
GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Organ Sammanträdesdatum Nr 

Kommunfullmäktige 29.9.2021 5  

  

 

 

 

Sammanträdestid: onsdagen den 29.9.2021 kl. 19:00-19.55 

 

Sammanträdesplats: Församlingshemmet vid Geta kyrka 

 

  Ordinarie ledamöter (Getalistan) Närv. Suppleanter (Getalistan) Närv. 

Beslutande Andersson Camilla  - 1. Mattfolk Madeleine            X 

  Björling Sanne  - 2. Lindström Diana               - 

  Dahlblom Dan-Johan, vice ordförande X 3. Sjöström Camilla            - 

  Henriksson, Gunnel X 4. Hovland Karl-Gunnar          x 

  Lyngander Gun-Britt, ordförande  X  - 

 

Sjöblom Mats - 

  

 

Sundberg Tomas            - 

  

 

Nyberg Pernilla - 

    Samuelsson-Carlsson Marie-Louise  x    

 

  

 

 

  Namn  Närv. Funktion  

Övriga Ingvar Björling X Kommunstyrelseordförande  

  

   

 

  Gustav Blomberg, kommundirektör X  Kommundirektör, sekreterare  

 

Sandra Elmén - Ekonom  

    

 

 

 

Paragrafer 

 

 

§§ 34-41 

 

Underskrifter 

 

Geta den 29.9.2021 

 

Gun-Britt Lyngander,                          Gustav Blomberg,              

mötesordförande     sekreterare  

 

Protokolljustering 

Geta den 29.9.2021 

 

 

 Karl-Gunnar Hovland                          Gunnel Henriksson 

 

Protokollet framlagt till påseende 

 

Geta kommunkansli och digitala anslagstavlan den 30.9.2021 

 

 

Byråsekreterare                                Barbro Jansson 

 

Utdragets riktighet bestyrkes 

 

Geta      /        2021 

 

--------------------------------- 
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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga 

delgivningar i Geta kommun den 23.9.2021. 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 den 30.9.2021. Originalprotokollet med 

underskrifter, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta 

samma datum.    

 

  

  

 

Geta, den 23.9.2021 

Gun Britt Lyngander 

Kommunfullmäktiges ordförande             Enligt uppdrag 

 

 

_________________ 

Gustav Blomberg 

   



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Organ: Kommunfullmäktige Datum och tid: 29.9.2021, kl. 19:00  
Kontaktperson: Kommundirektören          Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka 

Protokolljustering: ________________________________ 

3 

34 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kfge § 34/29.9.2021 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

  Sammanträdet öppnas kl. 19.00 på församlingshemmet av 

kommunfullmäktiges ordförande.  

 

  NAMNUPPROP 

  Vid namnuppropet är fyra (4) ordinarie ledamöter närvarande. 

Ledamöterna Sundberg, Nyberg och Björling har meddelat förhinder. 

Ledamöterna Andersson och Sjöblom var därutöver inte närvarande. 

Ersättare Mattfolk och Hovland har kallats in. Sålunda är sammanlagt sex 

(6) ledamöter närvarande vid uppropet. 

  

  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 

23.9.2021, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt 

sammankallat. 
   

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

  PROTOKOLLJUSTERING  
  Till protokolljusterare utses Gunnel Henriksson och Karl-Gunnar Hovland. 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i 

Vestergeta.  

 

  GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  
  Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse, dock med följande 

tillägg: 40 §  KONSTATERANDE AV ATT 

FULLMÄKTIGELEDAMOT FÖRLORAT VALBARHETEN    
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35 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN 
 

Kfge § 35/29.9.2021  

Kommunstyrelsens protokoll nr 6/2021. Protokollet finns på kommunens 

hemsida www.geta.ax -> Protokoll.  

 

  Förslag:   
  Kommunfullmäktige antecknar informationen till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 

  

http://www.geta.ax/
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36 § 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. 

  ______ 

Kfge § 36/29.9.2021  

Enligt 16 § i kommunallagen för Åland gällande förlust av valbarhet: 

Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller 

förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att 

ledamoten har avgått från sitt uppdrag. 

