
GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Organ Sammanträdesdatum Nr 

Kommunfullmäktige 25.1.2023 1

  

  

 

 

 

Sammanträdestid: 25.1.2023 kl. 19:00-19:40  

Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Västergeta  
  Ordinarie ledamöter (Getalistan) Närv. Suppleanter (Getalistan) Närv. 
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delgivningar i Geta kommun 17.1.2023. Om inte annat beslutas under fullmäktigemötet sker 
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Geta, den 17.1.2023 

Gun Britt Lyngander 

Kommunfullmäktiges ordförande             Enligt uppdrag 

 

 

_________________ 

Niklas Oriander 
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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kfge § 1/25.1.2023 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

  Sammanträdet öppnas kl. 19.00 på kommunkansliet av ledamot Gun-Britt 

Lyngander som haft ett kommunfullmäktigeuppdrag längst av alla 

närvarande ledamöter. 

 

  NAMNUPPROP 

  Vid namnuppropet är 7 ordinarie ledamöter närvarande. Ledamöterna 

Camilla Andersson och Dan-Johan Dahlblom har meddelat förhinder.  

  

  SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET  

  KomL §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan §§ 12-14.  

 

  Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före 

sammanträdet kungöras på kommunens elektroniska anslagstavla. Kallelse 

med föredragningslista skall sändas till varje fullmäktigeledamot separat, 

första ersättarna från varje lista, styrelsens ordförande och viceordförande 

samt revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för 

sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen med 

föredragningslista skickas ut elektroniskt. Enligt § 12 i kommunens 

förvaltningsstadga ska kallelse med föredragningslista sändas elektroniskt 

till ledamots uppgivna e-postadress. Ledamot kan erhålla kallelsen också per 

post om ett skriftligt meddelande om detta tillsänds kommunkansliet. 

  Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är 

närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till 

följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i 

  ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet. 

 

  Konstateras:  

  I enlighet med kommunens förvaltningsstadga har kallelse med ärendelista 

publicerats på den elektroniska anslagstavlan på hemsidan och kallelse med 

föredragningslista skickats per e-post till de föreskrivna mottagarna den 

17.1.2023, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt 

sammankallat. 
   

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

  PROTOKOLLJUSTERING  

  Till protokolljusterare utses Tomas Sundberg och Sanne Björling. 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i 

Vestergeta.  

 

  GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  

  Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.  
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2 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN 
 

Kfge § 2/25.1.2023  

Kommunstyrelsens protokoll nr 11/2022 och 1/2023. Protokollen finns 

på kommunens hemsida www.geta.ax -> Protokoll.  

 

  Förslag:   

  Kommunfullmäktige antecknar informationen till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt kommunstyrelsens förslag. 

______ 

  

http://www.geta.ax/
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3 § VAL AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM 

 

Kfge § 3/25.1.2023 

  Enligt 40 § kommunallagen väljer fullmäktige vid årets första 

sammanträde bland sina ledamöter ett presidium som består av en 

ordförande och högst två viceordförande. Enligt 6 § kommunens 

förvaltningsstadga väljs inom kommunfullmäktige en viceordförande. 

Presidiet väljs för ett år i sänder och det skall utses vid samma 

valförrättning.  

 

  Diskussion: 

  Ledamot Tomas Sundberg föreslår återval av Gun-Britt Lyngander och 

Dan-Johan Dahlblom. 

   

  BESLUT: 

   Kommunfullmäktige beslutar att till fullmäktiges presidium för år 2023 

välja Gun-Britt Lyngander som ordförande och Dan-Johan Dahlblom 

som vice ordförande. 

  ______ 
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4 § TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN ÅR 

2023 

 

Kfge § 4/25.1.2023 

  Enligt 41 § kommunallagen besluter kommunfullmäktige om tidpunkt 

för sina sammanträden. Fullmäktige skall sammanträda även då 

kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges ledamöter 

begär det för behandling av ett visst ärende eller då kommunfullmäktiges 

ordförande anser att det behövs. 

