
GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Organ Sammanträdesdatum Nr 

Kommunstyrelsen 8.9.2021 6 

  

 

 
 

          

Tid och plats Datum 8.9.2021  Klockan 18:30-20.17   

  Plats: Kommunkansliet    

  

      

  Ordinarie ledamot Närv. Suppleant, personlig ersättare Närv. 

Beslutande Ingvar Björling, ordf X Kim Björling - 

  Gunnel Nordlund-White, vice ordf - Emilia Karlsson - 

  Kjell Berndtsson X Erika Berndtsson-Öhberg - 

  Helena Martinsson - Trygve Sundblom X 

  Ramona Jansson-Eker X Linda-Marie Bladh - 

        

  Namn  Närv. Funktion  

Övriga  Gun-Britt Lyngander - Kfge-ordf.  

   Dan-Johan Dahlblom - Kfge-vice ordf.  

   Gustav Blomberg X Kommundirektör  

 

Sandra Elmén - Ekonom  

 

 

Paragrafer 

 

 

§§ 100-122 

 

Underskrifter 

 

Geta, den 8.9.2021 

 

 

Ingvar Björling,                          Gustav Blomberg, 

ordförande                                  föredragande, sekreterare   

 

Protokolljustering 

Geta, den 8.9.2021 

 

 

Trygve Sundblom                      Ramona Jansson-Eker 

 

Protokollet framlagt till påseende 

 

Geta kommunkansli den 9.9.2021 

 

 

Byråsekreterare                                           Barbro Jansson 

 

Utdragets riktighet bestyrkes 

 

 

Geta …….. /……..       2021 

 

------------------------------------ 

 
 

 

 
 

 

 

 



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

Kommunstyrelsen                           Datum: 8.9.2021  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

2 

 

 

Sammanträdets ärendelista 
 
100 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE .......................................................................................................... 3 

101 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION ................................................................ 4 

102 § ANMÄLAN OM OLOVLIGT DUMPAD SKROT PÅ ”SKOLPLANEN” I ÖTERGETA .................................... 7 

103 § KLAGOMÅL PÅ BILAR SOM FÖRFULAR LANDSKAPET .............................................................................. 8 

104 § REMISS – ANPASSAD AVFALLSLAGSTIFTNING ..........................................................................................11 

105 § BESVÄR ÖVER FAKTURA GÄLLANDE UPPSTÄLLNINGSPLATS PÅ LÖKHOLMEN ..............................12 

106 § LAGSTIFTNINGSPROPMEMORIA MED FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNING OM KOMMUNNER MED 

SYNNERLIGEN ANSTRÄNGD EKONOMI - REMISS.................................................................................................13 

107 § EN ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL GETAFÖRENINGAR 

VERKSAMMA INOM UNGDOMS- OCH FRITIDSVERKSAMHET ...........................................................................15 

108 § BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG ...................................................................................................17 

109 § ÖVERTAGANDE AV IF STARTS LOKALER VID IDROTTSPLATSEN .........................................................18 

110 § STÖDJANDE AV FÖGLÖ KOMMUNS INITIATIV OM ATT ÖPPNA UPP 

FASTIGHETSSKATTELAGSTIFTNINGEN ..................................................................................................................20 

111 § HAMMARLANDS FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I NORRA ÅLANDS ÄLDRERÅD ............................21 

112 § UTLÅTANDE: ÄNDRING AV VA-LAGSTIFTNING .........................................................................................22 

113 § UPPHANDLING AV KOMMUNENS AVFALLSHANTERING .........................................................................23 

114 § BARNOMSORGSAVGIFTER SAMT GETA SKOLAS HYROR FÖR 2022 .......................................................24 

115 § KOMMUNALA SAMARBETEN ...........................................................................................................................26 

116 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN NR 4 2021 .................................................27 

117 § AVTAL MED NTM-CENTRALEN SAMT HANTERING AV KALKYLERAD ERSÄTTNING OCH 

ERSÄTTNING FÖR FAKTISKA KOSTNADER VID INTEGRATION ........................................................................28 

118 § KÖP AV TJÄNST FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING INOM ÄLDREOMSORGEN ..........................................31 

119 § [Elektroniskt beslutsärende] BUDGETDIREKTIV 2022 ........................................................................................34 

120 § [Elektroniskt beslutsärende] FÖRSLAG TILL LAG OM NÄRINGSRÄTT OCH NÄRINGSTILLSTÅND – 

REMISS .............................................................................................................................................................................35 

121 § [Elektroniskt beslutsärende] LAGSTIFTNINGSPROPMEMORIA OM ÄNDRINGAR I 

JORDFÖRVÄRVSLAGSTIFTNING – REMISS .............................................................................................................37 

122 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING ............................................................................................40 

 

Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga 

delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax) den 3.9.2021. Delgivning av protokollet med 

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

anslagstavlan den 9.9.2021 om inte kommunstyrelsen annat beslutar under sammanträdet. Protokollet, 

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

 

Geta den 3.9.2021 

Ingvar Björling 

Kommunstyrelsens ordförande 

     

Enligt uppdrag   Kommundirektör Gustav Blomberg 

  

http://www.geta.ax/


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

Kommunstyrelsen                           Datum: 8.9.2021  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

3 

100 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kste § 100/8.9.2021 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 3.9.2021. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats 

elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62. 
 

Vid sammanträdet är fyra beslutande närvarande. Ledamöterna Helena 

Martinsson och Gunnel Nordlund-White har meddelat förhinder. 

Martinsson har kallat in ersättare.   ] 

 

Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Trygve Sundblom och Ramona Jansson-Eker. 

  Protokolljustering sker direkt efter mötet, på kommunkansliet i Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse. 

 

 

 

 

 

  

 

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

Kste § 101/8.9.2021  
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

- Norra Ålands Utbildningsdistrikt, protokoll förbundsstyrelsen 1.9.2021 

- Kommunernas socialtjänst, delgivning beslut § 123/2021, Förfrågan om hur 

integrationsfrämjande arbetet organiseras i KST  

- Kommunernas socialtjänst, delgivning beslut § 126/2021, Prioriteringsbegäran för 

kommunala hyresbostäder 

- Kommunernas socialtjänst, delgivning beslut § 134/2021, Budgetseminarium  

- Kommunernas socialtjänst, Utfall för perioden jan-apr 2021 och helårsprognos 

- Kommunala avtalsdelegationen, Cirkulär nr 7/2021, De åländska avtalen 

oförändrade 

- Kommunala avtalsdelegationen, Cirkulär nr 6/2021, Rättelse cirkulär 4 

- Kommunala avtalsdelegationen, Cirkulär nr 5/2021, Tryckta avtalsböcker 

- Kommunala avtalsdelegationen, Cirkulär nr 4/2021, Tjänstevillkor för 

skolföreståndare och studiolärare 

- Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 5, 23.6.2021  

 

   Tjänstemannabeslut, Hemgårdens föreståndare 

- Föreståndare Geta Hemgård tjänstemannabeslut personal §§ 11-53   

- Föreståndaren Geta Hemgård, tjänstemannabeslut klient, §§ 10-21  

 

   Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom och byråsekreterare 

- Byråsekreterare, beslut om hembårdsstöd §§ 1-11 

- Ekonomens beslut § 9, Beslut om lån 

- Ekonomens beslut § 10 2021, Utlåtande över ändring av LL om bostadsproduktion  

- Kommundirektörens beslut § 63/21.6.2021, Beslut om extra resurs inom 

fastighetsskötseln 

- Kommundirektörens beslut § 64/23.6.2021, Utlåtande över ansökan om 

jordförvärv 

- Kommundirektörens beslut § 65/23.6.2021, Tillstånd: loppmarknad vid Höckböle 

rastplats 

- Kommundirektörens beslut § 66/30.6.2021, Förordnande av vikarie till Geta 

bibliotek 

- Kommundirektörens beslut § 67/5.7.2021, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 68/19.7.2021, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 69/16.8.2021, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 70/16.8.2021, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 71/16.8.2021, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 72/16.8.2021, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 73/16.8.2021, Avtal om infopunkt Geta 

- Kommundirektörens beslut § 74/23.8.2021, Ny terminalserver 

- Kommundirektörens beslut § 75/23.8.2021, Leasing av arbetsbil till 

fastighetsskötseln – förlängning av avtal 

- Kommundirektörens beslut § 76/1.9.2021, Beslut om extra resurs inom 

fastighetsskötseln 

- Kommundirektörens beslut § 77/1.9.2021, Remissutlåtande – samråd gällande 

marina åtgärder 

 

Tjänstemannabeslut, utbildningschef, skolföreståndare och daghemsföreståndare 

- Skolföreståndarens tjänstemannabeslut §§ 9-31 

- Utbildningschefen, tjänstemannabeslut §§ 1-20, § 43 

- Daghemsföreståndaren, tjänstemannabeslut §§ 4-42 

 