 

Det kan konstateras ledamot av byggnadstekniska nämnden Johanna 

Wendelin-Dahlblom har förlorat valbarheten och att fullmäktige därför 

kan konstatera att ledamoten avgått från sina förtroendeuppdrag.  

 

BESLUT:   

Fullmäktige konstaterar att Johanna Wendelin-Dahlblom, ledamot i 

byggnadstekniska nämnden, har förlorat valbarheten och konstaterar att 

ledamoten avgått från sina förtroendeuppdrag.  

________ 
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37 § VAL AV ORDINAIRE LEDAMOT TILL BYGGNADSTEKNISKA 

NÄMNDEN 
 

Kfge § 37/29.9.2021 Det kan konstateras ordinarie ledamot av byggnadstekniska nämnden 

Johanna Wendelin-Dahlblom har förlorat valbarheten och att fullmäktige 

har konstaterat att ledamoten avgått från sina förtroendeuppdrag i Geta 

kommun. 

 

Enligt 51 § kommunallagen tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt 

lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för 

förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för fullmäktiges 

mandattid om inte fullmäktige beslutar om en kortare tid eller annan 

mandattid är föreskriven. 

 

 Enligt 54 § kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som 

har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval 

i någon kommun i landskapet. 

 

 Valbar till ledamot i en nämnd är inte 

 1) den som står under förmynderskap, 

 2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 

 3) kommundirektören, 

 4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. 

 

 Fullmäktige behöver således besluta om val av ordinarie ledamot i 

byggnadstekniska nämnden istället för Johanna Wendelin-Dahlblom. 

 

BESLUT:   

Fullmäktige beslutar att som ordinarie ledamot i byggnadstekniska 

nämnden tillsätta Madeleine Mattfolk. 

________ 
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38 § BUDGETDIREKTIV 2022 
 

Kste § 119/10.6.2020 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. 

________ 

Kfge § 38/29.9.2021  

Det av kommunstyrelsen beslutade budgetdirektivet för verksamheternas 

inför uppgörande av budgeten för 2022 enligt bilaga till kännedom. 

 

Fullmäktige diskuterar önskemål gällande 2022 års satsningar och 

investeringar.   

 

BESLUT:   

Fullmäktige beslutar att till styrelsens ge önskemål gällande satsningar 

och investeringar för nästa verksamhetsår. 

________ 
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39 § 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. 

_________ 

Kfge § 39/29.9.2021  

Fullmäktige diskuterade kommunalt samarbete under mötet.  

 

BESLUT:   

Fullmäktige beslutade att fortsättningsvis stödja ett brett kommunalt 

samarbete över kommungränserna och fortsätta på den inslagna linjen att 

ge förhållandevis flexibla öppna direktiv till kommunens representanter i 

kommunalförbund. 

________ 

  

https://www.kommunforbundet.ax/anslagstavla/alands-kommunforbund-varstamma-2852021
https://www.kommunforbundet.ax/anslagstavla/alands-kommunforbund-varstamma-2852021


GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Organ: Kommunfullmäktige Datum och tid: 29.9.2021, kl. 19:00  
Kontaktperson: Kommundirektören          Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka 

Protokolljustering: ________________________________ 

9 

40 § EXTRA ÄRENDE: KONSTATERANDE AV ATT 

FULLMÄKTIGELEDAMOT FÖRLORAT VALBARHETEN    
 

Kfge § 40/29.9.2021 Fullmäktigeledamot Pernilla Nyberg har meddelat kommundirektören att 

hon flyttat och skrivit sig i annan kommun. 

 

Enligt 16 § kommunallagen för Åland (förlust av valbarhet) 

”Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller 

förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten 

har avgått från sitt uppdrag” 

 

BESLUT:   

Fullmäktige konstaterar att fullmäktigeledamot Pernilla Nyberg har 

förlorat valbarheten och konstaterar att ledamoten avgått från sitt 

förtroendeuppdrag.  

________ 
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41 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kfge § 41/29.9.2021  
   Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktige-

sammanträde nr 5/2021 förklaras avslutat klockan 19.55. 

Besvärsanvisningen bifogas protokollet.  
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BESVÄRSANVISNING     Paragrafer §§ 34-41 

 
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: 35, 38, 39, 41 

 

Kommunalbesvär 

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

Paragrafer: 34, 36, 37, 40  
 

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/

