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Delgivning av protokollet med meddelande om att det finns för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida
anslås på den elektroniska anslagstavlan den 16.6.2022 om inte kommunstyrelsen annat beslutar under
sammanträdet. Protokollet, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i
Geta samma datum.
Geta den 9.6.2022
Ingvar Björling
Kommunstyrelsens ordförande

Enligt uppdrag

Kommundirektör Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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51 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kste § 51/15.6.2022

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 dock att
kallelse med ärendelista ej har anslagits på den elektroniska anslagstavlan för
offentliga delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax/anslagstavla)
senast den 9.6.2022. Konstateras dock att kallelse med föredragningslista har
utfärdats till styrelsens medlemmar elektroniskt 9.6.2022 i enlighet med
förvaltningsstadgans § 62.

Vid sammanträdet är fem (5) beslutande närvarande. Ledamoten JanssonEker har meddelat förhinder och har kallat sin ersättare.
Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.
Beslut:
Konstateras att kallelse med ärendelista ej har anslagits på den elektroniska
anslagstavlan för offentliga delgivningar i Geta kommun (hemsidan
www.geta.ax/anslagstavla) senast den 9.6.2022 på grund av en teknisk
felaktighet i kommunens hemsida. Konstateras dock att kallelse med
föredragningslista har utfärdats till styrelsens medlemmar elektroniskt 9.6.2022
i enlighet med förvaltningsstadgans § 62.

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdet är lagligen sammankallat och
beslutfört, även om kallelsen ej har anslagits på anslagstavlan på grund av
teknisk felaktighet på hemsidan.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Oskar Strand och Kjell Berndtsson.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i
Vestergeta.

Föredragningslistan
Protokolljustering: ________________________________
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52 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kste § 52/15.6.2022
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner
- Norra Ålands utbildningsdistrikt, kallelse och protokoll förbundsstyrelsen
18.5.2022
- Norra Ålands utbildningsdistrikt, kallelse förbundsstyrelsen 15.6.2022
- Kommunernas socialtjänst, kallelse till förbundsstämma 10.6.2022
- Räddningsområde Ålands landskommuner, sammanträdesprotokoll nr 2, 7.4.2022
- Räddningsområde Ålands landskommuner, sammanträdesprotokoll nr 2, 11.5.2022
- Ålands kommunförbund, protokoll förbundsstämman 20.5.2022
Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom, bibliotekssekreterare och
byråsekreterare
- Kommundirektörens beslut § 40/9.5.2022, Anhållan om sparad semester
- Kommundirektörens beslut § 41/9.5.2022, Anhållan om sparad semester
- Kommundirektörens beslut § 42/9.5.2022, Omvandling av semesterpremie till
ledig tid
- Kommundirektörens beslut § 43/9.5.2022, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 44/9.5.2022, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 45/9.5.2022, Anhållan om befrielse från
avfallsavgiften
- Kommundirektörens beslut § 46/11.5.2022, Aktiverande av option av
snöröjningsavtal
- Kommundirektörens beslut § 47/11.5.2022, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 48/11.5.2022, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 49/11.5.2022, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 50/27.5.2022, Tillfällig begränsning av hastigheten
på Snäckvägen under Åland Grönskar
- Kommundirektörens beslut § 51/25.5.2022, Förtjänsttecken 2022
- Kommundirektörens beslut § 52/27.5.2022, Förslag till gemensam
räddningsmyndighet, yttrande
- Kommundirektörens beslut § 53/30.5.2022, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
- Kommundirektörens beslut § 54/1.6.2022, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 55/1.6.2022, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 56/1.6.2022, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 57/6.6.2022, Ansökan om partiell sjukskrivning
- Kommundirektörens beslut § 58/8.6.2022, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 59/8.6.2022, Förordnande av vikarie till Geta
bibliotek
- Kommundirektörens beslut § 60/8.6.2022, Förordnande av vikarie till Geta
bibliotek
- Bibliotekssekreterarens beslut § 1/24.5.2022, Getadagen
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
- Ålands landskapsregering, Tillstånd 368 Rk1a (ÅLR 2021/8318) 11.5.2022,
Ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland
- Ålands landskapsregering, Tillstånd 366 Rk1a (ÅLR 2021/10442) 11.5.2022,
Ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland
- Ålands landskapsregering, Tillstånd 365 Rk1a (ÅLR 2021/10441) 11.5.2022,
Ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland
- Ålands landskapsregering, Brev 279 Rk1a (ÅLR 2022/2992) 12.4.2022,
Information om valförberedelser
- Ålands landskapsregering, Brev 74 S3 240522, 24.3.2022, Bekämpning av
coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i
hemmet
- Ålands landskapsregering, Tillstånd 365 Rk1a (ÅLR 2021/10441) 11.5.2022,
Ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland
- Ålands landskapsregering, Inbjudan till informationstillfälle 16.6.2022