 

  Under år 2022 sammanträdde fullmäktige sex gånger, huvudsakligen i 

slutet av månaden på onsdagar kl 19.00 i kommunkansliet. 

 

   BESLUT: 

  Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden hålls enligt 

kallelse, företrädelsevis sista onsdagen i månaden kl 19.00 i 

kommunkansliet. 
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5 § REVIDERING AV GETA KOMMUNS FÖRVALTNINGSSTADGA 
 
Kste § 133/8.12.2022 Kommundirektörens beredning: 

  Med anledning av ett behov av att särskilt ytterligare reglera delegeringarna 

och ansvarsområden för föreståndaren på Hemgården samt med anledning 

av behov av justeringar av bestämmelserna om ansvaret för 

sekreteraruppgiften för kommunens centralvalnämnd och andra uppgifter 

behöver kommunens förvaltningsstadga revideras. 

 

  Kommundirektören har uppgjort ett förslag till reviderad förvaltningsstadga 

för Geta kommun enligt bilaga. Ändringarna är markerade i bifogat förslag.  

./.                     Bilaga Kste § 133/2022.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att reviderad  

förvaltningsstadga för Geta kommun fastställs enligt bilaga Kste § 

133/2022, och träder i kraft den 1.1.2023.  

 

  BESLUT:  

   Enligt förslag. 

                      ________ 

 Kfge § 5/25.1.2023 

./.         Bilaga Kfge § 5/2023 

BESLUT:  

Enligt kommunstyrelsens förslag.    

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Organ: Kommunfullmäktige Datum och tid: 25.1.2023, kl. 19:00  
Kontaktperson: Kommundirektören        Mötesplats: Kommunkansliet, Västergeta 

Protokolljustering: ________________________________ 

8 

6 § INITIATIV OM ATT SÄLJA KOMMUNENS FASTIGHET I HÖCKBÖLE, 

RIÄNGEN 3:11  
 

Kst § 44/5.3.2019 

Enligt Geta kommun förvaltningsstadga § 87 ska kommundirektören 

följa samhällsutvecklingen, den allmänna ekonomiska utvecklingen och 

utvecklingen inom kommunalförvaltningen och vid behov ta initiativ i 

aktuella frågor inom dessa områden. 

 

Kommundirektören anser att det vore i kommunens och landskapets 

intresse att undersöka om det vore möjligt att byta Geta kommuns 

fastighet Riängen 3:11 (Höckböle by) mot landskapsets fastighet Hellö 

Hamn 2:21. Kommunen äger sedan tidigare byggnader på området i 

Hellö hamn och det vore i kommunens intresse att ta över äganderätten 

av fastigheten för framtida ändamål. Fastigheten som kommunen äger i 

Höckböle har sedan tidigare restriktioner i exploateringsrätt då det har 

upptäckts att fastigheten ingår i en viktig mnemosynelokal (hotad fjäril).  

 

Bör poängteras att kommunen är ej intresserad av att ta över Hällö 

bryggan, men däremot alltså den kringliggande fastigheten.  

 

Underlag med kartor m.m. enligt bilaga. 

./.                       Bilaga Kst § 44/2019. 

 

Förfrågan om byte av fastigheter bör ställas landskapets fastighetsverk.  

 

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga §49 kan kommunstyrelsen 

”besluta om inköp eller byte av fast egendom inom ramen för i budgeten 

upptagna anslag och besluta om avslag för eventuella erbjudanden om 

köp av fast egendom enligt de direktiv och bestämmelser som 

fullmäktige utfärdat”. 

