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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kste § 1/12.2.2020  

  Sammanträdets öppnande 

  Sammanträdet inleds kl. 18.30 vid kommunkansliet i Vestergeta. 

 

  Sammankallning och beslutförhet 

   

  Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 66: 

  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. 

 

Kallelse skickades ut elektroniskt den 6 februari med alla nödvändiga 

uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt sammankallat och 

beslutsfört.  

 

Vid sammanträdet är fem (5) ordinarie ledamöter närvarande. Sammanlagt 

är således fem (5) beslutande närvarande. Ersättare Erika Berndtsson-

Öhberg har närvaro- och yttranderätt.  

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Linda-Marie Bladh och Helena Martinsson. 

   

  Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på 

kommunkansliet i Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enhälligt med följande tillägg:   

31 § EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM AVYTTRANDE AV 

BRANDFORDON  
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2 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION 
 

Kste § 2/12.2.2020   
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund 

 Byggnadstekniska nämnden, kallelse och protokoll nr 1, den 3.2.2020 

 Räddningsområden Ålands Landskommuner (RÅL), protokoll nr 1, 29.1.2020 

 Räddningsområden Ålands Landskommuner (RÅL), dispositionsplan 2020 

 Norra Ålands mellankommunala ombudsstämma, kallelse 13.2.2020 i Godby 

 Ålands omsorgsförbund, förbundsstyrelsen protokoll nr 14/2019, 4.12.2019 

 Ålands omsorgsförbund, förbundsstyrelsen protokoll nr 15/2019, 18.12.2019 

 Kommunernas Socialtjänst, kallelse förbundsstämma 14.2.2020 

 Kommunala Avtalsdelegationen (KAD), Cirkulär nr 14 2019, Godkänd facklig 

utbildning 2020 

 Kommunala Avtalsdelegationen (KAD), Cirkulär nr 15 2019, Skyddskläder och 

personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn 

 Kommunala Avtalsdelegationen (KAD), Cirkulär nr 1 2020, Cirkulärlista för 2019 

 Kommunala Avtalsdelegationen (KAD), Cirkulär nr 2 2020, Ersättningar för 

resekostnader från 1.1.2020 

 Finlands kommunförbund, Cirkulär 15/2019, Ny förvaltningsprocesslag 

 Finlands kommunförbund, Cirkulär 2/2020, Klientavgifterna inom social- och 

hälsovården i huvudsak oförändrade år 2020–2021 

 Ledningsgruppen, mötesanteckningar möte 29.1.2020 

 Vårdö kommun, kommunstyrelsens beslut § 7/22.1.2020, Vårdö kommun tillsätter 

ej förhandlingsgrupp (kommunreformslagen) 

 Mariehamns stad, Brev 27.11.2019, meddelande om att avtal om en gemensam 

kommunal räddningsmyndighet förfallit 

 

   Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom  

 Kdir § 73/9.12.2019, Anhållan om ledighet (beviljad)  

 Kdir § 74/9.12.2019, Anhållan om ledighet (beviljad)  

 Kdir § 75/9.12.2019, Anhållan om ledighet (beviljad)  

 Kdir § 76/9.12.2019, Förnyande av arbetsavtal – gårdskarl, extra resurs 

 Kdir § 77/9.12.2019, Anhållan om ledighet (beviljad)  

 Kdir § 78/9.12.2019, Anhållan om ledighet (beviljad)  

 Kdir § 79/10.12.2019, Tjänsteförordnande t.f. äldreomsorgsledare  

 Kdir § 80/10.12.2019, Förnyande av anställningsavtal – byråsekreterare för 

byggnadstekniska nämnden och byggnadsinspektionen 

 Kdir § 81/16.12.2019, Anhållan om ledighet (beviljad)  

 Kdir § 82/16.12.2019, Anhållan om ledighet (beviljad)  

 Kdir § 83/16.12.2019, Anhållan om minskad arbetstid (beviljad) 

 Kdir § 84/17.12.2019, Anhållan om ledighet (beviljad)  

 Kdir § 1/15.1.2020, Tillgång till stipendiekontot på Ålandsbanken 

 Kdir § 2/23.1.2020, Anhållan om ledighet (beviljad)  

 Kdir § 3/23.1.2020, Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

 Kdir § 4/23.1.2020, Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

 Kdir § 4/23.1.2020, Anhållan om ledighet (beviljad) 

 

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2020/516, Arbetsgrupp för klarläggande 

av behörighetskrav i landskapsförordning om barnomsorg och grundskola 

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2019/9854, Landskapsandel för 

grundskola och träningsundervisning 2020  

 Ålands Ombudsmanna Myndighet, Inbjudan till frukostseminarium onsdag 26 

februari kl. 8.30 (presentation av verksamhetsberättelse 2019) 

 Åfs 103:2019, LL om medieavgift 

 Åfs 104:2019, LL om ändring av landskapslagen om radio- och 

televisionsverksamhet 
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 Åfs 105:2019, LL om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för 

näringsverksamhet 

 Åfs 106:2019, LL om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk 

 Åfs 107:2019, LL om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland 

 Åfs 114:2019, LL om ändring av 19 § kommunalskattelagen för landskapet Åland 

 Ålands landskapsregering, Tjf 1 Dnr ÅLR 2020/165, Beviljande av komplettering av 

skatteinkomsterna  

 Ålands landskapsregering, Tjf 2 Dnr ÅLR 2020/282, Kompensation för uteblivna 

inkomster från beskattningen av kapitalinkomst  

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2019/9820, Socialvårdsplan 2020-2024 

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2019/9820, Socialvårdsplan 2020-2024, 

komplettering av beslut 

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2019/9990, Trafiktillstånd för 

beställningstrafik med personbil, Geta (utannonsering) 

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2020/521, Bortstädning av skrotfordon 

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2019/9145, Förnyade tröskelvärden 

2020 

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2016/8808, Klarläggande av 

gränsdragningar, KST-primärkommun  

 Ålands landskapsregering, Brev Dnr ÅLR 2019/9810, Frågeställningar med 

anledning av antagen LL om barnomsorg och grundskola 

 Ålands landskapsregering, Brev Dnr ÅLR 2019/8205, Ersättning för anordnande av 

träningsundervisning 

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2019/7607, Jordförvärv i Geta 

(Harkkala, beviljat) 