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

- Ålands landskapsregering, beslut 129 S3, 29.7.2021 (ÅLR 2020/2268) Social- och 

hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om 

smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna 
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sammankomster 

- Ålands landskapsregering, beslut 136 S3, 12.8.2021 (ÅLR 2020/2268) Social- och 

hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om 

smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster 

- Ålands landskapsregering, Anvisningar, brevnr. 14 Rk1c (Dnr ÅLR 2021/7362) 

1.9.2021, Anvisningar kring kommunernas erssättning för kostnader vid 

tillämpning av lagen om främjande av integration FFS 1386/2010 

- Ålands landskapsregering, Beslut 207 U2 (Dnr ÅLR 2020/2261), 

Rekommendationer med anledning av Corona virus 

- Ålands landskapsregering, Beslut 2020 U2 (Dnr ÅLR 2020/3024), Digital 

kompetens 

- Ålands landskapsregering, Utlåtande 127 U3a (Dnr ÅLR 2021/484), Konstaterade 

skador på fast fornlämning Ge 15.1 i Västergeta by, Geta kommun 

- Ålands landskapsregering, Beslut 181 U2 (Dnr ÅLR 2021/5721), Anvisning för 

förberedande undervisning i grundskolan 

- Ålands landskapsregering, Beslut 178 U2 (Dnr ÅLR 2021/5702), 

Grundskoleutbildning för vuxna 2021-2022   

- Ålands landskapsregering, Beslut 107 S3 (Dnr ÅLR 2020/8256), Handlingsplan för 

hantering av covid-19 epidemin på Åland 

- Ålands landskapsregering, Beslut 192 U2 (Dnr ÅLR 2021/6006), Justering av 

landskapsandelar år 2021  

- Ålands landskapsregering, beslut 131 S3, 29.7.2021 (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 137 S3, 12.8.2021 (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, Information 96 S2, 6.7.2021, Information angående 

klientavgiftslagstiftning  

- Ålands landskapsregering, Beslut 125 S3, 14.7.2021, Ålands landskapsregerings 

rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde  

- Ålands landskapsregering, Beslut 130 S3, 29.7.2021, Landskapsregeringens 

rekommendation till restauranger om att begränsa öppettider och serveringstider 

för alkoholdrycker 

- Ålands landskapsregering, Beslut 132 S3, 29.7.2021, Landskapsregeringens 

rekommendation till allmänheten om användning av mun- och nässkydd på allmän 

plats 

- Ålands landskapsregering, Beslut 140 S3, 12.8.2021, Distribution och utdelning av 

kostnadsfria mun- och nässkydd till elever över 15 år i skolorna på Åland då mun- 

och nässkydd rekommenderas i kollektivtrafiken 

- Ålands landskapsregering, Information 141 S3, 12.8.2021, Instruktion gällande 

beställning av mun- och nässkydd till skolorna för användning i kollektivtrafiken 

- Ålands landskapsregering, Beslut 211 U2, 16.8.2021 (Dnr ÅLR 2021/6919), 

Ändringar i landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola  

- Ålands landskapsregering, Beslut 138 S3, 12.8.2021 (Dnr ÅLR 2021/6583), 

Landskapsregeringens rekommendation till allmänheten om användning av mun-

och nässkydd på allmän plats 

- Ålands landskapsregering, Beslut 138 S3, 12.8.2021 (Dnr ÅLR 2020/8257), 

Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till 

Åland från riskområde 

- Ålands författningssamling 2021/63, LL om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner 

- Ålands författningssamling 2021/64, LL om ändring av plan- och bygglagen för 

landskapet Åland 

- Ålands författningssamling 2021/65, LL om ändring av landskapslagen om 

energideklaration för byggnader 

- Ålands författningssamling 2021/66, LL om ändring av landskapslagen om 

energieffektivitet 
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- Ålands författningssamling 2021/70, LB om antagande av andra tillägg till 

budgeten för år 2021 

- Ålands författningssamling 2021/71, LF om ändring av landskapsförordningen om 

barnomsorg och grundskola 

- Ålands författningssamling 2021/73, LL om ändring av 29 och 29f §§ 

kommunalskattelagen för landskapet Åland 

- Ålands författningssamling 2021/79, Offentlighetslag för Åland 

- Ålands författningssamling 2021/132, LL om ändring av landskapslagen om 

miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning 

- Ålands författningssamling 2021/134, LF om ändring av landskapsförordningen 

om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning 

- Ålands landskapsregering, Information 147 S3, 27.8.2021, Information gällande 

restriktioner som upphör från och med 27.8.2021   

- Ålands landskapsregering, e-postbrev 17.8.2021, Preliminär förfrågan från NTM-

centralen (ej bindande) 

- Ålands landskapsregering, Beslut 9.8.2021 (Dnr ÅLR 2021/3994), Jordförvärv i 

Geta 

- Ålands landskapsregering, 120 S3, 24.6.2021, Bekämpning av coronavirussmitta 

inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet 

- Social- och hälsovårdsministeriet, Beslut 18.8.2021, Statsunderstöd till Geta 

kommun för social- och hälsovård orsakade av covid-19-epidemin 

 

   Övrigt  
- Åda Ab, protokoll bolagsstämma 21.6.2021 

- Ålands Vatten, protokoll ordinarie bolagsstämma 20.5.2021 

- Kommundirektörsmöte Kökar, protokoll 30.8.2021 

- Kommundirektörsmöte Sottunga, protokoll 17.6.2021 

-  

 

  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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102 § ANMÄLAN OM OLOVLIGT DUMPAD SKROT PÅ ”SKOLPLANEN” I 

ÖTERGETA 
 

Kste § 83/16.6.2021 Kommundirektörens beredning:  
Styrelsen för Östergeta samfällda land- och vattenområden har genom en 

skrivelse anmält att skrot har dumpats olovligt på den samfällda s.k 

Skolplanen i Östergeta vid Skräddarsvängen. Trots uppmaningar har 

innehavaren av det olovligt dumpade skrotet inte avlägsnat det, och 

därför har nu styrelsen för Östergeta samfällda land- och vattenområden 

anmält ärendet till kommunen.    

 

Skrivelsen enligt bilaga 

./.  Bilaga Kste § 83/2021. Brev. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att inledningsvis låta kommundirektören och 

ekonomen utreda ärendet och höra de inblandade parterna. 

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 

Kste § 102/8.9.2021 

Kommundirektörens beredning: 

Enligt § 50 i kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen, med 

beaktande av gällande lagstiftning, delegera beslutanderätt till 

underlydande tjänsteinnehavare. 

   

Kan konstateras att enligt § 80, punkt 15, i kommunens förvaltningsstadga  

finns redan delegerat att kommundirektören specifikt kan besluta om 

omhändertagande av skrotfordon. Detta ärende behöver dock en bredare 

delegering  

 

Kan konstateras att kommunstyrelsen genom kommunstyrelsebeslut § 

83/16.6.2021 redan har beslutat om att kommundirektören och ekonomen 

skall utreda ärendet och höra båda parter. Denna utredning, och höranden, 

är ännu inte färdigställd. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutanderätten i det 

anhängigjorda ärendet till tjänsteman. 

 

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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103 § KLAGOMÅL PÅ BILAR SOM FÖRFULAR LANDSKAPET  
 

Kste § 174/15.12.2020 Kommundirektörens beredning:  
En kommuninvånare har genom ett e-postbrev den 14.10.2020 inkommit 

med ett klagomål gällande bilskrot som finns vid en fastighet invid 

landsvägen (Getavägen) i Västergeta by.  

   

ÅMHM har även kontaktats och i ett e-postbrev från myndigheten 

förklaras att eftersom ärendet handlar om privatägt bilskrot på en privat 

fastighet finns det inget krav på miljötillstånd från ÅMHM. Däremot kan 

kommunen med stöd av avfallslagen (75 §) ålägga fastighetsinnehavaren 

att städa upp avfall från sin fastighet, bland annat i de fall avfall förfular 

landskapet eller det finns risk för att människor eller djur skadas eller 

någon liknande risk eller olägenhet. Även i plan- och bygglagen (89 §) 

står att ett byggnadsverk och dess omgivning ska hållas i sådant skick att 

det inte leder till miljöolägenhet eller avsevärt förfular omgivningen. 

 

Brevet samt svar från ÅMHM enligt bilaga.      

./.  Bilaga Kste § 174a/2020. 

 

Enligt kartutdrag är fastighetens fastighetsnummer .65-415-4-14. 

Kartutdrag enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 174b/2020. 