Protokolljustering: ________________________________
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Ålands landskapsregering, protokoll enskild föredragning på allmänna byrån vid
regeringskansliet 2.6.2022, Officiell flaggning den 10-12 juni 2022.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Brev DVV/5262/2022,
20.5.2022, Ändring av röstningsområdesindelningen 2023 och att anmäla detta till
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ålands landskapsregering, Inbjudan 103 S4 (6.5.2022), Inbjudan till information
om dricksvattendirektivet
Ålands landskapsregering, Beslut 3.5.2022 (ÅLR 2022/1944), Jordförvärv i Geta

Övrigt
- Ålands Vatten, kallelse till ordinarie bolagsstämma 19.5.2022
- Lantmäteriverket, kungörelse, protokoll från bildande av Östergeta bys samfällda
delägarlag 12.5.2022
- BDO, Uppdragsbrev för revision, 23.5.2022
- Närings-, trafik- och miljöcentralen, Avtal om anvisande till kommun och
främjande av integration
- Akava-Åland r.f, brev 12.5.2022, Huvudförtroendemän för Akava-Åland r.f.
- Statsrådets kanslis publikationer 2022:8, Bättre beslut genom bedömning av
konsekvenserna för barn: Bedömning av konsekvenserna för barn, barnbudgetering
samt barn och unga som informationsproducenter i kommunen.
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 kommunallagen 55 §.
Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas i övrigt till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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53 § GETASTIPENDIET 2022
Kste § 53/15.6.2022

Kommundirektörens beredning:
Geta kommun har fått inte fått in någon ansökan till Getastipendiet under
ordinarie ansökningsperiod (sista ansökningsdag 30 april).
Geta kommun har detta år budgeterat 300 euro för utdelning av
Getastipendiet.
Kommunstyrelsen bör ta ställning till huruvida utlysningen av stipendiet
förnyas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utlysa Getastipendiet igen med sista
ansökningsdag 31.8.2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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54 § UTDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG 2022
Kst § 54/15.6.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Inför 2022 års utdelning av föreningsbidrag har sex (6) stycken
ansökningar inkommit. Geta kommun har budgeterat 3 500 euro för
understöd till sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet
samt 1 500 euro för understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet år 2022. Sammanlagt 5 000 euro. Ansökningarna
enligt bilaga.
Bilaga Kste § 54/2022.
Följande föreningar har inkommit med ansökan (summan inom parentes
är ansökt bidrag) innan sista ansökningsdatum (30.4.2020):
- Geta ungdomsförening
(3 700 euro)
- Ålands 4H Distrikt r.f
(1 300 euro)
- Dånö museiförening r.f
(1 300 euro)
- Föreningen Norden på Åland
(0,50euro/inv. eller fast belopp)
- Ålands Simförening
(1 000 euro)
- Norra Ålands Pensionärer r.f
(150 euro)
Enligt Principer för beviljande av föreningsbidrag ska kommunstyrelsen
besluta om fördelningen av bidrag. Idrotts-, kultur- och
ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och grupper, som ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan
ansöka om föreningsbidrag. Föreningar som har ett betydande antal
medlemmar eller deltagare från Geta kan också söka om bidrag.
Ansökan görs på särskild blankett som finns på Geta kommuns hemsida
att ladda ner. Sista dag för ansökan är den 30.4 varje verksamhetsår
varefter Geta kommun beslutar om eventuellt föreningsbidrag i maj eller
vid en annan tidpunkt. För beviljande av bidrag ska följande handlingar
finnas tillhanda: verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och
budget. Av beslutet ska det framgå mottagare, bidragsbelopp, ändamål
och eventuella villkor för användningen av bidraget.
Kommundirektörens förslag:
Utdelning av föreningsbidrag:
- Geta ungdomsförening r.f, 2 000 euro för ungdomsverksamhet och
inköp av inventarier (understöd till sammanslutningar för ungdomsoch fritidsverksamhet)
- Ålands 4H Distrikt r.f, 1 000 euro för barnverksamhet och
fritidsverksamhet i Geta kommun under verksamhetsåret 2022
(understöd till sammanslutningar för ungdoms- och
fritidsverksamhet)
- Dånö museiförening r.f, 1 300 euro för underhåll av museet och för
att hålla museet öppet under verksamhetsåret 2022 (understöd till
sammanslutningar för kulturverksamhet)
- Föreningen Norden på Åland, 200 euro för arrangerandet av Kura
gryning och Kura skymning i Geta kommun (understöd till
sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet)