 Ålands landskapsregering, Tillstånd Dnr ÅLR 2019/6076, Ansökan om rätt att äga 

och besitta fast egendom i landskapet Åland (Ab Färdvägen, beviljat) 

 Ålands landskapsregering, Brev Dnr ÅLR 2019/9933, Stöd till barn i barnomsorgen 

med annat modersmål än svenska 2019 (Geta 450 euro)  

 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2020/1049, Ny lagstiftning – 

beskrivning av klientprocesser och behörighetskrav 

 Skatteförvaltningen, brev 11.12.2019, Skatteförvaltningens brev till skattetagare   

 

   Övrigt 

 Förstudie över alternativ till uppvärmning av Geta skola (Bengt Dahlgren), 

31.1.2020   

 ÅSUB, Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020 

 ÅSUB, Lagtings- och kommunalvalet 2019 

 Ålands Natur & Miljö, e-postbrev 20.1.2020, Städa Åland (förfrågan om 

finansiering). 

 ÅHS, minnesanteckningar från dialogmöte (information om nytt 

vårdinformationssystem) extern referensgrupp 05.02.2020 

 Finlands kommunförbund, E-postbrev 10.2.2020, Information om inkomstregistret 

 Ålands Näringsliv och Visit Åland träffar Geta kommuns företagare den 17 mars kl 

18 i Geta skola 

 Landskapsregeringen på besök till Geta kommun den 12 mars kl 15.45-20.30. Möte 

med kommunens ledning och förtroendevalda prel. kl. 18.30 i Geta skola   

 

Socialkansliet informerar: 

Kommunernas socialtjänst (fd ÅOF) 

Förbundsstyrelsen 23.1.2020 10 § ”Information till medlemskommunerna” 

http://www.kst.ax/sites/www.aof.ax/files/attachments/protocol/fst_1-23.1.2020_ssss_1-

11.pdf 

 

Ålands fountainhouse rf,/Pelaren 

Redovisning besök 2019: Geta 169 besök, kostnad 6 5 60 euro 

 

 

 

http://www.kst.ax/sites/www.aof.ax/files/attachments/protocol/fst_1-23.1.2020_ssss_1-11.pdf
http://www.kst.ax/sites/www.aof.ax/files/attachments/protocol/fst_1-23.1.2020_ssss_1-11.pdf
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Statistik 

ÅSUB, inlämnas 11.2 

THL barnskydd, inlämnad 

THL utkomststöd, inlämnad 

THL barnatillsyn, inlämnad 

 

Ålands miljö-  och hälsoskyddsmyndighet 

Projektrapport ”Tillsyn över behandlingstider av utkomststöd” 

http://www.amhm.ax/sites/default/files/attachments/page/Utkomstst%C3%B6d%202019

.pdf 
 

  Kommundirektörens förslag:   
  Kommunstyrelsen beslöt 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. 

  ________ 

  

http://www.amhm.ax/sites/default/files/attachments/page/Utkomstst%C3%B6d%202019.pdf
http://www.amhm.ax/sites/default/files/attachments/page/Utkomstst%C3%B6d%202019.pdf
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3 § OMORGANISERING AV NÄRVÅRDARTJÄNSTER VID GETA HEMGÅRD 
 

Kst § 112/17.9.2019 

Rekryteringsgruppen som har i uppdrag att rekrytera ny 

äldreomsorgsledare/föreståndare (möten har hållits den 12.6.2019 samt 

den 5.9.2019) har utrett behovet inom äldreomsorgen. Förutom 

förmanspositionen har även gruppen tittat på hela personalorganisationen 

vid Hemgården.  Diskussioner har också förts med t.f. 

äldreomsorgsledare.  

 

Det kan konstaterats att ingen av nuvarande personer som innehar de 

ordinarie heltidsbefattningarna som närvårdare arbetar heltid. Under en 

längre period har det framstått som allt tydligare få närvårdare vill arbeta 

heltid. Detta har ofta att göra med familjeförhållande och/eller att arbetet 

är tungt och påfrestande. Det har även visat sig att personalens 

sjukfrånvaro har minskat till följd av att kommunen varit mer flexibel 

och beviljat periodvisa deltidsavtal för ordinarie personal. För att minska 

antalet vikarieavtal och tillmötesgå nuvarande trend att många vill arbeta 

deltid på Hemgården föreslår rekryteringsgruppen att fyra av sex 

heltidstjänster som närvårdare arbetsavtalsförhållande ombildas till fem 

deltidstjänster om 80 % som närvårdare i arbetsavtalsförhållande. Detta 

skulle innebära formellt att fyra heltidstjänster som närvårdare ombildas 

till 80 % och att en deltidstjänst som närvårdare om 80 % inrättas (alltså 

sammanlagt fem närvårdare om 80 % som då skulle motsvara dagens 

fyra heltidstjänster).   

 

T.f. äldreomsorgsledare har fått i uppdrag att efterhöra Hemgårdens 

personals inställning till omorganiseringsförslaget av personalstrukturen 

samt att få fram vem av de nuvarande ordinarie närvårdarna som kan gå 

med på att ombilda sin heltidstjänst till en 80 % tjänst som närvårdare. 

 

Detta förslag på omorganisering behandlas av socialnämnden. Om 

socialnämnden omfattar förslaget behöver det godkännas av fullmäktige 

på förslag av styrelsen eftersom det handlar om inrättande av ny tjänst 

samt ombildande av tjänster. 

 

Omorganiseringen förväntas vara kostnadsneutral eftersom ingen 

utökning av bemanningen sker.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget att fyra heltidstjänster 

som närvårdare i arbetsavtalsförhållande ombildas till fem deltidstjänster 

om 80 % som närvårdare i arbetsavtalsförhållande till socialnämnden för 

behandling. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 
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SocN § 49/9.10.2019 
T.f. äldreomsorgsledaren anser att styrelsens förslag är bra för 

verksamheten och omfattar förslaget. Dock måste det ändringar av 

närvårdartjänsterna vara frivilliga för dom det berör. Det är redan klarlagt 

att två heltids närvårdartjänster kan ombildas till två stycken deltid 80 % 

tjänster. Det finns också goda chanser att ytterligare två närvårdartjänster 

på heltid kan ombildas, men besked från innehavarna av dessa kan väntas 

först under november månad. 