  

I och med att det handlar om flertalet förbrukade bilar och bilskrot som 

står invid landsvägen öppet utan skylande vegetation eller byggnader i 

ett annars öppet landskap är det sannolikt att bilskrotet och bilarna 

förfular landskapsbilden såpass mycket att kommunen kan ålägga 

fastighetsinnehavaren att flytta eller föra bort bilskrotet. Det kan även 

konstateras att bilskroten ligger nära skyddat fornlämningsområde (se 

bifogad karta) samt att åtminstone en av bilarna antagligen ligger inom 

landskapets vägområde.   

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att ålägga fastighetsägaren att flytta eller föra 

bort bilskrotet och de förbrukade bilarna från området som angränsar till 

landsvägen så att landskapsbilden ej förfulas vid infart till Västergeta by.  

 

Fastighetsägaren meddelas att kommunkansliet ger rådgivning om hur 

fastighetsägaren kan fullfölja åläggandet.   

 

BESLUT:   

Ärendet återremitteras för att höra fastighetsägaren innan beslut tas. 

________ 

Kste § 4/3.2.2021 

  Kommundirektörens beredning:  
Nyttjaren av fastigheten har meddelat kommundirektören att bilarna som 

legat på platsen som närmast angränsar till landsvägen har flyttats och att 

även fler bilar som för närvarande ligger längre upp på fastigheten 

kommer att föras bort.  
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Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet läggs ned utan vidare åtgärder då 

nyttjaren av fastigheten flyttat på bilarna närmast landsvägen och 

meddelat därutöver att ytterligare bilar kommer att tas bort. 

 

BESLUT:   

Enligt förslag, med tillägget att kommunstyrelsen följer utvecklingen. 

________ 

Kste § 60/7.4.2021  

Kommundirektörens beredning: 

 Samma kommuninvånare som lämnade in klagomålet som behandlades 

den 15.12.2020 samt den 3.2.2021 av kommunstyrelsen har skickat in en 

ny skrivelse i ärendet. Skrivelsen enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 60/2021. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tackar kommuninvånaren för återkoppling i ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut enligt Kste § 4/3.2.2021 står dock fast. Enligt 

beslutet följer kommunstyrelsen utvecklingen av ärendet.  

 

Kommunstyrelsen tar skrivelsen därför till kännedom utan vidare åtgärder i 

detta skede.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar, genom att styrelsen nu följer upp ärendet 

enligt styrelsebeslut Kste § 4/3.2.2021, att erinra fastighetsägaren och 

brukaren av fastigheten att flytta eller föra bort merparten av bilarna från 

området som angränsar till landsvägen så att landskapsbilden ej förfulas 

vid infart till Västergeta by. Fastighetsägaren meddelas att 

kommunkansliet ger rådgivning om hur fastighetsägaren kan fullfölja 

åläggandet. Inom juni månad följer styrelsen upp ärendet på nytt. 

  ______ 

Kst § 98/16.6.2021 

Förslag: 

Kommunstyrelsens beslutar att förrätta syn på området tillsammans med 

markägarna och/eller brukarna av fastigheten i enlighet med tidigare 

styrelsebeslut i ärendet.    

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  

Kste § 103/8.9.2021 

Kommundirektörens beredning 

Kommundirektören har besökt platsen den 8 september och har varit i 

kontakt med nyttjaren av fastigheten. Kan konstateras att bilar har flyttats 

från platsen som närmast angränsar till landsvägens vägområde och att 

området med fornlämningar är fritt från bilar. Nyttjaren har även meddelat 

att fler bilar som för närvarande ligger längre upp på fastigheten kommer 

att föras bort.  Kommundirektören anser med anledning av detta att 

fastighetsägaren och nyttjaren av fastigheten uppfyllt kommunstyrelsen 

uppmaningar.   
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är avklarat med motiveringen att 

bilar har flyttats från platsen som närmast angränsar till landsvägens 

vägområde i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet.   

 

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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104 § REMISS – ANPASSAD AVFALLSLAGSTIFTNING 
 

Kste § 104/8.9.2021 Kommundirektörens beredning:  

Landskapsregeringen ger Geta kommun möjlighet att lämna synpunkter 

på förslaget om anpassad kommunal avfallshantering, som innehåller 

ändringar av blankettlagen om avfall, senast den 10 september. Remissen 

enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 104/2021. 

 

De ändringar i rikets avfallslag som genomför de nya EU-

bestämmelserna är viktiga även för Åland. Däremot finns det behov av 

att göra undantag från en del av rikets avfallslags bestämmelser om 

kommunernas skyldigheter gällande avfallstransporterna. 

Landskapsregeringen föreslår att en kommun ska kunna besluta att 

fastighetsvis avfallshämning inte ordnas i en del av en kommun eller hela 

kommunen. Landskapsregeringen ska i landskapsförordning få besluta 

närmare om när kommunerna utanför tätorter får besluta i vilka fall 

fastighetsnära hämtning inte behöver ordnas. 

 

Dessutom föreslås att kommunerna fortsättningsvis ska få besluta att 

fastighetsinnehavaren avtalar om avfallstransporten med en 

avfallstransportör för både blandat avfall och separerat avfall. Kravet på 

kommunerna att besluta om avfallsplaner föreslås tas bort och istället 

ställs krav på att kommunala avfallshanteringsföreskrifter utfärdas. 

Kraven på de båda dokumenten är delvis de samma. 

 

De största konsekvenserna följer av att rikets avfallslag ändras. 

Ändringen i avfallsblankettlagen bedöms medföra vissa lättnader för 

kommunerna då förslaget delvis är en anpassning till de 

avfallshanteringssystem som förekommer i vissa kommuner som inte 

fullt ut följer gällande bestämmelser 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslagen till ändringar i 

blankettlagstiftningen. Ändringar är i linje med det 

avfallshanteringssystem som i dag bedrivs i Geta kommun. 

  

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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105 § BESVÄR ÖVER FAKTURA GÄLLANDE UPPSTÄLLNINGSPLATS PÅ 

LÖKHOLMEN 
 

Kste § 105/8.9.2021 Kommundirektörens beredning:  

Hyrestagare Christian Lindqvist, som hyr en av kommunens 

uppställningsplatser i Lökholmen, har lämnat in ett klagomål över 2021 

års faktura för hyran av en uppställningsplats på Lökholmen.  

Anledningen är bl.a. en enligt honom oskälig höjning av kommunens 

hyra för uppställningsplats på Lökholmen. E-postbrevväxling med 

kommundirektören enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 105a/2021. 

 

Hyrestagaren har ett hyresavtal med kommunen sedan 2017. I avtalet 

(punkt 6) finns följande skrivet om hyresavgiften: ”Hyresavgiften 

regleras årligen av kommunfullmäktige i kommunens avgiftsdokument.”. 

Avtalet enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 105b/2021.  

 

Årshyran höjdes från 75 euro år 2020 till 150 euro år 2021. Höjningen 

gjordes när kommunstyrelsen behandlade 2021 års avgifter och taxor i 

slutet av förra året. Kan konstateras att nivån på uppställningshyran på 

Lökholmen är lika mycket för alla som har sin båt uppställd där. Det är 

för tillfället två som hyr uppställningsplats. 

 

Motiveringen varför styrelsen valde höja hyran för uppläggningsplatsen 

så pass mycket var för att styrelsen inte ville konkurrera osunt med 

privata aktörer i kommunen.  

 

I och med att det finns ett hyresavtal mellan parterna och att hyran höjdes 

kraftigt, samtidigt som kommunen inte informerade hyrestagarna av 

uppställningsplatser om hyreshöjningarna innan faktureringen, kan det 

ifrågasättas om kommunen uppfyllt sin informationsskyldighet enligt § 

33 i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.     

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar fakturera hyrestagarna av uppställningsplatser 

på Lökholmen 75 euro i hyra för 2021 (samma hyresavgift som 2020). 

Anledningen till hyressänkningen är att kommunen i detta fall eventuellt 

inte fullgjort sin informationsskyldighet enligt § 33 i kommunallagen 

(1997:73) för landskapet Åland.  

Kommunstyrelsen låter dock på detta sätt meddela hyrestagaren att hyran 

för uppställningsplats på Lökholmen kommer att vara 150 euro för år 

2022. Om hyrestagaren inte längre vill ha uppställningsplatsen kan 

hyresavtalet med kommunen sägas upp.        

  

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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106 § LAGSTIFTNINGSPROPMEMORIA MED FÖRSLAG TILL 

LAGSTIFTNING OM KOMMUNNER MED SYNNERLIGEN ANSTRÄNGD 

EKONOMI - REMISS 
§ 22  

Kste § 106/8.9.2021 Kommundirektörens beredning: 

Ålands landskapsregering har 18.6.2021 inkommit med en 

lagstiftningspromemoria med förslag till lagstiftning om kommuner med 

synnerligen ansträngd ekonomi. Kommunen bereds möjlighet att 

inkomma med synpunkter på bifogad promemoria senast 15.9.2021. 

./.  Bilaga Kste § 106/2021. 