 

Kommunen bör således, om fastighetsverket och landskapet godkänner 

den föreslagna bytesaffären och kommunstyrelsen anser att en bytesaffär 

är av intresse, i budgeten för år 2020, som ska godkännas av fullmäktige, 

budgetera för en bytesaffär.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att skicka en förfrågan till landskapsets 

fastighetsverk om landskapet är intresserade av att genomföra en 

bytesaffär där Geta kommun överlåter fastigheten Riängen 3:11 i 

Höckböle by till landskapet och landskapet i sin tur överlåter fastigheten 

Hellö Hamn 2:21 (Hellö by) till Geta kommun  

 

BESLUT:   

                               Ärendet återremitteras    

________  
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Kste § 55/7.4.2021  

Kommundirektörens beredning: 

 Kommunen äger i dag fastigheten Riängen 3:11. Fastigheten går inte att 

exploatera på grund av att hela fastigheten, enligt landskapsregeringen, är 

en viktig Mnenomosynefjäril-lokal. Fastigheten är således skyddad enligt 

15 § i LL (998:82) om naturvård och 2§ i LF (1998:113) om naturvård. 

Detta går att utläsa enligt bifogat underlag.  

 

Underlag med kartor m.m. enligt bilaga. 

./.                       Bilaga Kste § 55/2021. 

 

 Geta kommun bör således ha ett intresse av att sälja större delen av området 

(med undantag för rastplatsen och delen där vattenbufferttanken planeras, 

se Kste § 54/7.4.2021) till Ålands landskapsregering, eftersom fastigheten 

ej kan nyttjas för kommunens verksamheter. Dessutom står det i Ålands 

landskapsregerings Beslut Nr 176 S4 (Dnr: ÅLR/2016/4992) av den 

30.8.2016, att fastigheten bör röjas återkommande. Kan konstateras i 

sammanhanget att Geta kommun ej har resurser för dylik röjning. Det torde 

således vara av intresse för Ålands landskapsregering att lösa in fastigheten 

(exkl. rastplatsen) för att skydda fjärilsbeståndet.   

 

 En eventuell försäljning av det aktuella området bör godkännas av 

kommunfullmäktige eftersom en försäljning inte har behandlats av 

fullmäktige den inte finns med i budget 2021.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att till Ålands landskapsregering skicka en 

förfrågan om landskapet kan och är intresserade av att lösa in större delen 

av området på fastigheten Riängen 3:11, med beaktande av att den del av 

fastigheten där rastplatsen och den planerade vattenbufferttanken är 

belägna inte medtages i köpet. Om för ändamålet tilldelade medel i 

landskapets budget ej finns, anhåller Geta kommun därutöver att Ålands 

landskapsregering vid inkommande budgetprocesser allokerar medel för 

att lösa in aktuellt område.       

 

BESLUT:   

Enligt förslag, med följande tillägg:  

Kommunstyrelsen konstaterar att landskapsregeringen har, via skyddet av 

fastigheten, stoppat kommunens exploateringsplaner, inklusive byggnads- 

och detaljplaner som kommen tagit fram.    

________  

Kste § 164/14.12.2021  

  Kommundirektörens beredning: 

  Ålands landskapsregering har via en mäklare tagit fram en 

marknadsvärdering av ifrågavarande fastighet, både inklusive och exklusive 

rastplatsen och TC (torrklosett). Värdet för hela fastigheten är enligt 

värderingen 19 000 euro. Rasplatsens och TC:ens del av den är 9 200 euro. 

Marknadsvärderingen enligt bilaga. 

 ./.   Bilaga Kste § 164a/2021. 
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  Det kan konstateras att fastigheten köptes in år 2001. Kostnaden för 

marköpet då var 160 000 finska mark. Beroende på hur man räknar i 

relation till olika faktorer bör värdet i euro finnas i spannet 27 000 – 

37 000 euro. I sammanhanget ska det noteras att det antagligen skett en 

värdeminskning av fastigheten på marknaden grund av rådande 

skyddsbestämmelser av fastigheten. Kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges beslut från 2001 enligt bilaga.    