 

T.f. äldreomsorgsledarens förslag: 

Socialnämnden föreslår för styrelsen att omfatta styrelsens förslag till 

omorganisering av närvårdartjänsterna. Dock ska omorganiseringen vara 

frivillig. Det kan konstateras att svar om reformen kan genomföras väntas 

inkomma under november månad.  

 

Beslut:  

Socialnämnden beslutar enligt förslag. 

________ 

Kst § 135/29.10.2019 

Konstateras att kommunstyrelsen bör invänta november månads utgång 

innan kommunstyrelsen tar slutlig ställning i ärendet. 

  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att invänta november månads utgång med 

besked om tillräckligt många närvårdartjänster (minst 4) blir tillgängliga 

innan beslut tas huruvida förslaget att omorganisera närvårdartjänsterna 

kan tillställas kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.    

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 

Kst § 157/03.12.2019 

Kommunstyrelsen har till dags dato ej fått in ett klart besked från 

äldreomsorgsledaren om tillräckligt många befintliga närvårdare är villiga 

att gå med på att ändra sin tjänst från heltid till deltid om 80 %. Med 

anledning av detta bör kommunstyrelsen bedöma huruvida det är 

ändamålsenligt att förlänga tidsfristen för erhållande av besked.  

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att senast i slutet av februari månad ta beslut 

huruvida förslaget att omorganisera närvårdartjänsterna kan tillställas 

kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.    

 

  BESLUT:  
  Enligt förslag. 

  ________ 
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Kste § 3/12.2.2020 T.f. äldreomsorgsledare Janice Häggblom har den 15.1.2020 meddelat 

kommundirektören att det inte finns tillräckligt med närvårdare på 

Hemgården som är villiga att permanent gå ner till deltid om 80 % av 

heltid. Detta medför att den föreslagna omorganiseringen inte bör 

genomföras. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att ej genomföra den föreslagna 

omorganiseringen av närvårdartjänsterna och således förfaller förslaget 

utan åtgärder.    

 

  BESLUT:  
  Enligt förslag. 

  ________ 
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4 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING 
 

Kste § 4/12.2.2020 En uppdaterad ekonomirapport per den sista december (fjärde kvartalet) 

samt analys uppgjort av ekonomen presenteras under mötet.  

./.  Bilaga Kste § 4/2020. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom och 

sänder den fullmäktige för kännedom 

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 
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5 § ANSTÄLLNING AV ORDINARIE NÄRVÅRDARE, GETA HEMGÅRD 
 

Kste § 5/4.2.2020 Beredare: t.f. äldreomsorgsledare Janice Häggblom 

Geta kommun har efter en närvårdares uppsägning av ett tillsvidare avtal 

lediganslagit en ordinarie tjänst som närvårdare på 100 % heltid i 

periodarbete inom äldreomsorgen.  

 

Behörighetskrav för tjänsten är närvårdarutbildning, registrerad i Valvira. 

Även B-körkort behövs. Den sökande ska också uppfylla 

vaccinationsbestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar 

(1227/2016). Annons har publicerats på kommunens hemsida samt på 

AMS i två veckor. Den sista ansökningsdagen var 02.02.2020.  

 

Det inkom två sökande. Båda sökande jobbar på Geta hemgården idag. 

Eftersom t.f. äldreomsorgsledaren har jobbat/jobbar med båda så ansågs det 

ej behövligt att intervjua någon av de sökande. Ansökningarna enligt 

bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 5/2020.  

 

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 50 kan kommunstyrelsen ”med 

beaktande av gällande lagstiftning, delegera beslutanderätt till 

underlydande tjänsteinnehavare”. 

 

   T.f äldreomsorgsledarens förordar:  

Kommunstyrelsen beslutar att Jessica Bergman anställs som ordinarie 

närvårdare om 100 % heltid tillsvidare från och med den 1.4.2020. Hennes 

nuvarande tillfälliga avtal avslutas dagen innan. Motiveringen till beslutet 

är att Jessica har längst arbetserfarenhet av de sökande, flexibel och jobbar 

bra i både grupp som självständigt.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Jessica Bergman anställs som ordinarie 

närvårdare om 100 % heltid tillsvidare från och med den 1.4.2020. Jessicas 

nuvarande tillfälliga avtal avslutas dagen innan. Motiveringen till beslutet 

är att Jessica har längst arbetserfarenhet av de sökande, flexibel och jobbar 

bra i både grupp som självständigt.  

 

Ingen prövotid tillämpas eftersom personen varit anställd som vikarie i 

kommunen i flera år. 

   

  Kommunstyrelsen beslutar att delegera till t.f. äldreomsorgsledaren att 

skriva arbetsavtal med den sökande. 

   

BESLUT:   

Enligt förslag. 

  ________ 
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6 § GETA CANCERFONDS ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2019 
 

Kste § 6/4.2.2020 Beredare: socialchef Paulina Eklund 

Socialnämnden beslutade den 28.05.2015 32 § om ändring av 

delegeringsordning för ärenden gällande ansökan om medel ur 

cancerfonden i Geta kommun samt principerna för beviljande av medel 

ur cancerfonden. Enligt 5 § i stadgar för Geta cancerfond ska 

socialchefen uppföra årsberättelse över fonden som skall godkännas av 

socialnämnden innan den inlämnas till kommunfullmäktige.  

 

Årsberättelse för 2019 som bilaga. Under 2019 inkom 0 ansökningar och 

således biljades inga cancerbidrag eller utbetalningar. 

./.  Bilaga Kste § 6/2020. 

 

Socialchefen förordar:  

Socialnämnden godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2019 och 

för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i 

enlighet med fondens stadgar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Socialnämnden godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2019 och 

för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i 

enlighet med fondens stadgar. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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7 § FÖRLÄNGNING OCH ÄNDRING AV AVTAL OM BARNSKYDDSJOUR 
 

SocN § 57/27.11.2019 BILAGA: Avtal med bilaga 

 

Inför 2018 förlängdes avtalet om barnskyddsjour som gällt sedan 2010. 

Avtalet har tidigare förlängts i flera omgångar och löper nu ut 

31.12.2019. Avtalet måste förlängas under perioden 1.1.2020-

31.12.2020. Från och med den 1.1.2021 överförs uppgiften till 

Kommunernas socialtjänst (KST) med stöd av lag.  