 

Efter denna remissomgång kommer ett lagförslaget att lämnas ut på 

remiss till kommunerna igen. 

 

Enligt promemorian finns behov av mekanismer i lagstiftning för att (1) 

definiera vilka kommuner som är en kommun med synnerligen ansträngd 

ekonomi och (2) föreslå åtgärder för att hantera en kommun i en sådan 

situation. Mekanismerna utgörs dels av det så kallade 

utvärderingsförfarandet, följt av eventuell ändring av 

kommunindelningen. 

 

De föreslagna kriterierna för att definiera en synnerligen ansträngd 

ekonomi är: 

Enskilt kriterium: nyckeltal 1, ackumulerat överskott eller underskott. 

Underskott i balansräkningens ackumulerade överskott/underskott bör 

åtgärdas inom två år, om inte åtgärdat inom två år anses kommunens 

ekonomi vara synnerligen ansträngd. 

 

Kompletterande kriterier: nyckeltal 2 och 3, årsbidrag/avskrivningar 

samt soliditet. Årsbidrag i förhållande till avskrivningar i kommunens 

resultaträkning bör överstiga 100 procent. Här används tre års medeltal 

för beräkningarna. Om nyckeltalet visar under 100 procent uppfylls 

kriteriet. Kommunens långsiktiga betalningsförmåga kan mätas med 

nyckeltalet soliditet. Om en kommuns soliditet faller under 50 procent 

uppfylls kriteriet. 

 

I lagstiftningspromemorians bilaga 1 finns kommunernas utfall för 

nyckeltal 1 under perioden 2014 – 2020 samt för nyckeltal 2 och 3 under 

perioden 2015 – 2020. För Getas del uppfyller man ej det enskilda 

kriteriet under perioden. Man uppfyller ej heller det tredje 

kompletterande kriteriet (soliditet), däremot uppfyller man det andra 

kompletterande kriteriet (årsbidrag/avskrivningar).  

 

Dessa nyckeltal sammantaget påvisar dock vikten av att ha ett årsbidrag 

som täcker avskrivningarna och att lånebördan inte växer sig för stor 

Nyckeltal 2 (årsbidrag i förhållande till avskrivningar) påvisar att 

årsbidraget ska räcka till återinvesteringar och underhåll. Nyckeltal 3 

(soliditeten) påvisar kommunens betalningsförmåga på lång sikt. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ser positivt på införandet av ekonomiska nyckeltal, 

som mått på när en kommun befinner sig i ekonomisk kris. I huvudsak 

omfattar kommunen de föreslagna mekanismerna. Däremot, gällande 

nyckeltal 2 (årsbidrag/avskrivningar), bör nivån för 

utvärderingsförfarandet sänkas i och med att en kommun flera år kan 

göra negativa resultat, men sedan återhämta sig med hjälp av t.ex. 

skattehöjningar, avgiftshöjningar eller inbesparningar. I den 

finländska lagstiftningen nivån för utvärderingsförfarandet satt till 80 % 

medan det i promemorian föreslås sättas till 100 %. Det kan naturligt 

uppstå stora fluktuationer på enskilda år (speciellt för de mindre 

kommunerna) och ett medeltal under 50 % skulle vara anpassat till 

åländska förhållanden. Det kan konstateras att gränsen I Finland är 80 %.  

 

  BESLUT:  
  Enligt förslag. 

  ______ 
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107 § EN ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR FÖRENINGSBIDRAG 

TILL GETAFÖRENINGAR VERKSAMMA INOM UNGDOMS- OCH 

FRITIDSVERKSAMHET   
  

Kste § 81/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

Vid sitt möte den 16.6.2021 beslutade Geta kommunstyrelse om 

fördelning av kommunens föreningsbidrag (Kste § 80/16.6.2021). 

 

Emedan budgetmedlen för föreningsbidrag för kulturverksamhet redan är 

fördelade, finns det ännu budgetmedel om 1 600 euro kvar för utdelning 

av föreningsbidrag för ungdoms- och fritidsverksamhet 

 

I och med ovanstående kan en andra ansökningsomgång under juli 

månad utlysas för utdelning av föreningsbidrag till föreningar som 

ansöker om bidrag för ungdoms- och fritidsverksamhet från de 

resterande budgetmedlen. Föreningar hemmaort i Geta med ungdoms- 

och fritidsverksamhet för yngre personer i Geta uppmanades särskilt att 

ansöka. De föreningar som redan erhållit föreningsbidrag för 2021 

(enligt beslut Kste 80/16.6.2021) kan ej erhålla ytterligare 

föreningsbidrag i denna ansökningsomgång. 

 

Ansökan föreslås vara inlämnad inom augusti månad. Beslut om 

fördelningen tas i så fall i slutet av augusti eller i september månad. 

Samma ansökningsblankett kan användas som vid föregående 

ansökningsomgång, dock behöver bilagor ej inkluderas i ansökan om de 

är inskickade till kommunen sedan tidigare.    

 

Ovanstående kan informeras om på kommunens hemsida och på 

kommunens sociala medier.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att under sommaren genomföra en andra 

ansökningsomgång för utdelning av föreningsbidrag till föreningar som 

ansöker om bidrag för ungdoms- och fritidsverksamhet från de 

resterande budgetmedlen. Föreningar hemmaort i Geta med ungdoms- 

och fritidsverksamhet för yngre personer i Geta uppmanades särskilt att 

ansöka. De föreningar som redan erhållit föreningsbidrag för 2021 

(enligt beslut Kste 80/16.6.2021) kan ej erhålla ytterligare 

föreningsbidrag i denna ansökningsomgång. Ansökan ska vara inlämnad 

senast den 15 augusti. Beslut om fördelningen tas i slutet av augusti eller 

i september månad. Samma ansökningsblankett kan användas som vid 

föregående ansökningsomgång, dock behöver bilagor ej inkluderas i 

ansökan om de är inskickade till kommunen sedan tidigare.    

 

Ovanstående informeras om på kommunens hemsida och på kommunens 

sociala medier.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

________ 
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Kste § 107/8.9.2021  

Kommundirektörens beredning: 

Folkhälsan i Geta har som enda sökande om föreningsbidrag under den 

andra ansökningsomgången (enligt vad som beslutades i 

kommunstyrelsens beslut Kste § 81/16.6.2021) inkommit med ansökan om 

föreningsbidrag om 1 600 euro. Ansökan har inkommit inom utsatt tid. 

./.  Bilaga Kste § 107/2021. 

 

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. 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: 

- Folkhälsan på Åland, 1 600 euro för byggprojekt på Knutnäs 

badstrand (understöd till sammanslutningar för ungdoms- och 

fritidsverksamhet). 

 

Folkhälsan i Geta åläggs att komplettera ansökningshandlingarna med 

godkänd verksamhetsberättelse för innan beviljat föreningsbidrag betalas 

ut. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

________ 
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108 § BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG 
 

Kste § 108/8.9.2021 Kommundirektörens beredning:  
Johanna Wendelin-Dahlblom, medlem i byggnadstekniska nämnden, har 

meddelat att hon kommer att vara skriven och bosatt i Mariehamn och 

anhåller därför om att bli befriad från sina förtroendeuppdrag. Hon är 

förutom medlem i byggnadstekniska nämnden också medlem i 

arbetsgruppen för planering av vattenledning till Havsvidden.  

Brevet enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 108/2021. 

 

Enligt kommunallagen 17 §. Avsked och befrielse från förtroendeuppdrag 

En förtroendevald som visar giltigt skäl skall beviljas avsked från 

uppdraget. Avsked beviljas av fullmäktige, utom för ledamöterna i en 

kommitté som beviljas avsked av styrelsen. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Johanna 

Wendelin-Dahlblom befrias från sina förtroendeuppdrag i Geta kommun. 

 

Kommunfullmäktige utser Wendelin-Dahlbloms ersättare. 

  

  BESLUT:  
  Enligt förslag. 

  ______ 
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109 § ÖVERTAGANDE AV IF STARTS LOKALER VID IDROTTSPLATSEN 
 

Kste § 13/3.2.2021 Kommundirektörens beredning:  
Enligt verksamhetsmålen och -åtgärderna under uppgiftsområdet 

Byggnader och anläggningar i budgeten för 2021 planerar kommunen 

”att överta lagret med tillhörande material invid det gamla 

omklädningsrummet vid fotbollsplanen med avsikten att göra om det till 

ett isolerat varmt garage/lager med verkstäder för fastighetsskötselns 

behov. Utrymmena skulle även fungera som fastighetsskötselns lager. I 

dag är fastighetsskötsels lager och verkstäder utstationerade på flera 

ställen (bl.a. skolan, Tallgården/Engården etc.). En samordning av 

lagrena och en verkstad skulle effektivisera arbetstid och innebära en 

mycket bättre överblick och kontroll av lagermaterial vilket i sin tur 

innebär kostnadsinbesparingar.”  