Protokolljustering: ________________________________
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Norra Ålands Pensionärer r.f, 200 euro för fritidsaktiviteter och
sammankomster (understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet)
Ålands Simförening, 300 euro för motion och simglädje på Ålands
Idrottscenter (understöd till sammanslutningar för ungdoms- och
fritidsverksamhet).

Förningen Norden på Åland åläggs att komplettera
ansökningshandlingarna med godkänd verksamhetsberättelse och bokslut
för 2021 innan beviljat föreningsbidrag betalas ut.
Jäv:
Ledamöterna Martinsson och Stara anmäler eftersom de är medlemmar i
Geta Ungdomsförenings styrelse. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja
anhållan om jäv.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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55 § REVISION AV GETA KOMMUNS BOKSLUT FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2021
Kste § 55/15.6.2022

./.

Kommundirektörens beredning
Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse gällande revisionen av
Geta kommuns bokslut för 2021. Berättelsen enligt bilaga.
Bilaga Kste § 55/2022
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar revisionsberättelsen till kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen tar till kännedom revisionsberättelsen utan åtgärder.
Kommunstyrelsen skickar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.
________

Protokolljustering: ________________________________
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56 § GETA KOMMUN - AVBROTTSFRI KRAFT I KOMMUNENS
FASTIGHETER
RN § 25/11.5.2022
För att erhålla ett helhetsperspektiv för behovet av avbrottsfri kraft i
kommunens egna fastigheter har utförts en sammanställning över
nuläget. Detta för att möjliggöra en långsiktig åtgärdsplanering och
målsättning centralt som då kan införas och behandlas i kommande
budgetprocesser oberoende av verksamhetsområde.
En sammanställning över lägesbilden i Geta kommuns egna fastigheter
presenteras på mötet.
./.

Bilaga A-RN § 25, förslag till prioriteringar av reservkraft Geta.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga A-RN § 25.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Kste § 56/15.6.2022

./.

Kommundirektörens beredning
Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) har tagit fram en
sammanställning av lägesbilden i Geta kommuns egna fastigheter
gällande möjligheten att koppla in reservkraft samt även tagit fram
förslag till prioriteringar av åtgärder för att ytterligare förbättra Geta
kommuns fastigheters möjligheter att vara i drift vid längre strömavbrott.
Förslag till prioriteringar av reservkraft i Geta enligt bilaga.
Bilaga Kste 56/2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ta förslag till prioriteringar till kännedom
och beslutar att byggnadstekniska nämnden behandlar eventuella
satsningar på reservkraftåtgärder i samband med budgetarbetet.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering: ________________________________
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57 § GETA KOMMUN – BEREDSKAPSPLAN
RN § 27/11.5.2022
Reviderad beredskapsplan Geta kommun. Planen är utarbetad som en
allmän del där specifika delar från tidigare beredskapsplan lyfts ur för att
implementeras i sektorplanerna eller i annan sammanställning som en
helhet.
./.