./.   Bilaga Kste § 164b/2021. 

 

  Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen endast 

besluta om försäljning av tomter på detaljplanerat område. Denna 

fastighet är dock beläget utanför detaljplanerat område. Därför bör det 

vara fullmäktige som tar beslut om eventuell försäljning av Riängen 3:11.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att fastigheten 

Riängen 3:11, inklusive rastplats och torrklosett, säljs till Ålands 

landskapsregering för 19 000 euro. 

 

  Tjänsteman befullmäktigas föra eventuella förhandlingar med 

landskapsregeringen och skriva under köpekontrakt och andra behövliga 

handlingar i ärendet.   

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 

Kfge § 6/9.2.2022  

Diskussion: 

Dan-Johan Dahlblom föreslår att fastigheten säljs till landskapsregeringen 

för samma värde som den köptes av kommunen år 2001. Förslaget 

understöds av ledamot Lyngander. 

 

Ärendet går till omröstning där kommunstyrelsens förslag är 

utgångsförslaget. 

 

Omröstningsproposition: 

Kommunstyrelsens förslag: JA 

Dan-Johan Dahlbloms förslag: NEJ 

 

Omröstning, resultat: 

Ja: 0 

Nej: 8 (G-B L, D-J D, GH, M-L S-C, CS, MS, SB, MM) 

 

BESLUT:   

Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning fastigheten säljs till 

landskapsregeringen för samma värde som den köptes av kommunen år 

2001.  

________ 
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Kste § 135/8.12.2022 Kommundirektörens beredning: 

 Landskapsregeringen har tagit fram ett förslag till köpeavtal för 

fastigheten Riängen (Rnr. 65-406-3-11). Efter förhandlingar med 

representanter från landskapsregeringen om köpesumman med anledning 

av fullmäktigebeslut Kfge § 6/9.2.2022 är resultatet att det föreslås att 

Geta kommun har kvar ägandet av rastplatsen och området med 

vattenreservoaren. Denna del av marken har det största värdet, varför 

köpesumman föreslås vara 15 000 euro vilket är en kompromiss mellan det 

av fullmäktige beslutade värdet och den värdering som togs fram av 

landskapsregeringens värdering av området. 

 

 Kommundirektören konstaterar att det är också av värde att kommunen 

har kvar ägandet av rastplatsen och området för vattenreservoaren i och 

med att kommunen då har kvar ägandet av vital infrastruktur och en 

populär kommunal rastplats där det i framtiden t.ex. kan anläggas 

kommunaltekniska anläggningar eller annan service vid behov.  

  

Förslag till köpeavtal enligt bilaga 

./.           Bilaga Kste § 135/2022.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtalet enligt bilaga Kste § 

135/2022 och befullmäktigar ekonom Sandra Elmén att underteckna 

köpeavtalet för Geta kommuns räkning. 

 

BESLUT:   

  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att 

köpeavtalet enligt bilaga Kste § 135/2022 godkänns och befullmäktigar 

ekonom Sandra Elmén att underteckna köpeavtalet för Geta kommuns 

räkning. 

 

  ________ 

Kfge § 6/25.1.2023 

./.          Bilaga Kfge § 6/2023 

BESLUT: 

Enligt kommunstyrelsens förslag.  
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7 § REPRESENTANTER TILL KOMMUNALFÖRBUNDENS 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE OCH STÄMMOR 2020-2023 - FYLLNADSVAL 
 

Kste § 28/12.2.2020    

Antalet representanter fastslås i de grundavtal som finns för respektive 

kommunalförbund. 

 

Vid utgången av år 2019 representerades Geta kommun av följande 

personer i de kommunalförbund som kommunen är medlem i: 

   

Ålands kommunförbund, förbundsstämma  

Ordinarie representant  Ersättare  

Kjell Berndtsson  Ingvar Björling 

Göran Gottberg   Gun-Britt Lyngander 

 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Gunnel Nordlund-White    Ingvar Björling 

 

Ålands omsorgsförbund k.f., förbundsfullmäktige (nuv. 