 

Ålands kommunförbund har tillsammans med Mariehamns stad, 

representanter för socialarbetarna och Ålands omsorgsförbund fört 

diskussioner och förbundsdirektören har gjort förslag till preciseringar 

till avtalet utgående ifrån inkomna synpunkter och utgående ifrån 

bedömning av vad som kan åstadkommas med sikte på 1.1.2020. 

Eftersom preciseringarna kan innebära tilläggskostnader för 

kommunerna måste bilagan föras till respektive kommun för 

godkännande. 

 

Socialchefens förslag:  

Att kommunstyrelsen godkänner förlängning av avtal om barnskyddsjour 

inklusive bilaga till och med 31.12.2020 enligt Ålands kommunförbunds 

förslag.  

 
Beslut: 

  Socialnämnden beslöt enligt förslag. 

______ 

Kste § 7/4.2.2020 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner förlängning av avtal om barnskyddsjour 

samt dess preciseringar i bilagan till avtalet till och med 31.12.2020 

enligt socialnämndens förslag. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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8 § ÄNDRING AV TEKNISKT FEL I KOMMUNENS HYROR FÖR VISSA 

LÄGENHETER/RUM SAMT UPPDATERANDE AV KLIENTAVGIFTER OCH 

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD    
 

Kste § 8/4.2.2020 Det har upptäckts ett tekniskt fel i de angivna hyrorna för 

pensionärslägenheterna och rummen i servicehuset Hemgården i de av 

fullmäktige godkända avgifterna och taxorna för år 2020 (beslut Kfge § 

47/27.11.2019).  

 

Kommunen har även automatiskt, på grund av uppdaterad förordning om 

klientavgifter inom social- och hälsovården, uppdaterat äldreomsorgens 

serviceavgifters bruttoinkomstgränser. Dessutom har socialvårdens 

ekonomiska stöd för närståendevård samt avlösarservice uppdaterats 

genom en indexjustering (de indexjusteras årligen). Att de ovanstående 

ändringarna redan har genomförts automatiskt finns sedan tidigare stadgat i 

kommunens ”Avgifter och taxor 2020”   

 

Ändringarna i kommunens samlade taxor och avgifter enligt bilaga. 

Ändringarna är markerade i gult.  

./.  Bilaga Kste § 8/2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar ändringarna till kännedom enligt bilaga och 

skickar dem till fullmäktige för kännedom. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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9 § RÄTTELSEYRKAN – FÄRDTJÄNST ENLIGT 

SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN (konfidentiellt ärende) 
 

Kste § 9/12.02.2020 Konfidentiellt ärende 
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10 § RÄTTELSEYRKAN – FÄRDTJÄNST ENLIGT 

HANDIKAPPSERVICELAGEN (konfidentiellt ärende) 

 
Kste § 10/12.02.2020 Konfidentiellt ärende 
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11 § DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT FRÅN 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 

Kste § 11/4.2.2020 Tjänstemannabeslut socialförvaltningen: 

Barnatillsyn                     § B-2190007 

Personal soc.                   § 18 

Handikapp                       § HS 21900010-11 

Barnskydd                       §§ BS MB 2190018-19 

                                     §§ BS PE 2190002-3 

Utkomststöd                    §§ U 2190077-86 

Socialvårdslagen             §§ SVL 2190004-5 

                                         § SOC 219004 

Stöd för närståendevård  §§ NÄRST2190006-7                          

 

Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet. 

 

Socialchefen förordar: 

Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten för kännedom. 

 

Tjänstemannabeslut äldreomsorgsförvaltningen:  

Personal: 

15.1.2020 1 Beviljat semester 25-26.1.2020  

17.1.2020 2 Beviljat semester 24.1-2.2.2020  

22.1.2020 3 Ändring av ordinarie arbetstid från 80% till 100%  

22.1.2020 4 Beviljat partiellt tj.ledigt 80% t.o.m 31.7.2020 

28.1.2020 5 Beviljat komp.L för tiden 20.3-28.3.2020 

5.2.2020 6 Beviljat Semester beviljat 13-15.3.2020 

6.2.2020 7 Beviljat semester 19-22.3.2020 

7.2.2020 8 Beviljat semester för tiden 17-23.2.2020 

 

Klient: 

15.1.2020 1 Beviljat tillfällig hemservice, xx 

22.1.2020 2 Skrivit hyresavtal med xx 

29.1.2020 3 Hemservice avgift för xx, beräknat på år 2018 

29.1.2020 4 Hemserviceavgift för xx, beräknat på år 2018 

30.1.2020 5 Hemserviceavgift för xx, beräknat på år 2018 

30.1.2020 6 Hemserviceavgift för xx, beräknat på år 2018 

30.1.2020 7 Hemserviceavgift för xx, beräknat på år 2018 

30.1.2020 8 Hemserviceavgift för xx, beräknat på år 2019 

 

T.f. äldreomsorgsledare förordar: 

Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten för kännedom. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Tjänstemannabesluten antecknades till kännedom. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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12 § ANSTÄLLNING AV FÖRESTÅNDARE INOM ÄLDREOMSORGEN 
 

Kste § 12/12.2.2020 Enligt fullmäktiges beslut Kfge § 42/27.11.2019 ombildades tjänsten som 

”Äldreomsorgsledare” till ”Föreståndare inom äldreomsorgen med 

äldreomsorgsledareuppgifter”. Efter beslutet har kommunen annonserat om 

den lediga tjänsten på kommunens hemsida och på Ålands 

Arbetsmarknads- och Studieservicemyndighets (AMS) hemsida under 

perioden 9-22 december 2019.  

 

Under ansökningstiden har en ansökan inkommit enligt bilaga. 

./. Bilaga Kste § 12a/2020.  

 

Den sökande är nuvarande t.f. äldreomsorgsledare Janice Häggblom.  

 

Annonsen med information om den lediga tjänsten enligt bilaga 

./. Bilaga Kste § 12b/2020.  

 

 Rekryteringsgruppen, som bestått av kommundirektören förre styrelseordf. 