Bilaga A-RN § 27, beredskapsplan Geta kommun
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 27 som
förslag till beredskapsplan för Geta kommun.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Kste § 57/15.6.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Räddningsområde Ålands landskommuner har tagit fram förslag på ny
beredskapsplan för Geta kommun. Förslaget enligt bilaga.
Bilaga Kste § 57a/2022.

./.

Geta kommun nuvarande beredskapsplan enligt bilaga.
Bilaga Kste § 57b/2022.
Geta kommun har även sektorplaner för tekniska sektorn (2013),
socialvården (2020) och brand- och räddning (2015) samt även en
informationsplan (2014). Geta kommun har även verksamhetsspecifika
(för daghemmet, skolan och äldreboendet) krisberedskapsplaner. Skolan
har även en s.k. ”trygghetspärm” med samlad information.
Beredskapsplanen godkänns av kommunfullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslag till beredskapsplan för
Geta kommun enligt Bilaga Kste § 57a/2022 och föreslår för
kommunfullmäktige att beredskapsplanen godkänns.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet för vidare beredning
av beredskapsplanen.
________

Protokolljustering: ________________________________
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58 § SERVICENIVÅ – RÄDDNINGSSERVICE
RN § 19/7.4.2022
Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta om
nivån på sin räddningsservice. I beslutet ingår bland annat riskanalys, de
personella och materiella resurser som ska finnas i kommunen, vilken
beredskap som ska upprätthållas, organisation, hur syneverksamheten
upprätthålls och hur befolkningsskyddet bedrivs. RÅL har under en
längre tid arbetat fram och sammanställt underlagsmaterial för ärendet.
Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta,
Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö behandlar
och beslutar ärendet enskilt för egen kommun, dock utgör bifogat
material enligt bilaga ett gemensamt underlag.
I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår
under fyra kapitel en sammanställning och beslutsförslag om servicenivå.
Beslutet bör gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025.
./.

Bilaga A-RN § 19, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 som
underlag och förslag för servicenivå gällande samarbetskommunerna
Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik,
Sund och Vårdö.
Beslut:
Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive FBK”
införs i målsättningar under punkt ett, stycke 9.3, beslut om servicenivå.
__________

Kste § 58/15.6.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Räddningsområde Ålands landsbygdskommuner (RÅL) har tagit fram
riskanalys och underlag samt förslag servicenivåbeslut för brand- och
räddningsverksamheten. I dokumentet ingår också de personella och
materiella resurser som ska finnas i kommunen, vilken beredskap som
ska upprätthållas, organisation, hur syneverksamheten upprätthålls och
hur befolkningsskyddet bedrivs.
Bilaga § 58/2022, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta RÅL:s förslag till
servicenivåbeslut för Geta kommun enligt bilaga Kste § 58/2022.
Ärendet skickas till kommunfullmäktige för godkännande.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDSPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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Kommunstyrelsen

Datum: 15.6.2022

Tid: kl. 18:30

59 § UPPHANDLING, MÅLNING SKOLFASTIGHETEN OCH TALLGÅRDEN
Btn § 51/2022

Öppnande av anbud för målningsarbeten gällande delar av Geta skolas
tak samt delar av fasaden.
Öppnande av anbud för målningsarbeten gällande fasadmålning av
tallgårdens fasad.
Anbuden överskred budget med ca 200 %. Målningsarbetena måste
utredas vidare, överskriningen av budget blir för stor.
Efter förhandling med anbudsgivaren av det lägsta anbudet har nya priser
på målningsarbetena lämnats in.
Enligt förhandlingarna med den entreprenör som vann upphandlingarna
av målningsarbeten på Tallgårdens radhus och carport samt
skolfastigheten blev resultatet (inklusive material och utan moms) -15
486€ för Tallgården och -16 269€ för skolfastigheten.
Målningsarbetet på skolfastighetens takyta görs istället det
nödvändigaste och enligt timtaxa.
Budgeterade medel för målning av Tallgårdens fasad är, 12 000 €.
Budgeterade medel för skolan är, 10 000 €.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden anhåller till kommunstyrelsen om
tilläggsmedel för att kunna utföra erforderliga målningsarbeten på
Skolbyggnaden samt på Tallgårdens radhus.
Beslut:
Enligt förslag.
________

