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_________________ 
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28 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kfge § 28/25.8.2021  

  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

  Sammanträdet öppnas kl. 19.00 på församlingshemmet av 

kommunfullmäktiges ordförande.  

 

  NAMNUPPROP 

  Vid namnuppropet är 6 ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot Camilla 

Andersson, Pernilla Nyberg och Tomas Sundberg har meddelat förhinder. 

Ersättare Madeleine Mattfolk har kallats in. Sålunda är sammanlagt 7 

ledamöter närvarande vid uppropet. Gustav Blomberg närvarar på distans. 

  

  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 

18.8.2021, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt 

sammankallat. 
   

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

  PROTOKOLLJUSTERING  
  Till protokolljusterare utses Madeleine Mattfolk och Marie-Louise 

Samuelsson-Carlsson. Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på 

kommunkansliet i Vestergeta.  

 

  KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV 

  FÖREDRAGNINGSLISTA  
  Föredragningslistan godkänns utan ändringar. 
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29 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN 
 

Kfge § 29/25.8.2021  

Kommunstyrelsens protokoll nr 5/2021. Protokollet finns på kommunens 

hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen -> Beslutsprotokoll.  

 

  Förslag:   
  Kommunfullmäktige antecknar informationen till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag 

______ 

  

http://www.geta.ax/
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30 § DÅNÖSUNDSBRON – ANHÅLLAN OM BROBYTE, VÄGPLAN OCH 

LANDSKAPSBIDRAG 
 

Kst § 182/1.11.2017 Kommunen har tidigare fört diskussioner med Ålands landskapsregering 

om att Dånövägen som idag är kommunalväg klassificeras som 

bygdeväg med landskapet som väghållare.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att ånyo anhålla hos Ålands 

landskapsregering att kommunalvägen Dånövägen klassificeras som 

bygdeväg med landskapet som väghållare. Att vägen klassas som 

bygdeväg motiveras av att det finns många fastboende samt att en av 

norra Ålands största stugbyar är belägen på Dånö, museiverksamhet 

upprätthålls inom området samt att Dånö är ett ofta frekventerat 

besöksmål av allmänt åländskt intresse. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 

Kst § 29/13.3.2018 
Landskapsregeringen har genom vägingenjör Björn Ekblom inkommit 

med ett svar (Dnr: ÅLR 2017/8449) på Geta kommuns anhållan (se 

ovan).  

./.  Bilaga Kst § 29/2018. 

   

I brevet konstaterar man att beslut fattades i plenum i motsvarande 

ärende 2016. Inget nytt har sedan dess framkommit som föranleder en ny 

behandling.  

 

Därutöver informerar man om möjligheten att ”[e]nligt 19 § 

Landskapslag (1964:16) om kommunalvägar kan landskapsbidrag 

beviljas för byggande av kommunalväg efter prövning inom ramen för 

härför avsedda medel. Med byggande av väg avses även annan 

förbättring av förefintlig väg.”  

 

Man skriver också att ”[r]egeringen beslutar om anslag, vilket normalt 

sker i den årliga budgeten. Tidigast när åtgärds- och kostnadsbilden 

klarnat genom den planering som pågår, kan medel avsättas. Om medel 

avsätts för ändamålet, kan kommunen sedan ansöka om bidrag för 

ändamålet.”    

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och beslutar 

att återkomma till ärendet efter att beslut tagits huruvida Geta kommun 

går samman med en annan kommun.  

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________  
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Kste § 84/16.6.2021 Kommundirektörens beredning:  
Enligt information och handlingar skickade till Geta kommun den 20 maj 

2021 kan följande konstateras:  

 

Under 2017 så beslöt landskapsregeringen att infrastrukturavdelningen 

skulle ta fram ett programförslag och kostnadsberäkning på hur ett utbyte 

av Dånösundsbron kunde genomföras i samband med att fyra andra 

liknande broar i landskapets trafiknät studerades. I utredningen 

studerades olika tekniska lösningar. Under år 2019 färdigställdes 

programhandlingen. Däremot blev frågan om finansiering av brobytet 

aldrig löst. Kommunen och landskapsregeringen har inte återupptagit 

diskussionerna med den politiska regeringen efter valet om hur projektet 

ska finansieras. 

  

Kommunen har inte förrän nu informerats om de uppgjorda 

programhandlingarna. Enligt de bifogade programhandlingarna planeras 

den nya bron norr om nuvarande bro. 

 ./.  Bilaga Kste § 84/2021. 

   

För att låta broutbytesprojektet komma vidare bör Geta 

kommunfullmäktige, i enlighet med § 4 mom. 1 i Landskapslag 

(1964:16) om kommunalvägar, anhålla till landskapsregeringen om 

upprättande av vägplan för den nya bron enligt bifogade 

programhandlingar.   
 