 

I investeringsbudgeten för 2021 finns anslag om 8 000 euro för detta 

projekt. 

 

Lokalen (lagret och omklädningsrummet) ägs IF Start, emedan marken 

ägs av kommunen. 

 

Som bakgrundsinformation kan det konstateras att IF Start år 2011 (se 

beslut Kste § 27/28.2.2011) anhöll till kommunstyrelsen att kommunen 

skulle överta anläggningarna vid idrottsplatsen. Kommunstyrelsen 

beslutade senare samma år (se styrelsebeslut §116/10.10.2011) att överta 

IF Starts el- och vattenanslutningar (samt driftskostnaderna för el och 

vatten) tillhörande lokalerna vid idrottsplatsen i Vestergeta. Beslut 

§27/28.2.2011 samt §116/10.10.2011 bifogas. 

./.   Bilaga Kste § 13/2021. 

 

Det kan konstateras att omklädningsrummen förfaller och byggnaden är i 

behov av underhåll. Kommunteknikern har tillsammans med 

fastighetsskötseln meddelat det vore önskvärt att kommunen tar över 

hela lokalen, dvs inte bara lagerbyggnaden, utan också det anslutande 

omklädningsrummet, då fastighetsskötseln kan konvertera lokalerna för 

sina egna behov av lagerplats, arbetsbänkar och förvaring av 

gräsklippare m.m. 

 

Om IF Start så godkänner, bör kommunen och IF Start formellt 

genomföra en överlåtelse av byggnaden från föreningen till kommunen.  

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att meddela IF Start att kommunen vill överta 

föreningens lokaler vid idrottsplatsen. Kommundirektören 

befullmäktigas att utreda formalia och verkställa överlåtelsen mellan IF 

Start och Geta kommun så att IF Starts lokaler vid idrottsplatsen överförs 

till kommunen.     

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 
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Kste § 109/8.9.2021 Kommundirektörens beredning:  
IF Start har inkommit med styrelseprotokoll som bekräftar att kommunen 

kan ta över föreningens lokaler vid idrottsplatsen. Styrelseprotokoll samt 

formalia för övertagandet enligt bilagor.  

./.  Bilaga Kste § 109a/2021. Styrelseprotokoll  

./.  Bilaga Kste § 109b/2021. Underlag   

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen konstaterar att övertagandet av föreningens lokaler vid 

idrottsplatsen nu är genomförd.  

 

Kommunstyrelsen kommer också att ta tillvara de pokaler och 

spelartröjor från If Starts verksamhet genom åren som lagrats i lokalerna. 

   

  BESLUT:  
  Enligt förslag. 

  ______ 

 

 

 

  



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

Kommunstyrelsen                           Datum: 8.9.2021  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

20 

110 § STÖDJANDE AV FÖGLÖ KOMMUNS INITIATIV OM ATT ÖPPNA UPP 

FASTIGHETSSKATTELAGSTIFTNINGEN  
 

Kste § 45/3.3.2021 Kommundirektörens beredning 
Geta kommunstyrelse och -kommunfullmäktige har vid senaste 

budgetbehandling diskuterat möjligheten till s.k. skatteväxling eller 

alternativt höja fastighetsskatterna till förmån för höjning av 

inkomstskatten. Vid dessa diskussionstillfällen har det konstaterats att 

nuvarande fastighetsskattelagstiftning behöver revideras i fall 

kommunerna ska få mer flexibilitet gällande fastighetsskatteuttag. 

 

Föglö kommun har nyligen skickat in ett initiativ till Ålands 

landskapsregering där man önskar öppna upp dagens 

fastighetsskattelagstiftning. Föglö kommuns brev enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 45/2021.     

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela Ålands landskapsregering att Geta 

kommun stödjer Föglö kommuns initiativ och hyser förhoppning om att 

kommunerna kan ges större möjlighet att själva bestämma om nivåerna 

av fastighetsskatterna. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  

Kste § 110/8.9.2021  

Kommundirektörens beredning:  
Landskapsregeringen har inkommit med svar till Föglö och Geta 

kommun. Svaret enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 110/2021 

 

Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen antecknar svaret till kännedom.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______   
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111 § HAMMARLANDS FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I NORRA ÅLANDS 

ÄLDRERÅD  
 

Kste § 46/3.3.2021 Kommundirektörens beredning 
Hammarlands kommun har skickat en förfrågan till de norråländska 

kommunerna om det vore möjligt för dem att delta i det norråländska 

äldrerådet. Hammarlands kommuns förfrågan enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kst § 46/2021.     

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela Hammarlands kommun:  

Frågan har ej diskuterats gemensamt bland de norråländska kommunerna 

vid bildandet av det norråländska äldrerådet varför det inte är klarlagt om 

Hammarlands kommun kan gå med i äldrerådet.   

 

Geta kommunstyrelse beslutar ärendet bör skickas till äldrerådet som får 

ge ett utlåtande i frågan. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

Kste § 111/8.9.2021  

Kommundirektörens beredning:  
Norra Ålands äldreråd och Saltviks kommun har besvarat Hammarlands 

förfråga. Saltviks svar enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 111/2021 

 

Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att omfatta äldrerådets och Saltviks kommuns 

svar.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______   
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112 § UTLÅTANDE: ÄNDRING AV VA-LAGSTIFTNING 
 

Kste § 112/8.9.2021 Kommundirektörens beredning: 

Ålands landskapsregering begär utlåtande angående ändring av VA-

lagstiftningen med anledning av att styrgruppen för VA-samarbetet och 

Ålands Vatten Ab har lämnat in en skrivelse med en stark önskan om 

modernisering av den åländska VA-lagstiftningen.  

Landskapsregeringens begäran enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 112/2021  

 

Konstateras att Geta kommun ingår VA-samarbetet med 

kommunteknikern som representant i styrgruppen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Geta kommun omfattar den inlämnade skrivelsen till Ålands 

landskapsregering och omfattar initiativet om ändring av VA-

lagstiftningen. Anledningen är att Åland är i stort behov av en modern 

vattentjänstlag som moderniserar verksamheten och tillmötesgår den 

kommunala VA-sektorns behov av bl.a. möjlighet att finansiera 

underhåll och investeringar i avlopps- och vattenverken. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 
________  
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113 § UPPHANDLING AV KOMMUNENS AVFALLSHANTERING  
 

Kste § 113/8.9.2021 Kommundirektörens beredning:  

De avtal Geta kommun har med entreprenör avseende transport av avfall 

löper ut till årsskiftet, och uppgiften skulle därför behöva upphandlas på 

nytt.  De nya avtalen tecknas från och med 1.1.2022 till och med 

31.12.2023 med option på ett år. Kommunen kommer att genom öppet 

anbudsförfarande med annons i en av de lokala dagstidningarna samt på 

kommunens hemsida bjuda ut hanteringen och borttransport av avfall 

från kommunens ÅVC samt kommunens fastigheter.  

 

Anbudstiden kommer att ske under september-oktober månad och målet 

är att processen kommer i sin helhet ske via det digitala 

upphandlingsverktyget e-avrop. 

 

Vid senaste upphandlingen åtskildes 1) brännbartavfall, grovavfall och 

återvinningsmaterialet samt 2) farligt avfall. Dessa två grupper hade 

skilda anbudshandlingar och skilda avtal.  

 

Denna gång delas upphandlingen upp nog i två delar, men till skillnad 

från förra gången delas anbuden denna gång upp så att 

återvinningscentralen i sin helhet är en upphandling och fastighetsnära 

hämtningen från kommunens övriga fastigheter som en egen. 

 

Utkast till anbudshandlingar enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 113/2021. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunkansliet i uppdrag att begära in 

anbud genom ett öppet anbudsförfarande från entreprenörer avseende 

fastighetsnära hämtning av avfall från kommunens fastigheter samt 

transport av avfall från återvinningscentralen till godkänd anläggning för 

vidarebehandling.  

 

BESLUT:  

Enligt förslag. 

________  
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114 § BARNOMSORGSAVGIFTER SAMT GETA SKOLAS HYROR FÖR 2022 
 
Kste § 114/8.9.2021 Utbildningschefens beredning;  

Från 1.12021 började en ny landskapslag för barnomsorg och 

grundskolan på Åland att gälla med bl.a. lagstadgat om: 

• Barnomsorgsavgiften för heltidsbarnomsorg får vara högst 240€. 

• Avgiftsfri förundervisning för barn i barnomsorgen 20 timmar/ vecka.  

• Kommunen skall senast tre månader före en ändring av avgifterna 

införs meddela vårdnadshavarna om ändringen. 

 

Förslaget till barnomsorgsavgifter 2022 har tagits fram av 

barnomsorgens och skolornas föreståndare för att få en samsyn på norra 

Åland. Även fritidshemsavgiften är en barnomsorgsavgift.  