Kste § 59/15.6.2022
Kommundirektörens beredning
Byggnadstekniska nämnden har behandlat ärende om upphandling av
målningsarbeten på kommunens hyreshus och carport på Tallgården
samt på Geta skola. Enligt förhandlingarna med den entreprenör som
vann upphandlingarna blev resultatet (inklusive material och utan moms)
-15 486€ för Tallgården och -16 269€ för skolfastigheten.
Målningsarbetet på skolfastighetens takyta föreslås istället göras endast
det nödvändigaste och enligt timtaxa och kostnadsföras på
skolfastighetens driftskostnadsställe.
Budgeterade investeringsmedel för målning av Tallgårdens fasad är 12
000 € och budgeterade investeringsmedel för skolan är 10 000 €.

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN
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Datum: 15.6.2022

Tid: kl. 18:30

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen flytta
investeringsmedel mellan uppgiftsområden vid behov av
budgetändringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 3 500 euro investeringsmedel till
investeringsprojektet för målningsarbeten på Tallgården samt 6 500 euro
investeringsmedel till investeringsprojektet för målningsarbeten på Geta
skola från investeringsprojektet ”Utbyte och förbättring av befintliga
stammar”.
Ärendet tillkännages kommunfullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
_________

Protokolljustering: ________________________________
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Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen
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60 § MULTISPORTARENA
Btn § 52/2022

Arbetsgruppen för planering och verkställande av multisportarena har
tittat på olika typer av multisportarenor samt undersökt möjlig placering
av en dylik arena i Vestergeta, helst i närheten av Geta skola.
Arbetsgruppen har lämnat över ärendet till byggnadstekniska nämnden
för beslut om placering och verkställande av projektet enligt protokoll
nedan. Bilaga: Offert Geta Plastic
Geta skolas personal har med bifogad skrivelse visat att man står fast vid
att multisportarenan bör placeras vid skolan för i större utsträckning
kunna användas av skolans elever på raster och idrottslektioner. Bilaga:
Skrivelse
Arbetsgruppen (som inte var enig i sin slutsats) vars uppgift har varit att
fram underlag för multisportarenan har givit följande rapport till
byggnadstekniska nämnden:
Arbetsgruppen har gått igenom den förnyade offert som Swerink givit för
15x30 meter multisportrink samt även en offert för en 10x20m rink. Det har
visat sig att den modell av multisportrink som finns i måtten 15x30 meter inte
finns i mindre storlek. Den senare rinkmodellen på 10x20m är alltså inte en
sådan multisportrink som från början har varit avsikten och är egentligen en
mindre sarg med mål utan andra funktioner. Därför är det den större
rinkmodellen med flera funktioner (rink med is på vintern och fotboll, bandy,
tennis och basket på sommaren) som torde vara den bästa modellen för
kommunens behov och som kan ge mest nytta för allmänheten.
I och med att den modell som har tagits fram via Swerink (och som är att
föredra enligt ovan angivna redogörelse) är 15x30 gör det att skolans områden
inte har tillräckligt med yta för att anlägga en multisportrink med måtten
15x30m. Efter utredningar som Dan Sarling gjort har det också visat sig att
också områdena bakom kansliet har en ganska kraftig lutning vilket gör att
markschaktningskostnaderna skulle bli för stora och det skulle bli svårt att få
en välfungerande anläggning där (trångt, nära allén och grannar m.m.).
Med detta som bakgrund så är förslaget från arbetsgruppen till
byggnadstekniska nämnden bli att multisportrinken anläggs där den gamla
hockeyrinken stått. Arbetsgruppen har dock inte varit enlig i sitt förslag. Geta
skolas representant i arbetsgruppen har nämligen meddelat att skolan inte
stöder förslaget om placeringen av rinken och skolan vidhåller att rinken bör
placeras vid skolan.