Därutöver bör Geta kommun anhålla om landskapsbidrag för byggandet 

av bron och väganslutningar. Enligt § 19 i LL (1964:16) om 

kommunalvägar kan landskapsbidrag beviljas för byggande av 

kommunalväg efter prövning inom ramen för härför avsedda medel. Med 

byggande av väg avses även annan förbättring av förefintlig väg. 

 

Enligt brev daterat den 14.2.2018 (Dnr: ÅLR 2017/8449) skriver 

landskapsregeringen att ”[r]egeringen beslutar om anslag, vilket 

normalt sker i den årliga budgeten. Tidigast när åtgärds- och 

kostnadsbilden klarnat genom den planering som pågår, kan medel 

avsättas. Om medel avsätts för ändamålet, kan kommunen sedan ansöka 

om bidrag för ändamålet.”    

 

Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Geta kommun 

anhåller till Ålands landskapsregering om att landskapsregeringen enligt § 

4 mom. 1 i LL (1964:16) om kommunalvägar, uppgör vägplan för den nya 

Dånösundsbron i enlighet med bifogade programhandlingar. Geta kommun 

anhåller därutöver om landskapsbidrag om 100 % av 

infrastrukturprojektets totala kostnad.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______   
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Kfge § 30/25.8.2021  

BESLUT:   

Kommunfullmäktige beslutar att Geta kommun anhåller till Ålands 

landskapsregering om att landskapsregeringen enligt § 4 mom. 1 i LL 

(1964:16) om kommunalvägar, uppgör vägplan för den nya 

Dånösundsbron i enlighet med bifogade programhandlingar. 

Kommunfullmäktige konstaterar enhälligt därutöver med beaktande av 

brons skick att Landskapsregeringen bör inleda planering och förnyande av 

densamma. 
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31 § BUDGETÄNDRING – TILLÄGGSMEDEL I BUDGET 2021 TILL 

INVESTERINGSPROJEKT: VATTENLEDNINGSUTBYGGNAD TILL 

HAVSVIDDEN  
 

Kste § 87/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 
Den totala kostnadsberäkningen för det av kommunfullmäktige 

godkända fleråriga investeringsprojektet att bygga vattenledning från 

Höckböle till Havsvidden är -300 000 euro netto enligt Budget 2021. Vid 

årsskiftet (enligt Bokslut 2020) hade -4 926 euro använts för utredningar. 

Det budgeterade investeringsanslaget för 2021 är enligt budgeten -50 000 

euro.  

 

Efter att byggnadstekniska nämnden godkänt verkställande av 

investeringsprojektet (genom beslut BTN § 17/2021) efter utförd 

projektering, upphandlades en totalentreprenad under våren. Vid 

byggnadstekniska nämndens möte den 19.4.2021 (BTN § 30) 

behandlades ärendet om val av entreprenör för utbyggnad av VA-

ledningsnätet (upphandling av vattenledning samt option på 

avloppsledning) från Höckböle till Havsvidden. Optionen för 

avloppsledningen har inte verkställts av kommunen. Det vinnande 

anbudet om 248 000 euro gavs av Ax Schaktkompaniet Ab. Anbudet är 

således inom den fastslagna kostnadskalkylen för projektet. Kommunen 

har skrivit kontrakt med anbudsvinnaren och entreprenören kommer att 

påbörja det egentliga arbetet under hösten, även om visst förberedande 

arbete kommer att ske under sommaren. Arbetet kommer sedan att fortgå 

över årsskiftet till och med våren 2022. Enligt bifogad ratplan kommer 

den totala kostnaden för investeringsprojektet att för år 2021 uppgå till  

-121 800 euro netto (exkl. moms). Det är alltså 71 800 euro mer än det 

budgeterade anslaget om -50 000 euro.   

./.  Bilaga Kste § 87/2021, ratplan 

 

För att täcka kostnaderna enligt bifogad ratplan och vissa mindre 

kringkostnader (såsom annonskostnader och köp av tjänster), bör en 

budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 utföras så att ytterligare 

investeringsmedel om 75 000 euro allokeras till investeringsprojektet för 

år 2021. De totala budgeterade investeringsanslagen för år 2021 för 

projektet uppgår då till totalt -125 000 euro. För ändamålet bör också 

lånefullmakten utökas så att kommunen kan finansiera de utökade 

investeringskostnaderna för 2021 genom eventuella investeringslån.     

 

Den totala kostnadsberäkningen för det fleråriga investeringsprojektet 

kommer dock ej att ändras; således kvarstår projektets totala budget på  

-300 000 euro.  

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att för att täcka 

kostnaderna enligt bifogad ratplan och vissa mindre kringkostnader 

(såsom annonskostnader och köp av tjänster) för investeringsprojektet 

utbyggnad vattenledningar Höckböle-Havsvidden, utförs en 

budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 så att ytterligare 
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investeringsmedel om 75 000 euro allokeras till investeringsprojektet för 

år 2021. De totala budgeterade investeringsanslagen för år 2021 för 

projektet uppgår då till totalt -125 000 euro.     