Camilla Andersson samt styrelseledamot Linda-Marie Bladh, föreslår att 

kommunstyrelsen anställer nuvarande t.f. äldreomsorgsledare Janice 

Häggblom som föreståndare vid Hemgården.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Janice Häggblom till den 

ordinarie tjänsten som föreståndare inom äldreomsorgen med 

äldreomsorgsledareuppgifter då hon uppfyller de krav och de meriterande 

egenskaper som tjänsten förutsätter.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även att delegera till kommundirektören att 

skriva ett anställningsavtal med tillhörande anställningsvillkor med 

Janice Häggblom. Ingen prövotid fastställs med motiveringen att Janice 

innehaft tjänsten som t.f. äldreomsorgsledare i Geta kommun sedan mars 

2019 vilket är mer än 6 månader som normalt sätt prövningstiden för 

ledande tjänstemän i Geta kommun.  

 

BESLUT: 

 Enligt förslag. 
______   
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13 § BESLUT OM UPPGIFTSBASERAD LÖN, FÖRESTÅNDARE INOM 

ÄLDREOMSORGEN 
 

Kste § 13/12.2.2020  Den uppgiftsbaserade lönen för tjänsten som äldreomsorgsledaren har 

varit 3170,14  euro. Samma lönesumma är även budgeterat för den 

ombildade tjänsten som föreståndare vid Hemgården (se fullmäktiges 

beslut Kfge § 42/27.11.2019). Arbetsuppgifterna för den nya ombildade 

tjänsten är i praktiken exakt samma som den gamla tjänsten som 

äldreomsorgsledare. Detta medför att den uppgiftsbaserade lönen för den 

ombildade tjänsten bör fastställas till samma nivå som den tidigare 

tjänsten som äldreomsorgsledare. 

 

 I gällande kollektivavtal (AKTA) stadgas att den uppgiftsrelaterade 

lönen bestäms i första hand utgående från arbetets svårighetsgrad. Vid en 

arbetsvärdering görs en bedömning av arbetets svårighetsgrad. 

Arbetsvärderingen baserar sig på uppgiftsbeskrivningen och det lokala 

arbetsvärderingssystemet; därför är det stadgat i § 9 att när ”den 

uppgiftsrelaterade lönen för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare 

fastställs eller överenskoms är bestämningsgrunden i första hand arbetets 

svårighetsgrad”. I paragrafens tillämpningsanvisningar föreskrivs att om 

en tjänsts uppgiftsbeskrivning ändrats (mer än ringa) ska man bedöma 

svårighetsgraden på nytt och eventuellt ändra lönen därefter. Enligt § 10 

är det dock endast ”väsentlig förändring i uppgifterna” en grund för att 

ändra lönen.  

 

Med anledning av ovanstående bör det vara förhållandevis tydligt att den 

uppgiftsbaserade lönen för den ombildade tjänsten som föreståndare vid 

Hemgården ska behållas på samma nivå som tidigare.       

   

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att den uppgiftsbaserade lönen för 

befattningen som föreståndare inom äldreomsorgen med 

äldreomsorgsledaruppgifter fastställs till 3170,14  euro. 

 

BESLUT: 

 Enligt förslag. 
______   
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14 § NY PERSONALPOLICY FÖR GETA KOMMUN 
 

Kst § 158/03.12.2019 

Kommundirektören har låtit uppgöra en helt ny personalpolicy som är 

tänkt att ersätta den nuvarande personalpolicyn som är antagen den 6 juni 

2006 och reviderad den 21 mars 2016.  

 

Den föreslagna nya personalpolicyn är mycket mer detaljerad och ger 

instruktioner till kommunens personal på ett mer heltäckande sätt än den 

föregående personalpolicyn.  

 

Personalpolicyn har behandlats av kommunens 

arbetarskyddskommission den 3.12.2019. 

./.   Bilaga Kst § 158/2019.     

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nya personalpolicyn enligt bilaga 

Kst § 158/2019. Den nya personalpolicyn gäller från och med den 1 

januari 2020. 

 

  Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att Geta kommuns personalpolicy 

av den 6 juni 2006 (och reviderad den 21 mars 2016) samtidigt upphör 

att gälla den 1 januari 2020.     

   

Diskussion: 

Ledamot Berndtsson föreslår att ärendet bordläggs så att den nytillsatta 

styrelsen efter årsskiftet får behandla ärendet. Förslaget understöds av 

ordf. Andersson.  

 

BESLUT:   

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs, så att den nytillsatta 

styrelsen efter årsskiftet får behandla ärendet.  

  ________ 

Kste § 14/12.2.2020 

BESLUT:   

  Kommunstyrelsen beslutar att anta personalpolicyn med vissa 

korrigeringar. Personalpolicyn gäller från och med den 1.3.2020. 

Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att Geta kommuns personalpolicy 

av den 6 juni 2006 (och reviderad den 21 mars 2016) samtidigt upphör 

att gälla den 29.2.2020.     

  ________ 
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15 § GETA KOMMUN – REVIDERING AV DRIFT- OCH STATIONSAVTAL 

GETA FBK 
 

RN § 5/29.1.2020 Den nya av kommunen uppförda brandstationen disponeras av 

kommunens avtalsbrandkår Geta FBK. Den tidigare 

brandstationsfastigheten i kommunen ägdes av kåren där 

driftkostnaderna överenskommits i avtal från 2013 varvid en revidering 

behöver upprättas. 

 

 ./. Bilaga A- RN § 5, förslag till reviderat avtal.  

 ./. Bilaga B- RN § 5, avtal driftkostnader brand-och räddningsväsende 

2013.  
 

Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden förordar 

inför kommunstyrelsen att förslaget till reviderat avtal tecknas mellan Geta 

kommun och Geta FBK enligt bilaga A-RN § 5. 

 

Beslut:  
Enligt förslag. 

_____________ 

Kste § 15/4.2.2020 

Erika Berndtsson Öhberg avlägsnar sig från mötet kl. 20.00. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till reviderat avtal 

mellan kommunen och Geta FBK för driften av brandstationen enligt 

bilaga. Avtalet undertecknas för Geta kommuns del av 

kommundirektören. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag, med tillägg i avtalet att planerade mindre renoveringar 

och ändringar i byggnaden meddelas kommunen på förhand.  

______ 
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16 § ÄNDRING AV VATTENANSLUTNINGSVILLKOR 
 

Btn § 98/28.10.2019  

Vattenanslutningsreglerna behöver ändras för att få dem i linje med 

konstaterad praxis, och för att tydliggöra ägandeförhållanden. Nytt 

förslag på anslutningsregler och -villkor i bilagor §98a och §98b. 