 

Geta beviljar avgiftsfri förundervisning 25 timmar / vecka mot det 

lagstadgat 20 timmar/ vecka. Orsaken är att göra avgifterna enkla. För 

resterande tid förskolebarnen behöver barnomsorg uppbärs enligt 

förslaget en halvtidavgift.  

 

Procenten för halvtid har tidigare varit 65% i Geta men föreslås nu vara 

60% 

 

I förslaget barnomsorgsavgift för 2022 har en 80% avgift vilket 

motsvarar max 35 timmar / vecka införts samt möjlighet till reducerad 

taxa för de timmar som överstiger 25 h/ vecka vid fri förundervisning.  

 

Förundervisningen (året före skolstart) är avgiftsfri om 25h/vecka.  

Maxavgiften för barn i förundervisningen räknas enligt:  

 Heltidsplats (100%)  144€/månad (60%) 

 Deltidsplats (80%)  72€/månad (30%) 

 Halvtidsplats (60%)  avgiftsfri 

 Fritidshem (60%) 144€ 

  Fritidshem på deltid (max tre dagar i veckan)  

 60% av fritidshemsverksamhetens heltidsavgift   86,40 € 

 

Utifrån avgifterna i augusti 2021 för 22 barn skulle dessa ändringar i 

taxan medföra 444 €/ månad i lägre avgifter. Däremot minskar antalet 

barn inom barnomsorgen så att det ger bättre förutsättningar att justera 

personalens arbetsschema för att täcka öppethållningstiderna bättre.  

 

Skolföreståndaren har även inkommit med förslag till hyror för Geta 

skola enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 114/2021 

 

Utbildningschefens förordar: 
Kommunstyrelsen omfattar barnomsorgsavgifterna samt hyror för Geta 

skola för 2022 enligt bilaga.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslag till barnomsorgsavgifter, 

dock med förbehållet att 80 % barnomsorg ej införs och att reducerad 
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barnomsorgsavgift för förundervisning ej införs. Anledningen är att 

kommunen ej är i ett sådant ekonomiskt läge att det vore hållbart att 

minska på avgiftsintäkterna.  

 

Kommunstyrelsen beslutar omfatta förslag till Geta skolas hyror för  

2022. 

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________  
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115 § KOMMUNALA SAMARBETEN 
 

Kste § 115/8.9.2021 Kommundirektörens beredning:  
På kommunförbundsstämma den 28 maj 

(https://www.kommunforbundet.ax/anslagstavla/alands-kommunforbund-

varstamma-2852021) fanns en diskussionspunkt om kommunala 

samarbeten. Se bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 115/2021 

 

Kommunernas ägarstyrning med direktiv till ledamöterna kan förhindra 

förhandling och kompromisser. 

 

Analyserna i det av förbundsdirektören författade PM:et är välgjorda och 

det finns all anledning av föra diskussionerna vidare. Kommunerna har 

olika system när det gäller ägarstyrning och direktiv till sina ledamöter i 

olika kommunala organ. Geta har länge haft förhållandevis fria tyglar utan 

direktiv till sina ledamöter – förutom vid budgetbehandlingarna då 

kommunstyrelsen brukar uppgöra utlåtanden och direktiv till kommunens 

representanter. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen för en diskussion om frågan och för ärendet vidare till 

fullmäktige 

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

_________ 

  

https://www.kommunforbundet.ax/anslagstavla/alands-kommunforbund-varstamma-2852021
https://www.kommunforbundet.ax/anslagstavla/alands-kommunforbund-varstamma-2852021
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116 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN NR 4 

2021  
 

Kste § 116/8.9.2021 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 4 år 2021. Dessa kan läsas på kommunens 

hemsida www.geta.ax.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat 

vid sammanträdena nummer 4 år 2021 har tillkommit i laga ordning och 

att besluten kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

  

http://www.geta.ax/
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117 § AVTAL MED NTM-CENTRALEN SAMT HANTERING AV 

KALKYLERAD ERSÄTTNING OCH ERSÄTTNING FÖR FAKTISKA 

KOSTNADER VID INTEGRATION  

  
Kste § 94/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

 Integrationsarbetet inom kommunerna berör många områden; socialtjänst, 

utbildning, barn-, äldre- och handikappomsorg, samt fritid och kultur.  

 

Kommunernas integrationsfrämjande program fastställs enligt lag i 

fullmäktige vart fjärde år och definierar arbetet mer detaljerat. Geta 

kommunfullmäktige har antagit ett sådant program tidigare i år. 

 

Av lojalitetsavtalet tecknat mellan KST och medlemskommunerna (inkl. 

Geta) framgår: 

§ 18 Mottagande av information gällande ersättningar 

Beslut om mottagande av kvotflyktingar kommer även efter 1.1.2021 att 

fattas av medlemskommunernas fullmäktige. När beslut om mottagande av 

kvotflyktingar fattats och kommunen antagit ett integrationsprogram, ingår 

kommunen avtal med NTM-centralen i riket. Avtalet berättigar kommunen 

till kalkylerade ersättningar för mottagandet och även ersättningar för 

särskilda kostnader som ska specificeras. När de mottagna 

kvotflyktingarna byter hemkommun till en kommun som inte har avtal med 

NTM-centralerna, förfaller rätten till ersättning både gällande kalkylerade 

och särskilda ersättningar. Alla medlemskommuner har inte ingått avtal 

med NTM-centralerna. 

 

Med stöd av § 19 grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. är 

medlemskommunerna förbundna till att ”vidarebefordra sådana 

kostnadsersättningar som tillkommer primärkommun trots att 

verksamheten egentligen utförs av kommunalförbundet, till exempel för 

integrationsarbete. Dessa intäkter räknas till förbundets övriga intäkter 

och dras inte från enskild kommuns betalningsandel.” 

 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse kan konstateras att KST 

kommer att ge socialvård oberoende åländsk hemkommun och den 

inflyttades status, och att kommuner som inte har ingått avtal med NTM-

centralen förbinder sig att göra det innan 31.12.2020. 

Gränsdragningen mellan KST och medlemskommunerna gällande 

integration regleras genom skilt avtal. 

 

Geta kommun har således förbindig sig att upprätta avtal med NTM-

centralen. Det kan dock konstateras att ovanstående lojalitetsavtal inte 

längre är i kraft. Geta kommun kan således välja att inte ingå avtal med 

NTM-centralen, men kommundirektören bedömer det som synnerligen 

viktigt att ingå avtal i och med att kommunen eventuellt i framtiden kan 

behöva söka ersättning från NTM-centralen. Det är viktigt att alla 

kommuner har avtal med NTM-centralen, annars förfaller rätten till 

ersättning både gällande kalkylerade och särskilda ersättningar – både för 

KST och för den aktuella kommunen. 
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Kommunen får den kalkylerade ersättningen automatiskt utan ansökan. 

Den kalkylerade ersättningen ska inte enbart täcka kalkylerade 

socialvårdskostnader, utan ska också ersätta utgifter inom områden som 

fortsättningsvis hör till och bekostas av den enskilda kommunen. De 

kalkylerade ersättningarna ska i första hand användas till att utveckla och 

stöda sådana integrationsfrämjande och integrationsstödjande åtgärder som 

anges i programmet för integrationsfrämjande. Den kalkylerade 

ersättningen kan användas för att täcka integrationsstödjande verksamhet, 

bl.a. social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt 

tjänster som främjar delaktighet. 

 

En diskussion pågår i medlemskommunerna om tolkningen av grundavtalet 

när det gäller hur stor del av den kalkylerade ersättningen som ska 

vidarebefordras till KST. Det är önskvärt att även landskapsregeringen 

involveras i diskussionerna, för att få en bakgrund till hur lagstiftaren 

resonerat kring ansvarsfördelningen gällande integrationen i samband med 

framtagandet av lagstiftningen gällande den samordnade socialtjänsten. 

 

Utöver kalkylerad ersättning så finns det ersättning som kommunen 

ansöker om på grund av de faktiska kostnaderna, såsom utkomststöd, 

ordnande av tolkning samt ersättning för specialkostnader inom 

socialvården (t.ex. kostnader som uppstår på grund av placeringen av en 

minderårig utan vårdnadshavare i ett familjegrupphem eller någon annan 

bostadsenhet enligt 28 § i integrationslagen). 

 

För att förenkla ersättningsförfarandet för faktiska kostnader så har det 

redan upprättats ett fullmaktsavtal mellan Geta kommun och KST. Då kan 

KST söka tillbaka ersättning direkt av UF-centret för faktiska kostnader för 

de individer som nämns i lagarna Lag om främjande av integration (FFS 

2010/1386) och Landskapslag om främjande av integration (ÅFS 2012/74). 