 

För ändamålet begär kommunstyrelsen också att lånefullmakten i 

budgeten för 2021 utökas med 70 000 euro så att kommunen kan 

finansiera de utökade investeringskostnaderna för 2021 genom 

eventuella ytterligare investeringslån.     

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________  

Kfge § 31/25.8.2021  

 

BESLUT:   

Enligt kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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32 § GRUNDER FÖR KOMMUNENS AVGIFTER OCH TAXOR 
 

Kste § 95/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

Enligt 130 § i Geta kommuns förvaltningsstadga:  

”Kommunfullmäktige fastställer grunderna för uppbärande av avgifter 

och taxor för kommunens tjänster och andra prestationer inom de olika 

verksamhetsområdena enligt kommunallagen.” 

 

Och enligt 40 § (under ekonomi- och egendomsförvaltning) kan 

kommunstyrelsen ”i enlighet med gällande bestämmelser besluta om 

avgifter, taxor, inkomstgränser, hyror och övriga ersättningar samt dess 

grunder om fullmäktige ej antagit grunder för dessa” 

 

Med anledning ovanstående vore det enligt kommundirektören 

ändamålsenligt om kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige bereder 

och föreslår grunder för vissa av kommunernas avgifter. Detta skulle 

medföra en effektivare behandling av kommunens avgifter och taxor i 

samband med uppgörande av kommunens budget. Kommunstyrelsen 

skulle således fastställa kommunens avgifter och taxor enligt de av 

kommunfullmäktige antagna grunderna. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att följande grunder ska 

tillämpas för kommunstyrelsens kommande behandling av kommunens 

avgifter och taxor: 

 

Avfallshanteringens avgifter 

Avgifterna regleras med målbilden att kommunens avfallshantering ska 

vara självfinansierad (inklusive avskrivningar och interna kostnader) 

 

Vatten- och avloppsverkets avgifter: 

Avgifterna regleras med målbilden att kommunens uppgiftsområde för 

vatten- och avlopp ska vara självfinansierad (inklusive avskrivningar och 

interna kostnader) 

 

Centralförvaltningen avgifter (detaljplanering, kopior, utskrifter, 

annonser i Getabladet): 

I samband med behandling av kommunens avgifter och taxor i styrelsen 

jämförs avgiftsnivåerna med andra kommuner. Avgifterna bör vara 

varken för låga eller för höga och de ska vara på sådana nivåer att de 

uppfyller sin funktion och samtidigt gör det möjligt för privatpersoner 

och andra aktörer kan använda tjänsterna.    

 

Bibliotekets avgifter (kopior, utskrifter, ersättning för skadade böcker): 

I samband med behandling av kommunens avgifter och taxor i styrelsen 

jämförs avgiftsnivåerna med andra kommuners bibliotek. Avgifterna bör 

vara på sådana nivåer att de uppfyller sin funktion och samtidigt gör det 

möjligt för privatpersoner och andra aktörer kan använda tjänsterna.    
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Hyresnivåer för kommunens lägenheter och pensionärslägenheter:  

Hyresnivåerna ska vara på en sådan nivå att de täcker kostnaderna, 

avskrivningarna och de interna kostnaderna för fastigheten. 

 

Avgifter inom äldreomsorgen: 

Förutom att uttag av serviceavgifter begränsas av de avgiftstak och  

-nivåer som finns i gällande lagstiftning på området, så bör avgifterna 

vara på en sådan nivå att de finansierar en betydande del av 

verksamheten – och att de är i paritet med andra kommuners avgifter 

inom äldreomsorg. 

 

Byggnadsinspektions avgifter 

Avgifterna och taxorna inom byggnadsinspektionen bör vara på en sådan 

nivå att de finansierar en betydande del av byggnadsinspektionens 

verksamhet, dock så att de inte på ett betydande sätt avviker från de 

övriga norråländska kommunernas taxor och avgifter inom området. 

 

Barnomsorgens avgifter 

Barnomsorgsavgifterna följer avgiftstaken i gällande lagstiftning och ska 

finansiera en betydande del av barnomsorgsverksamheten. 

 

Övriga avgifter och grunder: 

Kommunstyrelsen fastställer övriga avgifter och taxor som inte är 

uppräknade ovan. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  

Kfge § 32/25.8.2021  

 

BESLUT:   

Enligt kommunstyrelsens förslag. 

________ 
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33 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kfge § 33/25.8.2021  
   Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktige-

sammanträde nr 4/2021 förklaras avslutat klockan 19:30. 

Besvärsanvisningen bifogas protokollet.  
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BESVÄRSANVISNING     Paragrafer §§ 28-33 

 
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: 29, 33 

 

Kommunalbesvär 

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

Paragrafer: 28, 30, 31, 32 
 

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/