 

Angående ägarförhållanden är det ibland oklart var gränsen går mellan 

vattenverkets ledning och fastighetsägarens tomtledning. Enligt 

Vattenverksföreningens undersökning fördelar sig gränsdragningen på 

följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stamledningen: 43 % 

 Avstängningsventil: 25 % 

 Tomtgräns: 29% 

 Vattenmätare: 3% 

 

Av alla vattenverk så har 63 % i reglerna att avstängningskranen är 

fastighetens egendom. 

 

Dock har majoriteten av alla vattenverk svarat att det vore mer 

professionellt, tydligare och bättre om vattenverket skulle äga 

avstängningskranen, samt om denna skulle befinna sig på allmänt 

område. 
 

Finlands Vattenverksförening r.f.: Sanering av fastigheternas tomtvattenledningar och -

avlopp, Vattenverksföreningens publikationsserie nr 70, 2018 

 

Eftersom detta även har varit kommunens praxis så föreslås nu att detta 

skrivs in i reglerna.  

 

Kommunteknikerns förslag: 

Att nämnden godkänner ändringen av anslutningsreglerna och -villkoren 

och förmedlar de uppdaterade dokumenten till styrelsen för 

godkännande. 

 

Beslut: 

Ärendet bordläggs. 
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Btn § 110/2.12.2019  

Beslut: 

Nämnden omfattar förslaget och för vidare ärendet till styrelsen för 

godkännande. 

______ 

Kste § 16/4.2.2020 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag att 

revidera kommunens vattenverks anslutningsregler och -villkor enligt 

bilaga. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslag till reviderade 

anslutningsregler och anslutningsvillkor till byggnadstekniska nämnden 

för att förenhetliga språkbruket och förtydliga vissa punkter.     

______ 
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17 § ARBETSGRUPP FÖR UTBYGGNAD AV STAMLEDNING ÖSTERGETA-

HÖCKBÖLE-HAVSVIDDEN  

 
Kst § 86/11.6.2019 Enligt kommunstyrelsens beslut Kst § 7/22.1.2019 tillsatte styrelsen en 

arbetsgrupp bestående av kommundirektören, kommunteknikern och 

kommunstyrelseordförande. Fullmäktige har beslutade att tillsätta 

fullmäktigeledamot Anders Jansson och byggnadstekniska nämnden 

beslutade att tillsätta nämndledamot Johanna Wendelin-Dahlblom.  

   

Styrelseordförande Camilla Andersson ersattes i arbetsgruppen mot 

styrelseledamot Kim Björling, enligt styrelsens beslut Kst § 

57/19.3.2019. Andersson har dock haft närvaro- och yttranderätt på 

gruppens möten enligt samma beslut. 

 

Arbetsgruppen har nu inkommit med en slutrapport i enlighet med 

kommunstyrelsens beställning. Rapporten och mötesanteckningar enligt 

bilaga. 

./.  Bilaga Kst § 86/2019. 

 

Enligt kommunstyrelsens beslut Kst § 192/19.12.2018 fick arbetsgruppen 

i uppdrag att 1) sammanställa de utredningar och material som redan 

tagits fram i ärendet, 2) ta fram kostnadskalkyler och 

finansieringsförutsättningar för projektet samt 3) utreda i detalj olika 

dragningsalternativ av vattenledningar. Arbetsgruppen skulle inom april 

månad 2019 presentera projektets förutsättningar samt föreslå för 

styrelsen på vilket sätt projektet kunde genomföras.  Arbetsgruppen fick 

också i uppdrag att hålla kontakt med Ålands Vatten så att nödvändiga 

åtgärder för säkrande av vattentillgången finns med i beräkningarna. 

Arbetsgruppen fick även i uppdrag att se över kommunens V/A 

anslutningsregler och villkor.   

 

Konstateras att det i arbetsgruppens rapport föreslås två alternativa 

dragningar av vattenledningar till Höckböle. Båda alternativen har 

fördelar och nackdelar. På ett positivt plan har arbetsgruppens kontakt 

med Ålands Vatten resulterat i att vattenbolaget meddelat att de 

finansierar, bygger och planerar vattenledningen till Höckböle (se bilaga 

till rapporten). Geta kommun bekostar sedan ledningarna genom att 

betala tillbaka genom annuiteter (ger utfall på driften). Ålands Vatten 

bygger alltså stamledningen, men kommunen kommer att behöva bygga 

ev. distributionsledningar och ska planera alla fastighetsinkopplingar.  

 

När det gäller status för stamledningsutbyggnaden från Höckböle norrut 

mot Havsvidden är det osäkert huruvida Havsvidden-komplexet kommer 

att ansluta sig. Därför är projektet osäkert för närvarande. Det är heller 

inte i detalj utrett hur ledningsdragningen norrut ska utföras med tanke 

på kostnadsberäkningar och genomförbarhet. Däremot har det 

framkommit under arbetsgruppens möten att det mest önskvärda, och 

vad en prel. översiktsbedömning ger vid handen, att ledningsdragningen 

bör ske längs med Gröndalsvägen i så lång utsträckning som möjligt.      

 



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Kommunstyrelsen                           Datum: 12.2.2020  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

25 

Arbetsgruppen har också behandlat frågan huruvida det är i kommunens 

intresse att på samma gång sätta ner avloppsledningar i samma 

ledningsgrav som vattenledningarna längs med sträckan Östergeta-

Höckböle. I rapporten föreslås att detta vore önskvärt på grund av 

framtida efterfrågan på kommunala avloppsanslutningar i området.  

Dessutom kan det konstateras att nuvarande avloppsplan förutsätter att 

avloppsnätet byggs ut i Östergeta.    

 

Enligt rapporten kan tryckavlopp läggas samtidigt i samma ledningsgrav 

av Ålands Vatten eller alternativt kan projektet upphandlas på samma 

gång så att Ålands Vatten upphandlar vattenledningen och Geta 

avloppsledningen. 

