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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
delgivningar i Geta kommun 16.6.2022. Om inte annat beslutas under fullmäktigemötet sker
delgivning av protokollet med meddelande om att det finns tillgängligt för allmänt påseende på Geta
kommuns hemsida på den elektroniska anslagstavlan 23.6.2022. Originalprotokollet med
underskrifter, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta
samma datum.

Geta, den 16.6.2022
Gun Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag

_________________
Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 22.6.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Kommunkansliet, Västergeta

27 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 27/22.6.2022

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av fullmäktiges ordförande.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sju (7) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot
Andersson har meddelat förhinder. Ledamoten Sundberg var därutöver inte
närvarande.
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
16.6.2022, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt
sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Sanne Björling och Dan-Johan Dahlblom.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i
Vestergeta.
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.

Protokolljustering: ________________________________
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Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Kommunkansliet, Västergeta

28 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN
Kfge § 28/22.6.2022
Kommunstyrelsens protokoll nr 4/2022 och nr 5/2022. Protokollen finns
på kommunens hemsida www.geta.ax -> Protokoll.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 22.6.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Kommunkansliet, Västergeta

29 § BOKSLUT 2021
Kste § 45/11.5.2022

Kommundirektörens beredning:
I enlighet med kommunallagen § 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige
före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall
ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en
översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall
undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för
verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för
väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi och som
inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av
räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.

./.

I föreliggande bokslut landar årsresultatet på -2 679€, vilket är betydligt
bättre än budgeterade -353 993€, och årsbidraget landar på 143 130€.
Resultatet och årsbidraget är bättre jämfört med bokslut 2020. Bokslut
enligt bilaga.
Bilaga Kst § 45/2022.
Även om kommunen gör ett bättre verksamhetsår rent resultatmässigt
jämfört med 2020, är kommunens resultat fortfarande inte hållbart på
längre sikt och ekonomin är fortfarande känslig för oväntade höga
kostnader. Det negativa resultatet för 2021 innebär att kommunen måste
ta från sitt överskott ackumulerat från tidigare år. Likviditeten har också
till viss del förbättrats, vilket har att göra med det positiva årsbidraget,
tagna finansieringslån för investeringarna och influtna vattenanslutningar
till kommunens vattenverk. Kommunen har tagit investeringslån för att
finansiera investeringar under verksamhetsåret. Den totala lånestocken
efter amorteringar är per den 31.12.2021 totalt 1 301 722€ jämfört med
869 299 vid samma tidpunkt 2020. En ökning med 432 423€.
Sedan 2017 har alla större investeringar finansierats med lån från bank.
Efter att 2021 års underskott om -2 679€ ackumulerats med tidigare års
överskott om 531 842 €, uppgår överskottet vid slutet av år 2021 till 529
164€ – vilket inte upplevs att utgöra ett betryggande stort ackumulerat
överskott i balansen, speciellt med tanke på den osäkerhet som
karakteriserar den åländska offentliga sektorn.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
- Godkänner bokslut och balansbok för år 2021 enligt bilaga.
- Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar
handlingarna till revisorerna för granskning.
Protokolljustering: ________________________________
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-

-

Mötesplats: Kommunkansliet, Västergeta

Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att tillsammans underteckna och avge
bekräftelsebrev till revisor enligt bilaga.
Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern
driftsnettonivå:
o Annan service för åldringar: -3 264€
o Barnomsorg: -10 321€
o Centralkök: -1 078€
o Bibliotek och kultur: -1 035€
o Avfallshantering: -8 106€
o Gemensamma brand- och räddningsnämnden: -334€
Konstaterar överskridningar på investeringssidan per projekt, netto:
o Bergvärme Geta skola: -3291€
o Hemgårdens servicehus, nytt tak: -4005€
Konstaterar överskridning på totala investeringsbudgeten (netto) om
-2 482€
Konstaterar att kommunens sammanlagda verksamhetsbidrag,
årsbidrag och resultat, trots ovanstående överskridningar håller sig
inom de av fullmäktige givna budgetramarna.
Föreslår för fullmäktige att underskottet om -2 679€ balanseras med
tidigare års överskott om 531 842 €, varefter överskottet vid slutet av
år 2021 uppgår till 529 164€
Konstaterar att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga.

BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 29/22.6.2022

./.

Under revisionen upptäcktes ett par mindre felaktigheter i hur
finansieringsanalysen var uppställd, och sidorna 21, 95, 96, 97 och 120 har
ändrats i det bokslut som kommunstyrelsen godkänt. Dessa sidor har
därför bytts ut till de korrekta sidorna. Den nya uppdaterade versionen av
bokslut 2021 enligt bilaga.
Bilaga Kfge § 29/2022.
Konstateras:
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2021.
Revisionsberättelsen bifogas bokslutet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslutet enligt bilaga Kfge
§ 29/2022.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att de redovisningsskyldiga beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2021.
______

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

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

Kste § 58/15.6.2022

./.

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

Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 30/22.6.2022
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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31 § UPPHANDLING, MÅLNING SKOLFASTIGHETEN OCH TALLGÅRDEN
Btn § 51/2022

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

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

Protokolljustering: ________________________________
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Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen flytta
investeringsmedel mellan uppgiftsområden vid behov av
budgetändringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 3 500 euro investeringsmedel till
investeringsprojektet för målningsarbeten på Tallgården samt 6 500 euro
investeringsmedel till investeringsprojektet för målningsarbeten på Geta
skola från investeringsprojektet ”Utbyte och förbättring av befintliga
stammar”.
Ärendet tillkännages kommunfullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
_________
Kfge § 31/22.6.2022
Kommunstyrelsens beslut tas till kännedom.
BESLUT:
Kommunfullmäktige tar beslutet till kännedom.
______

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

./.

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

Kfge § 32/22.6.2022
Kommunstyrelsens beslut tas till kännedom.
BESLUT:
Kommunfullmäktige tar budgetdirektivet till kännedom.
______

Protokolljustering: ________________________________
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33 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 33/22.6.2022
Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktige-sammanträde
nr 4/2022 förklaras avslutat klockan 19.45. Besvärsanvisningen bifogas
protokollet.

Protokolljustering: ________________________________
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BESVÄRSANVISNING

Paragrafer §§ 27-33

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: 27, 28, 31, 32, 33
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: 29, 30
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.

Protokolljustering: ________________________________