Ärendet tas nu upp i byggnadstekniska nämnden där nämnden beslutar
om verkställande projektet, dvs byggnadstekniska nämnden bör i sitt
beslut välja plats för multisportrinken, huruvida kommunen ska inleda
upphandling av anläggande av multisportarenan och när projektet kan
inledas.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommunteknikerns förslag:
Med tanke på utrymmesbrist samt sluttande markförhållanden på
skoltomten föreslås att byggnadstekniska nämnden går in för en
placering av arenan på idrottsplatsen.
Beslut:
Placering på idrottsplatsen enligt arbetsgruppens förslag.
Byggnadstekniska nämnden har tagit del av skolans skrivelse.
_________
Kste § 60/15.6.2022
Kommundirektörens beredning:
Det kan konstateras att byggnadstekniska nämnden tagit beslut om
placering av multisportarenan.
För att verkställa projektet bör kommunstyrelsen besluta huruvida en
byggnadskommitté upprättas eller om byggnadstekniska nämnden
verkställer projektet (inkl. ev. projektering, upphandling, entreprenad
m.m.).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar huruvida en byggnadskommitté upprättas.
Diskussion:
Ledamot Martinsson föreslår att byggnadstekniska nämnden verkställer
projektet. Förslaget understöds av ledamot Strand.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att byggnadstekniska nämnden
verkställer projektet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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61 § ÄNDRING AV VALLAGEN - REMISS
Kste § 49/11.5.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Landskapsregeringen föreslår en ändring av vallagen för Åland gällande
bestämmelserna om förtidsröstning utanför Åland. Enligt förslaget ska
det inte anordnas förtidsröstning via internet i lagtingsvalet. Det föreslås
dock att förfarandet vid förtidsröstningen per brev förenklas genom att
distributionen av brevröstningshandlingar centraliseras hos
landskapsregeringen, i stället för att som hittills skötas av de kommunala
centralvalnämnderna. Utöver detta förtydligas regelverket.
Dessutom föreslås att det införs en möjlighet att förtidsrösta vid ett
allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland. Enligt förslaget ska den
möjligheten gälla förtidsröstning i både lagtings- och
kommunalvalet. Den ska heller inte vara begränsad till väljare som är
bosatta utanför Åland, utan gälla alla som av någon anledning vistas
utanför Åland. Avsikten är att förtidsröstning ska anordnas på platser där
det finns ett större antal åländska väljare. Vid valet 2023 är intentionen
att allmänna förtidsröstningsställen ska finnas i Helsingfors, Stockholm,
Oslo, Köpenhamn och Bryssel. Remissen enligt bilaga.
Bilaga § 61/2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande utlåtande:
Geta kommun bedömer att ändringsförslagen i vallagen för Åland är
positiva, framförallt förslaget att distributionen av
brevröstningshandlingar centraliseras hos landskapsregeringen istället för
att skötas av kommunernas centralvalnämnder. Detta kommer att
förenkla hanteringen och administrationen av förtidsröstningen hos
kommunen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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62 § DETALJPLANERING AV SÖDRA VESTERGETA
Kste § 35/3.3.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Enligt Kommunledningens verksamhetsmål och -åtgärder i Budget 2021
ska kommunledningen och kommunstyrelsen långsiktigt möjliggöra
ökad fast bosättning i kommunen samt se över möjligheten att
detaljplanera områden för fast bosättning i kommunen. I enlighet med
fastställd delgeneralplan för Vestergeta tar styrelsen fram
detaljplaneförslag för nytt bostadsområde för södra Vestergeta.
Som bakgrundsmaterial för ändamålsenligheten att möjliggöra ytterligare
bosättning i Vestergeta kan med fördel rapporten från ”Arbetsgrupp för
planering av markanvändning i Geta” från 2013 utgöra.
Bilaga Kste § 35/2021.
Det är 2 000 euro budgeterat för ändamålet.
Kommundirektören föreslår:
I enlighet med ovanstående tar kommundirektören reda på
förutsättningarna för att påbörja en detaljplaneprocess och kontaktar en
områdesplanerare för en kostnadsindikation för ett detaljplaneuppdrag.
Sandra Elmén samt Dan-Johan Dahlblom avslutade sina respektive