 

Rapportens kostnadsuppskattningar ger följande (obs exkl. 

avloppsledningar): 

 

Etapp Namn Dim Längd Mark Enhetskostnad Total 

1 Östergeta 110 2100 Åker, Berg 60 126 000 € 

2 Havsvidden 110 6390 Berg,Silt 70 447 300 € 

Totalt      573 300 € 

   

Kostnadsberäkningarna för etapp 1 är tämligen säkra, och eftersom 

projektet skulle utföras av Ålands Vatten löses finansieringen via dem. 

Däremot måste det anses att kostnadsberäkningarna för etapp 2 är tämligen 

osäkra. Om underlaget ska förbättras för etapp 2, bör det således läggas 

mer tid på att arbeta vidare med ledningsdragning från Höckböle och norrut 

längs med Gröndalsvägen, och ytterligare utföra mer detaljerade 

undersökningar och kostnadsberäkningar, och utreda efterfrågan på 

vattenanslutningar längs med vägen, samt fastslå huruvida det är 

ändamålsenligt att lägga ner avloppsrör i samma ledningsgrav. Om 

kommunen ska arbeta vidare med detta, främst då med tanke på 

projekteringen av vattenledningsnätet, behöver det anlitas extern expertis 

för. Anledningen är att kommunens kommuntekniker är anställd endast på 

40 % och det är kommundirektörens uppfattning att det inte finns möjlighet 

för kommunteknikern att åta sig uppdraget så som tjänsten nu är utformad.  

 

I rapporten behandlas inte de nödvändiga revideringarna av kommunens 

V/A-anslutningsregler och -villkor. Detta arbete bör dock utföras under 

hösten. 

 

Avslutningsvis bör det diskuteras i styrelsen huruvida arbetsgruppen 

borde få förlängt mandat för att arbeta vidare med projektering av 

vattenledningar (och ev. avloppsledningar) under hösten.  

 

Arbetsgruppens ordförande Anders Jansson deltar under ärendets 

behandling och delger rapportens resultat.  
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar rapporten till kännedom.  

 

På grundval av Ålands Vattens förhandsbesked av den 17 april beslutar 

kommunstyrelsen att formellt anhålla till Ålands Vatten att de börjar 

projekteringsarbetet för V/A-ledningsutbyggnadsprojektet från Östergeta 

till Höckböle under hösten 2019 med målsättningen att stamledningarna 

kan tas i bruk år 2020.  

 

Kommunstyrelsen beslutar också att förlänga mandatperioden för 

arbetsgruppen till och med årsskiftet för att ta fram kostnadsberäkningar 

och annat underlag för vattenledningsutbyggnad (och ev. 

avloppsledningar) från Höckböle längs med Gröndalsvägen norrut mot 

Havsvidden inför budgetarbetet i oktober.   

 

Kommunstyrelsen konstaterar att det behövs utomstående experthjälp för 

att arbeta vidare med etapp 2 norrut längs med Gröndalsvägen. 

Kommunstyrelsen beslutar således att låta arbetsgruppen tillsammans 

med byggnadstekniska nämnden avgöra frågan om experthjälp och hur 

befintliga budgetmedel inom uppgiftsområdet för V/A används.      
 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

Kste § 17/4.2.2020 

Arbetsgruppen som planerar utbyggnad av stamledning från Höckböle, 

mestadels längs med Gröndalsvägen, till pumphuset vid Havsvidden har 

arbetat med planering och utredning av förutsättningarna att förverkliga 

projektet. I december 2019 lyckades representanter från arbetsgruppen få 

till ett förbindelseavtal med Havsvidden Ab gällande anslutning till 

kommunens planerade stamledning. Förbindelseavtalet enligt bilaga.    

./.  Bilaga Kste § 17/2020. 

 

Under februari månad kommer gruppen att skicka ut en försändelse med 

informationsbrev, karta med ledningsdragning och förbindelseavtal till 

samtliga möjliga intressenter längs med den planerade 

stamledningsdragningen från Höckböle till Havsvidden.   

 

Eftersom att arbetsgruppens arbete har varit lyckosamt bör gruppens 

mandat att arbeta vidare med projektet förlängas. 

 

Medlemmar i arbetsgruppen: 

- Anders Jansson, ordförande 

- Kim Björling 

- Johanna Wendelin-Dahlblom 

- Gustav Blomberg, kommundirektör  

- Pontus Flink, kommuntekniker 

 

Camilla Andersson har haft närvaro- och yttranderätt. Trygve Packalén 

hjälper gruppen med utredningsarbete på konsultbasis. 
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Eftersom kommunstyrelsen ej längre har en förtroendevald som 

representant i arbetsgruppen bör styrelsen även utse en sådan.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar förbindelseavtalet med Havsvidden till kännedom. 

Kommunstyrelsen beslutar även att förlänga arbetsgruppens 

mandatperiod till 31.12.2020 med eventuell förlängning ytterligare ett år 

beroende på hur snabbt projektet förverkligas. 

 

Arbetsgruppens uppgift blir att fortsätta utföra utredningar och ta fram 

underlag för vattenledningsutbyggnad (och ev. avloppsledningar) från 

Höckböle längs med Gröndalsvägen norrut mot Havsvidden. 

Arbetsgruppens uppgift blir också att koordinera arbetet med den nya 

(redan beslutade) stamledningen från Östergeta till Höckböle samt den 

planerade stamledningen från Höckböle till Havsvidden.    

 

Kommunstyrelsen beslutar dessutom att utse xx till kommunstyrelsen 

representant i arbetsgruppen. 
 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen tar förbindelseavtalet med Havsvidden till kännedom. 

Kommunstyrelsen beslutar även att förlänga arbetsgruppens 

mandatperiod till 31.12.2020 med eventuell förlängning ytterligare ett år 

beroende på hur snabbt projektet förverkligas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att en delrapport över arbetsgruppens arbete 

delges kommunstyrelsen inom juni månad. 

 

Arbetsgruppens uppgift blir att fortsätta utföra utredningar och ta fram 

underlag för vattenledningsutbyggnad från Höckböle längs med 

Gröndalsvägen norrut mot Havsvidden.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande har 

närvaro- och yttrande rätt i arbetsgruppen. 

______ 
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18 § AVSKRIVNING AV FODRAN 
 

Kst § 18/4.2.2020 Beredare: Sandra Elmén, ekonom 

  Ekonomen har i samband med bokslutsarbetet 2019 kunna konstatera att 

det finns en utestående hyresskuld på 3 472,32€ från år 2014 som gäller en 

person som är avliden och dödsboet är uppklarat. Det är därför ej möjligt 

att driva in skulden. Rådet att avskriva skulden har revisor från BDO gett.  