Kommunernas socialtjänst k.f.) 

Ordinarie representant  Ersättare 

Marianne Asp-Gottberg   Madeleine Mattfolk 

 

Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg            Kjell Berndtsson 

 Camilla Andersson  Gerd Bergman 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att representanter utses till 

de kommunalförbund som kommunen är medlem i för perioden 2020-

2023.   

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande representanter 

med ersättare utses för perioden 2020-2023 enligt följande:   

 

Ålands kommunförbund, förbundsstämma  

Ordinarie representant  Ersättare  

Kjell Berndtsson  Ingvar Björling 

Göran Gottberg   Gun-Britt Lyngander 

 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Gunnel Nordlund-White  Helena Martinsson 

 

Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämma 

Ordinarie representant  Ersättare 
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Ingvar Björling   Linda-Marie Bladh 

Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg                        Kjell Berndtsson 

 Camilla Andersson  Gerd Bergman 
                      ______ 
Kfge § 21/26.2.2020 

  BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande representanter med ersättare 

utses till kommunalförbundens förbundsfullmäktigen och stämmor för 

perioden 2020-2023 enligt följande: 

 

Ålands kommunförbund, förbundsstämma  

Ordinarie representant  Ersättare  

Kjell Berndtsson  Gunnel Henriksson 

Göran Gottberg   Gun-Britt Lyngander 

 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Gunnel Nordlund-White  Diana Lindström 

 

Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämma 

Ordinarie representant  Ersättare 

Ingvar Björling   Linda-Marie Bladh 

 

Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg            Kjell Berndtsson 

 Marianne Häggblom  Madeleine Mattfolk 

______ 

Kste § 8/23.2.2022  

Kommundirektörens beredning: 

Linda-Marie Bladh har meddelat att hon inte längre är till förfogande för 

förtroendeuppdrag i kommunen. Det kan därutöver konstateras att inte 

heller Gunnel Nordlund-White längre är till förfogande. 

Kommunfullmäktige bör därför besluta om att tillsätta ersättare till de 

förtroendeuppdrag som Linda-Marie Bladh och Gunnel Nordlund-White 

för närvarande innehar, dvs; 

- Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant 

- Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämma 

Ersättare 

   

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ordinarie representant till 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige, samt ersättare 

till Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämman, utses för 

resterande mandatperiod (2022-2023).   

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 
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______ 

 

Kfge § 14/30.3.2022  

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att bordlägga ärendet.  

______ 

Kfge § 23/27.4.2022 

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att följande representanter utses 

till ordinarie i Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige, 

och till ersättare i Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämman: 

 

- Ordinarie representant i Oasen boende- och Vårdcenter k.f., 

förbundsfullmäktige, kommundirektör Gustav Blomberg 

- Ersättare i Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämma, Sanne 

Björling. 

______ 

Kste § 136/8.12.2022  

Kommundirektörens beredning: 

  Geta kommun behöver välja ny medlem som representerar Geta kommun i 

Oasen Boende och Vårdcenters förbundsfullmäktige eftersom 

kommundirektör Gustav Blomberg avslutar sin tjänst formellt 9.12.2022. En 

ny representant behöver således väljas av kommunfullmäktige. 

   

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en ny medlem i Oasen Boende 

och Vårdcenters förbundsfullmäktige väljs.  

 

  Ledamot Martinsson föreslår att kommundirektören väljs som Geta 

kommuns representant i Oasen- Boende och Vårdcenters 

förbundsfullmäktige. Förslaget understöds av närvarande 

styrelsemedlemmar. 

 

BESLUT:   

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommundirektören 

väljs som Geta kommuns representant i Oasen- Boende och Vårdcenters 

förbundsfullmäktige.  

