nummer 3 år 2022 har tillkommit i laga ordning och 

att besluten kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

  

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

Kste § 50/11.5.2022  

  Mötet förklaras avslutat kl. 20.45. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 

  



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

Kommunstyrelsen                           Datum: 11.5.2022  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

16 

§§ 43-50 

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: 

 

§§ 43, 45, 49, 50 

 

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: 

 

§§ 44, 46, 47, 48 

 

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. 

 

    