Vissa kommuner har även ingått motsvarande fullmaktsavtal med Ålands 

hälso- och sjukvård (ÅHS). Detta innebär att ÅHS söker tillbaka kostnader 

som uppstått inom hälso- och sjukvården. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att Geta kommun påbörjar processen att ingå 

avtal med NTM-centralen med anledning av ovanstående beredning. 

Kommundirektören och ekonomen ges fullmakt att förhandla fram 

förslag på avtal som sedan framställs för kommunstyrelsen för 

fastställelse. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

Kste § 117/8.9.2021  

Kommundirektörens beredning: 

Konstateras att landskapsregeringens ansvariga tjänsteman för 

integrationsfrågor meddela Geta kommun att kommunen ej kan skriva 

avtal med NTM-centralen i detta läge.  
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Enligt NTM-centralen så kan kommunen bara skriva ett avtal i samband 

med att kommunen själv erbjuder en kommunplats (planerad 

flyktingmottagning) eller i samband med att kommunen har vetskap om 

extra kostnader som uppstått i samband med att en person med 

flyktingstatus alternativt om någon fallit offer för människohandel flyttat 

in i kommunen.  

 

Ett medvetet ”Noll-avtal” kan inte tecknas.  

 

Svaret enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 117/2021.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar beskedet till kännedom och meddelar Kommunernas 

Socialtjänst svaret. 

   

BESLUT:   

Enligt förslag. 

  ________ 
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118 § KÖP AV TJÄNST FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING INOM 

ÄLDREOMSORGEN  
 

Kste § 62/22.4.2020 Beredare: kommundirektören 

Vårdö kommunstyrelse har sänt ett initiativ om gemensam 

myndighetsutövning till de norråländska kommunerna 

(kommunstyrelsens ärende § 37/4.3.2020). Initiativet enligt bilaga. 

./.   Bilaga Kste § 62/2020.   

  

I initiativet kan man läsa: 

När KST (kommunernas socialtjänst) börjar från 1.1.2021 så skall 

personalen inom socialvården vara överförd till KST. Äldreomsorgen 

kommer att bli kvar i primärkommunerna. I en del av kommunernas 

organisationer så är den personen som överförs chef över föreståndaren 

på äldreboendet. Detta kommer innebära att flera kommuner kommer stå 

utan behörig myndighetspersonal från nämnda datum. 

[...] 
”Tanken från Vårdö kommuns sida är att en av primärkommunerna 

anställer en tjänsteman som har hand om myndighetsutövningen inom 

äldreomsorgen. En gemensam nämnd inrättas för ändamålet. En 

instruktion upprättas för nämnden som stipulerar den servicenivån man 

vill lägga sig på. Kostnaden för tjänstemannen samt kostnaderna för 

förvaltningen av den gemensamma nämnden kan fördelas enligt 

befolkningstal eller skattekraft eller en kombination där emellan. 

Samarbetsstöd enligt lagen om landskapsandelar till kommunerna bör 

sökas för detta samarbete. 

 

Personal- och driftsansvar över respektive äldreboende ligger kvar inom 

respektive kommun. Varje kommun bekostar självständigt servicen för 

sina respektive kommunmedlemmar.” 

   

Enligt den nya äldrelagen för Åland som träder i kraft 1.1.2021 måste 

kommunens äldreomsorg styras av behörig tjänsteman med minst en 

högskoleexamen inom området för tjänsteutövningen. Geta kommun 

kommer att sakna detta efter årsskiftet om inte kommunen påbörjar ett 

samarbete om äldreomsorgsledning med annan kommun eller 

samkommun.  

   

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att meddela Vårdö kommunstyrelse att Geta 

kommun har behov av samarbete med annan kommun eller samkommun 

för att lösa äldreomsorgsledningsfunktionen i kommunen från och med 

1.1.2021. Kommunstyrelsen beslutar att ge fullmakt till 

kommundirektören att delta i förhandlingar om framtagande av förslag 

till samarbete.   

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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Kste § 163/11.11.2020  
  Kommundirektörens beredning: 

  Kommundirektören har fört informella initiala förhandlingar med Sunds 

och Finströms kommuner.  

 

  En samlad bedömning är att ett samarbete mellan Geta kommun Finströms 

kommun har de bästa förutsättningarna att lyckas. Upplägget utgår från att 

Geta kommun köper en äldreomsorgsledartjänst motsvarande 2 

timmar/vecka av en äldreomsorgsledares heltidstjänst (dvs. ca. 6 % av 

arbetstiden). I köptjänsten bör ingå ledningsuppgifter som omfattar 

administrativ ledning av kommunens äldreomsorg enligt äldrelagen för 

Åland (administrativ ledning genom bl.a. äldreomsorgsplan, anvisningar 

och instruktioner) samt beslutsfattande i sådana ärenden som kräver 

beslut från äldreomsorgsledare eller tjänsteman med examen från 

universitet, högskola eller yrkeshögskola (som omfattar minst tre års 

heltidsstudier) enligt äldrelagen för Åland eller annan lagstiftning inom 

området. De ärenden som beslutas av äldreomsorgsledaren ska dock 

grundligt förberedas av Geta kommuns egen personal. Det ingår även 

beredning inför kommunstyrelsen (i samarbete med kommundirektören 

och föreståndaren på Hemgården) av andra specifika ärenden inom 

äldreomsorg, t.ex. revidering av kommunens äldreomsorgsplan, 

verksamhetsövergripande instruktioner i stadgor, taxor och avgifter och 

dess grunder inför budgetarbetet samt andra eventuella övergripande 

frågor. Inget förmanskap ingår. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att till Finströms kommun skicka officiell 

förfrågan om köp av äldreomsorgsledartjänst enligt upplägget ovan i 

beredningen. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

Kste § 42/3.3.2021  

Kommundirektörens beredning 
Finströms kommun har återkommit med svar på Geta kommuns 

förfrågan enligt bilaga. Konstateras att kommunerna kan fortsätta med 

förhandlingar för ett samarbetsavtal. 

./.   Bilaga Kste § 42/2021.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar Finströms kommuns svar till kännedom och 

beslutar att låta föreståndaren för Geta Hemgård uppgöra ett förslag till 

samarbetsavtal, gärna tillsammans med representant från Finströms 

kommun. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  
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Kste § 118/8.9.2021 

Kommundirektörens beredning: 

Geta kommuns föreståndare för Geta Hemgård och Finström kommuns 

äldreomsorgschef har tagit fram underlag på förslag för framtida 

samarbete och arbetsfördelning där Geta kommun skulle köpa vissa 

äldreomsorgschefstjänster i enlighet med äldrelagen för Åland. 

Underlaget enligt bilaga. 

./.   Bilaga Kste § 118/2021.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommundirektören och föreståndaren för Geta Hemgård delegeras att 

skriva samarbetsavtal med Finströms kommun i enlighet med underlaget. 

Samarbetsavtalet bör vara så flexibelt som möjligt.    

 

Samarbetsavtalet delges kommunstyrelsen efter undertecknande  

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 
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119 § [Elektroniskt beslutsärende] BUDGETDIREKTIV 2022 
 

Kste § 119/10.6.2020 Detta ärende har behandlats genom elektronisk beslutsförande i enlighet 

med § 76 i Geta kommuns förvaltningsstadga. Ärendet med beredning 

skickades ut per e-post till de ordinarie styrelsemedlemmarna den 

27.8.2021 kl 00:32. Svarstid var från och med tiden då meddelandet med 

ärende och beredning skickades ut till och med den 30.9.2021 kl 23.59. 

Alla styrelsemedlemmar har svarat inom utsatt tid och svarat att de 

understöder beslutsförslaget.    

   

Kommundirektörens beredning: 

Ekonomen och kommundirektören har låtit uppgöra ett förslag på 

budgetdirektiv för uppgörande av kommunens budget för 2021. 

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 § 119/2021.  

 

Med hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje 

uppgiftsområde ska hålla sig inom ramarna när budgeten för 2022 

uppgörs och att eventuella avvikelser från direktivet ska förklaras och 

motiveras utförligt och härröra från lagstadgade uppgifter. 

 

Särskild budgetram för NÅUD:  

NÅUD bör uppgöra sin budget för 2022 i enlighet med en ram om 14 

031 € per elev, vilket är räknat på ett medeltal mellan åren 2015-2021. 

Denna ram föreslås mot bakgrunden att den kommunala ekonomin är i 

obalans och att kommunalförbundets budget borde hållas stram.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektivet enligt bilaga och för 

densamma till fullmäktige för kännedom.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

________ 

 

 

  



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

Kommunstyrelsen                           Datum: 8.9.2021  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

35 

120 § [Elektroniskt beslutsärende] FÖRSLAG TILL LAG OM NÄRINGSRÄTT OCH 

NÄRINGSTILLSTÅND – REMISS 
 

Kste § 120/10.6.2020 Detta ärende har behandlats genom elektronisk beslutsförande i enlighet 

med § 76 i Geta kommuns förvaltningsstadga. Ärendet med beredning 

skickades ut per e-post till de ordinarie styrelsemedlemmarna den 

27.8.2021 kl 00:32. Svarstid var från och med tiden då meddelandet med 

ärende och beredning skickades ut till och med den 30.9.2021 kl 23.59. 