 

  ________ 

Kfge § 7/25.1.2023  

BESLUT:  

Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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8 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING, TREDJE 

KVARTAL 

 

Kste § 138/8.12.2022         Kommundirektörens beredning: 

En uppdaterad ekonomirapport per sista oktober samt analys uppgjort av 

ekonomen presenteras under mötet.  

./.           Bilaga Kste § 138/2022.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom och delger 

rapporten till kommunfullmäktige. 

 

BESLUT:   

           Enligt förslag. 

       ----------- 

 
Kfge § 8/25.1.2023 

./.          Bilaga Kfge § 8/2023  

          BESLUT:  

          Enligt kommunstyrelsens förslag. 

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Organ: Kommunfullmäktige Datum och tid: 25.1.2023, kl. 19:00  
Kontaktperson: Kommundirektören        Mötesplats: Kommunkansliet, Västergeta 

Protokolljustering: ________________________________ 

16 

 

9 § BEGÄRAN OM TILLÄGGSMEDEL 

 

Btn § 86/28.11.2022 Nämndens budgeterade kostnader har överskridits på många 

uppgiftsområden. Främst är det ökande el- och oljekostnader och 

åtgärder för att spara el som påverkar överskridningarna men även inköp 

av vatten och ökat.  

 

Kostnadsställe Budget 2022 
Förbrukat 

2022 El Värme 

Byggande 
och 

underhåll 
Byggnads-

material Vatten 

Tilläggs-
medel 
totalt 

Budget med 
ändringar, 

verksamhets-
bidrag 

Skolfastigheten -82060 -77244 -5274   -882 -708   -6864 -84108 

Daghemsfastigheten -15708 -15123 -1650   -180     -1830 -16952 

Kommunkansli -9401 -14424 -703 -5737 -68     -6507 -15908 

Vattendistribution 13690 -4318 -48   -5572   -27693 -33313 -19623 

Reningsverket -4850 -12285 -720   -2627 -10633   -13979 -18829 

Kommunens vägnät -33400 -43671     -23161 -608   -23768 -57168 
Allmänna områden, 
hamnar -5600 -13447 -911   -4418 -3216   -8545 -9511 

Totalsumma -2 753 795 -2 441 015 -9 306 -5 737 -36 906 -15 164 -27 693 -94 806  
 

• Elen beräknas öka enligt tabellen ovan, totalt 9 306€ för de enheter 

som har eller förväntas överskrida budget. Beräkningarna baserar sig 

på förbrukningen sista kvartalet år 2021. 

• Värmen för kommunkansliet är redan en faktisk kostnad och den 

förväntas inte öka mer under året. 

• Avbetalningen av annuiteten till Ålands Vatten påbörjades tidigare 

än beräknat samt att vattenmängden har ökat mer än förväntat. Vilket 

är positiv då fler anslutningar har kommit in budgeterat, dock 

påverkar detta intäkterna först år 2023. För inköp av vatten är det en 

uppskattning på att 6 000 kubik. 

• Problem med reningsverket har kommunen dragits med under året, 

bland annat har ny pump och nivågivare behövt nyanskaffats. 

• Underhållet för kommunens vägar har varit större än beräknat, bland 

annat har hyvling och saltning kostnad över 5 800€. Utöver det har 

plogningen gått upp. 
• Uppdaterade bryggor och omklädningsrum samt ett vollybollsnät 

enligt styrelsebeslut har belastat allmänna områden till stor del men 

även allmänt underhåll. 

• Även lönerna har stigit men beräknas byggnadsinspektionen och 

fastighetsskötseln håller även efter höjningen. 