digitala anslutningar kl 19.22 och deltar inte längre i styrelsemötet.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kste § 96/16.6.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Den av kommundirektören anlitade konsulten har färdigställt en
utredning enligt den beställning som gjordes av kommunstyrelsen
genombeslut Kste § 35/3.3.2021. Utredningen enligt bilaga.
Bilaga Kste § 96/2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in de markägare som berörs av det
aktuella området till ett möte för att förutsättningslöst diskutera framtida
exploateringsplaner.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kste § 62/15.6.2022
Kommundirektörens beredning:
Kommundirektören har hållit möten med berörda markägare enligt
uppdrag som gavs då ärendet behandlades i kommunstyrelsen (16.6.2021).
Kommundirektören bedömer att nästa steg vore att kommunen skickar
brev till berörda markägare och efterfrågar deras intresse av att sälja de
markområden som berörs av det tilltänkta området för detaljplanering i
södra Vestergeta.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka brev till berörda markägare för att
efterfråga deras intresse av att sälja de markområden som berörs av det
tilltänkta området för detaljplanering i södra Vestergeta. Brevet skickas ut
innan sommaruppehållet. Geta kommun önskar att svar emottages senast
inom augusti månad.
Om positiva svar erhålles tar kommunkansliet fram eventuella utredningar
och värderingar av markområdena för underlag till fullmäktige.
Fullmäktige tar sedan beslut om eventuella behövliga budgetbeslut och
beslut om att godkänna inköp av markområdena.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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63 § BUDGETDIREKTIV FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2023
Kste § 63/15.6.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Ekonomen och kommundirektören har låtit uppgöra ett förslag på
budgetdirektiv för uppgörande av kommunens budget för 2023.
Budgetdirektivet anger de ekonomiska ramarna för alla kommunens
uppgiftsområden.
I budgetdirektivet prognostiserar man också kommunens skatter och
landskapsandelar. Förslag till budgetdirektiv enligt bilaga.
Bilaga Kste § 63/2022.
Med hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje
uppgiftsområde ska hålla sig inom ramarna när budgeten för 2023
uppgörs och att eventuella avvikelser från direktivet ska förklaras och
motiveras utförligt och härröra från lagstadgade uppgifter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektivet enligt bilaga och för
densamma till fullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsen beslutar därutöver att ge ett särskilt budgetdirektiv för
uppgörande av budget 2023 till Norra Ålands Utbildningsdistrikt
(NÅUD) enligt följande:
Geta kommunstyrelse anser att NÅUD i sin kommande process för
uppgörande av utbildningsdistriktets budget 2023 bör följa 2022 års
budget som ram för verksamheten.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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64 § BEGÄRAN OM ÄNDRING AV VA-LAGSTIFTNING
Kste § 64/15.6.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Ett antal kommuner har tidigare under året skickat in en skrivelse till
Ålands landskapsregering med begäran om förnyad VA-lagstiftning.
Begäran enligt bilaga.
Bilaga Kste § 64a/2022.

./.

Ålands landskapsregering har nu inkommit med ett brevsvar. Svaret
enligt bilaga.
Bilaga Kste § 64b/2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar landskapsregeringens svar till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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65 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kste § 65/15.6.2022
Mötet förklaras avslutat kl. 20.30.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 51-65

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:
§§
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:
§§
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.
Protokolljustering: ________________________________
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Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Tid: kl. 18:30

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.

Protokolljustering: ________________________________