Alla styrelsemedlemmar har svarat inom utsatt tid och svarat att de 

understöder beslutsförslaget.    

 

Kommundirektörens beredning: 

Landskapsregeringen inkom 18.6.2021 med förslag till lag om 

näringsrätt och näringstillstånd över vilket kommunen ges möjlighet att 

senast 1.9 inkomma med synpunkter. 

./.  Bilaga Kste § 120/2021.  

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om 

näringsrätt och näringstillstånd. Lagens syfte är att trygga det åländska 

nationalitetsskyddet i näringsverksamheten på Åland. Lagen ska särskilt 

skydda det svenska språkets ställning på Åland.  Genom den föreslagna 

lagen skulle landskapslagen om rätt att utöva näring upphävas.  

 

Den föreslagna lagen delas in i sex kapitel:  

1) i det första kapitlet definieras lagens syfte och tillämpningsområde 

medan  

2) i det andra kapitlet regleras språket i näringsutövningen på Åland.  

3) i det tredje kapitlet definieras den näringsverksamhet som är föremål 

för näringsrätt med stöd av lag  

4) det fjärde kapitlet föreskriver huvudsakligen om på vilka grunder 

näringstillstånd ska beviljas och vilka tillståndsvillkor som ska 

fastställas.  

5) I det femte kapitlet ingår bestämmelser om tillsyn och sanktioner.  

6) i det sjätte kapitlet föreslås att landskapsregeringen finns 

ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. 

 

Det är positivt att lagen tydliggör en rad tidigare oreglerade frågor. Det 

är också bra att det förtydligas att det handlar om språk- och 

nationalitetsskydd. Lagen lättar inte på befintliga krav på näringsidkare, 

men skärper heller inte kraven för att få näringstillstånd. Däremot 

förtydligar den tillståndsförfarandet, vad villkoren innebär och under 

vilka omständigheter man kan förlora rätten att utöva näring. Lagen kan 

antas ge ett bättre språk- och nationalitetsskydd än nuvarande lagstiftning 

och alltså vara till gagn för ålänningarna. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela landskapsregeringen att man inte har 

några invändningar rörande utkast till lagförslag om näringsrätt och 

näringstillstånd. 

 

 



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

Kommunstyrelsen                           Datum: 8.9.2021  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

36 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

_____________ 
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121 § [Elektroniskt beslutsärende] LAGSTIFTNINGSPROPMEMORIA OM 

ÄNDRINGAR I JORDFÖRVÄRVSLAGSTIFTNING – REMISS 
 

Kste § 121/10.6.2020 Detta ärende har behandlats genom elektronisk beslutsförande i enlighet 

med § 76 i Geta kommuns förvaltningsstadga. Ärendet med beredning 

skickades ut per e-post till de ordinarie styrelsemedlemmarna den 

27.8.2021 kl 00:32. Svarstid var från och med tiden då meddelandet med 

ärende och beredning skickades ut till och med den 30.9.2021 kl 23.59. 

Alla styrelsemedlemmar har svarat inom utsatt tid och svarat att de 

understöder beslutsförslaget.    

 

Kommundirektörens beredning: 

Landskapsregeringen har den 21.5.2021 inkommit med ett brev med 

lagstiftningspromemoria innehållande nulägesbeskrivningar och -

analyser samt preliminära förslag på ändringar av landskapslag om 

jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (ÅFS 2003:68) och tillhörande 

förordning och andra frågor i anslutning till detta. Ursprunglige var 

svarstiden senast 16.8, men den har förlängts till 1.9.2021. 

./.  Bilaga Kste § 121/2021.  

 

Ett av förslagen är att strandtomt belägen på planerat område skall gå att 

förvärva för personer utan hembygdsrätt. Detta anses viktigt specifikt för 

kommuner som planerar eller har planerat bostadstomter i nära 

anslutning till strand och är i behov av inflyttning (exempelvis 

skärgårdskommuner). Ett annat förslag är att termen bykärna föreslås 

definieras som innehållande en koncentrerad bebyggelse om 50-199 hus. 

En preliminär uppskattning är att ingen by (förutom möjligt Vestergeta) i 

Geta kommer upp i 50 hus.  

 

Det föreslås också att landskapsregeringen skall bli ensam 

tillsynsmyndighet, dock så att kommunerna åläggs ett ansvar att meddela 

brott mot jordförvärvsreglerna till landskapsregeringen. Det kan 

konstateras att det så här långt inte framgår om landskapsregeringen 

avser fortsätta med inhämtande av kommunens utlåtande vid 

jordförvärvsansökningar. 

 

Landskapsregeringen ställer specifika frågor som man önskar svar på 

från remissinstanserna enligt nedan 

1. Har kommunen några allmänna synpunkter på att 

jordförvärvslagstiftningen ses över? 

2. Vilken problematik anser kommunen att finns med den nuvarande 

lagstiftningen? 

3. Svarar målsättningarna i kap. 3 mot den problembild som kommunen 

identifierat? 

4. Synpunkter på exemplen till förslag till ändringar (4 kap.)? 

5. I 6 § i landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd stadgas 

om grunderna för att juridiska personer ska få jordförvärvstillstånd. 

Enligt 2 mom. kan jordförvärvstillstånd beviljas om sökanden oavbrutet 

sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i landskapet 

Åland, om markområdet är lämpligt för den verksamhet som sökanden 

bedriver samt att minst två tredjedelar av bolagsmännen eller 
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styrelsemedlemmarna har åländsk hembygdsrätt eller är fast bosatta i 

landskapet sedan minst fem år tillbaka. Hur ser kommunen på att 

styrelsekravet för juridiska personers tillstånd skulle lindras för 

markområden som är planerade för näringsutövning, så att minst en 

ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt 

bolagsman har hembygdsrätt eller har utan avbrott varit bosatt på Åland 

under de fem senaste åren? 

6. Övriga synpunkter? 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillställa landskapsregeringen följande 

svar: 

1. Geta kommun har inget att invända med behovsbeskrivningarna eller 

målsättningarna med lagstiftningsändringarna.  

2. Lagstiftningen på området är i behov av ändringar, främst för att 

förtydliga gällande lag och tillhörande  jordförvärvsbestämmelser. 

Det anses viktigt att nuvarande bestämmelser i förordning bör flyttas 

över till lag. 

3. Ja. 

4. Geta kommun stöder de föreslagna ändringar till stora delar, men är i 

första skedet negativt inställd till föreslagen definition av bykärna 

såsom koncentrerad bebyggelse om 50-199 hus. Det bör utredas att 

den lägre gränsen är anpassad efter mindre bykärnor 

landsbygdskommuner. Kan konstateras att få bykärnor i Geta 

kommer upp i 50 hus. En sådan gräns kan hindra inflyttning i många 

i dag levande byar. 

5. Geta kommun stödjer förslaget att styrelsekravet för juridiska 

personers tillstånd skulle lindras för markområden som är planerade 

för näringsutövning enligt förslag, dock med förbehållet att sådana 

markområden ska vara detaljplanerade. 

6. Geta kommun anser att det ej behövs utlåtanden vid varje 

jordförvärvsansökan - däremot bistår kommunen gärna i beredningen 

och handläggningen av beslut samt med information, uppgifter om 

fastigheter och lokal kunskap. Dvs, utlåtanden kan inhämtas från 

kommunerna i specifika fall. Ur kommunens perspektiv är det 

närmast kontroll av angivna uppgifter rörande platsens fysiska 

beskaffenhet och ändamålsenlighet för angivna syften som är av 

nytta. 

 

Som en allmän kommentar kan det konstateras att landskapets 

jordförvärvslagstiftning är det bästa verktyg Åland har för att behålla 

marken i lokala händer och är de facto ett effektivt minoritetsskydd. 

Det är också en grundpelare i Ålands självstyrelse. Hela tanken med 

jordförvärvslagen är att den ska vara begränsande och att det ska 

finnas restriktioner. Därför bör varje liberalisering vara ytterst noga 

analyserad och igenomtänkt. Det som är bra nu är att flera förslag har 

för avsikt att förtydliga  och förbättra lag och gällande praxis så att 
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det blir mer tydligt vad som gäller – både för landskapsregeringen 

som myndighetsutövare och allmänheten. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

________ 
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122 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 122/8.9.2021  

  Mötet förklaras avslutat kl. 20.17. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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§§ 100-122 

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: 

 

§§ 102, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 120, 121, 122 

 

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: 

 

§§ 100, 101, 103, 105, 107, 109, 114, 117, 118, 119 

 

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. 

 

    