 

Tilläggsmedel enligt förslag ger byggnader och anläggningar ett 

verksamhetsbidrag på -170 196 vilket är 9 800€ mer än ursprunglig 

budget. För Vatten och Avlopp ger förslaget ett verksamhetsbidrag på -

38 452 istället för ursprungliga +8 840 vilket ger en försämring på -

47 292€. För Vägar och allmänna områden var verksamhetsbidraget i 

den ursprunglig budget -39 000€, enligt förslag blir verksamhetsbidraget 

-66 679 vilket är en försämring med -27 679. 
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Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden anhåller till kommunstyrelsen om 

tilläggsmedel i enligt med tabellen ovan, totalt 94 806€. 

Beslut: 

          Enligt förslag. 

________ 

Kste § 138/8.12.2022  

Kommundirektörens beredning: 

Enligt ekonomens senaste rapport över behovet av tilläggsmedel för 

Byggnadstekniska nämndens uppgiftsområden enligt nedan: 

 
 

  

Urpr. 

budget 

2022 

Förbru

kat år 

2022 

Prognos 

2022 

Budget 

efter 

BTN 

ändring 

Överskr

idn. 

urspr. 

budget 

Med 

tilläggsbu

dget 

(BTN) 

Begäran av 

tilläggsmed

el BTN 

Behov av 

tilläggsme

del 

Byggnader 

och 

anläggningar -140554 

-

143936 -145209 -170196 103 % 85 % -15201 0 

Vatten och 

avlopp 8840 -16603 -35823 -38452 -405 % 93 % -47292 -44663 

Trafikleder 

och allmänna 

områden -39000 -57118 -75187 -65079 193 % 116 % -30713 -36187 

 

  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tilläggsmedel om  

-45 000 euro tillförs uppgiftsområdet Vatten och Avlopp och -36 000 euro 

tillförs uppgiftsområdet Trafikleder och allmänna områden. Motiveringar 

enligt byggnadstekniska nämndens beredning. 

 

BESLUT:   

          Enligt förslag. 

 

 

________ 

 

Kfge § 9/2023 

    BESLUT: 

    Enligt kommunstyrelsens förslag.  
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10 § ÖVERFÖRANDE AV INVESTERINGSMEDEL FRÅN ÅR 2022 TILL ÅR 

2023 
 
Kste § 3/16.1.2023 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 

19.12.2022 kl. 12:14. Svarstid var från och med tiden då meddelandet 

med ärende och beredning skickades ut till och med den 21.12.2022 kl. 

23.59. Alla styrelsemedlemmar svarade inom utsatt tid och understödde 

beslutsförslaget.    

 

 

Kommundirektörens beredning: 

 

I kommunens investeringsbudget för år 2022 finns det upptaget 8 000€ i 

projekt 2100 Nytt ekonomisystem. Projektet är i samarbete med ÅDA Ab och 

för Getas del har inte implementeringen ännu påbörjats. Det nya systemet är 

förväntat att implementeras under andra halvan av 2023. 

I kommunens investeringsbudget för år 2022 finns det även 50 000€ i projekt 

2200 Multisportarena. Projektet har påbörjats men pga långa väntetider med 

tillstånd har det försenats. 

I kommunens investeringsbudget för år 2022 finns det även 8 000€ i projekt 

2201 Motorikbana till dagiset Kotten. Motorikbanan har köpts in men pga 

den tidiga vintern hann inte entreprenören installera banan innan tjälen tog 

sitt fäste. 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att besluta om tre budgetändringar 

i investeringsbudgeten för 2022 och för 2023 och överföra följande projekt 

och belopp från budget 2022 till budget 2023. 

• 2100 nytt ekonomisystem, överförs i sin helhet – 8 000€ 

• 2200 Multisportarena, överförs delvis – 45 000€ (prognos för 

förbrukat per 31.12 är 5 000€). Även de budgeterade landskapsstödet 

överförs i sin helhet 

• 2201 Motorikbana till dagiset Kotten överförs delvis – 3 855€ 

BESLUT:   

Enligt förslag.  

---------  

Kfge § 10/25.1.2023  

BESLUT: 

Enligt kommunstyrelsens förslag.  
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11 § UTSE CENTRALVALNÄMND FÖR ÅREN 2023-2026 
 

Kste § 4/16.1.2023 Kommundirektörens beredning:  

 

Riksdagsval samt lagtings- och kommunalval ska hållas på Åland under 

år 2023. 

 
I enlighet med vallagen för Åland § 9 (45/19) ska fullmäktige i januari 

valåret tillsätta en kommunal centralvalnämnd bestående av en ordförande, 

en viceordförande och tre andra ledamöter. Fullmäktige utser samtidigt 

fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de 

ordinarie ledamöterna.  

 
I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/98) fungerar de för de åländska 

valen utsedda nämnderna även för de statliga valen.  

 
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (609/86) ska kvinnor och män vara 

representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för 

något annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare. 

 

Kommundirektörens förslag: 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser en centralvalnämnd 
bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice 
ordförande, samt fem ersättare, som uppställs i den ordning de avses träda in i 
stället för de ordinarie ledamöterna. 

BESLUT:   

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser följande personer att 

ingå i centralvalnämnden:  

 

Ordinarie:  

Greger Leino 

Helena Martinsson  

Marie-Louise Samuelsson-Carlsson 

Ulla-Britt Öhberg 

Lina Öhberg 

Ersättare: 

Gun-Marie Österlund 

Joakim Österlund 

Sanne Björling 

Ingolf Strand 

John Carlsson  

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen att Greger Leino utses till ordförande och 

Helena Martinsson till viceordförande.  

-----------  

Kfge § 11/25.1.2023 

   BESLUT: 

   Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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12 § SAMTYCKE TILL KOORDNINGERING AV PLANERING AV 

HAVSOMÅRDEN 
 

Kste § 6/16.1.2023 Kommundirektörens beredning:  

 

Ålands landskapsregering önskar att kommunfullmäktige ger sitt samtycke 

till att landskapsregeringen koordinerar och finansierar planeringsarbetet 

avseende generalplanering, inklusive miljöbedömning av vattenområdet inom 

ramen för vindkraftsprojektet Sunnanvind, vilket framkommer ur bifogad 

skrivelse,  

./.   bilaga B 6§/16.1.2023.  

   

Planeringsarbetet kommer att utföras i samarbete med samtliga berörda 

kommuner och kommer att resultera i separata generalplaner inom 

kommunernas gränser som sedan behandlas i respektive kommun.  

  

   Kommundirektörens förslag:  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger samtycke till 

koordinering av planering av havsområden.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommundirektören utses 

till kontakttjänsteman. 

-----------  

Kfge § 12/25.1.2023 

./.   Bilaga Kfge § 12/2023 

   BESLUT: 

   Enligt kommunstyrelsens förslag.  

    

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Organ: Kommunfullmäktige Datum och tid: 25.1.2023, kl. 19:00  
Kontaktperson: Kommundirektören        Mötesplats: Kommunkansliet, Västergeta 

Protokolljustering: ________________________________ 

21 

 

13 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kfge § 13/25.1.2023  

   Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktigesammanträde 

nr 1/2023 förklaras avslutat klockan 19.40. Besvärsanvisningen bifogas 

protokollet.  
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BESVÄRSANVISNING     Paragrafer §§ 1-13 

 
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 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 

kommunalbesvär inte anföras över beslutet. Paragrafer: 1, 2, 4, 13 

 

Kommunalbesvär 

Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:  

Paragrafer: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 

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. 
 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol 

 PB 31, Torggatan 16 

 22101 Mariehamn 

  

Besvärstid 30 dagar från dagen för 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. 
 

Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 

besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton 

eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då 

beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.  
 

Förvaltningsbesvär 

 

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 besvärsskriften 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 och intyg 

om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 

Inlämnande av handlingarna 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten (Ålands förvaltningsdomstol) 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.  

http://www.geta.ax/