 

  Enligt kommunens förvaltningsstadga kan kommundirektören avskriva 

skulder upp till 1 000 euro och kommunstyrelsen upp till 10 000 euro (se § 

49 och § 80).    

 

  Ekonomen förordar: 

  Kommunstyrelsen beslutar att avskriva hyresskulden per 31.12.2019 med 

motiveringen att den betalningsskyldige är avliden och dödsboet är 

avslutat.   

 

Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att avskriva hyresskulden per 31.12.2019 med 

motiveringen att den betalningsskyldige är avliden och dödsboet är avslutat 

   

BESLUT:   

Enligt förslag. 

  ________ 
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19 § SKRIVELSE OM LÖNERÄKNINGEN 
 

Kst § 87/11.6.2019 En kommuninvånare har skickat in en skrivelse om Geta kommuns 

löneräkningsfunktion. Geta kommuns löneräkning köps av Sunds 

kommun. Skrivelsen enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kst § 87/2019. 

 

  Underlag delges på mötet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att låta ekonomen utreda det aktuella ärendet. 

Utlåtande inhämtas från löneräkningen samt svar från 

skattemyndigheten. Utredningen bör vara styrelsen tillhanda inom 

september månad.   

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  

Kst § 102/26.8.2019 

Svar har inkommit från Ålands skattebyrå samt från löneräkningen enligt 

bilagor. 

./. Bilaga Kst § 102a/2019. Svar från skattebyrån (bilagan konfidentiell, kan 

innehålla känsliga personuppgifter) 

./. Bilaga Kst § 102b/2019. Svar från löneräkningen (bilagan konfidentiell, 

kan innehålla känsliga personuppgifter) 

 

 Ytterligare underlag delges på mötet. 

 

 Då Geta kommun köper löneräkningsfunktionen från Sunds kommun 

måste Geta kommun kräva att Sunds kommun åtgärdar de uppdagade 

felaktigheterna och att likande fall förebyggs framöver.    

 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att, utifrån de inkomna svaren, begära från 

Sunds kommun att de fel som uppdagats i årsanmälningar åtgärdas 

snarast samt att Sunds kommun senast inom oktober månad redogör för 

hur löneräkningsfunktionen tryggas framöver i det aktuella och liknande 

ärenden.  

 

Geta kommun begär också att lönefunktionen tryggas vid ledigheter och 

andra frånvaror.    

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  

Kste § 19/4.2.2020 

Sunds kommun har inkommit med svar den 18.12.2019 med anledning 

av Geta kommuns beslut Kst § 102/26.8.2019. Svaret enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 19a/2020. 

 



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Kommunstyrelsen                           Datum: 12.2.2020  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

30 

Den aktuella kommuninvånaren har kommit in med ytterligare en skrivelse 

i ärendet enligt bilaga.  

./. Bilaga Kste § 19b/2020 (bilagan konfidentiell, kan innehålla känsliga 

personuppgifter). 

 

Efter skrivelsen har kommundirektören tillsammans med ekonomen haft 

ett möte med kommuninvånaren den 3.2.2020 för diskussion. Mötets 

resultat och diskussionerna som hölls delges kommunstyrelsen under 

styrelsemötet.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar del av Sunds kommuns svar och 

kommuninvånarens andra skrivelse utan ytterligare åtgärder. Ärendet 

anses nu vara färdigbehandlat.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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20 § AVTAL – INFOPUNKT GETA 2020 
  

Kste § 20/4.2.2020 Kommunen har sedan tidigare ingått avtal med Getaboden om Infopunkt 

Geta. Avtalet ingås för ett år i taget. Infopunkten riktar sig till turister, 

sommargäster och besökare och tillhandahåller bland annat olika typer 

av informationsmaterial som specificeras i avtalet. 

 

Förslag till avtal, enligt bilaga; 

./.  Bilaga Kste § 20/2020. 

 

Fullmäktigeordförande Gun-Britt Lyngander deltar ej i ärendets 

behandling och avlägsnar sig från mötet kl. 20.57.    

 

   Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen ingår avtal enligt bilaga Kste § 20/2020 för perioden 

1.1-31.12.2020 och befullmäktigar kommundirektören att underteckna 

avtalet för kommunens räkning. 
 

BESLUT:  

Enligt förslag. 

______ 
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21 § OMHÄNDERTAGANDE AV DUMPAD BIL I VATTNET  
 

Kste § 21/4.2.2020 

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens renhållningsmyndighet i 

enlighet med kommunens förvaltningsstadga (§§ 48 och 49). 

 

Kommunen har fått uppgifter från polis och Isaksö samfällighet att det 

har hittats en dumpad bil i vattnet vid Hällö fiskelandningsbrygga 

(Isaksö Bys Samfällighets vatten). E-postbrevet från styrelseordf. för 

Isaksö Bys Samfällighet som bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 21a/2020. 

   

Den bildinspelning som utfördes när dykare från Räddningsverket dök 

till bilen tyder på att bilen saknar bilregistreringsskyltar.  

 

Kommunstyrelsen bör som renhållningsmyndighet ta ställning till 

huruvida bilen ska bärgas. Polisens och ÅMHMs rekommendation har 

muntligen per telefon rekommenderat kommunen att bärga bilen. Enligt 

uppgifter från polisen finns det entreprenörer på Åland som kan åta sig 

denna uppgift.  

 

För skrotning behöver kommunen ta på sig ägaransvaret för bilen. 

Kommunen kan sedan uppbära skrotningspremie om 50 euro från 

landskapsregeringen. Se bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 21b/2020. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att bärga fordonet och överta ägandet för 

skrotning om en utredning ej kan fastställa ägaren till bilen. 
 

BESLUT:  

Enligt förslag. Kommundirektören får i uppdrag att utreda huruvida en 

polisanmälan om miljöbrott bör göras. 

______ 
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22 § TIDPUNKT OCH PLATS FÖR STYRELSENS SAMMANTRÄDEN ÅR 

2020 
  

Kste § 22/12.2.2020  Enligt 60 § i kommunens förvaltningsstadga fastställer kommunsty- 

relsen årligen vid sitt första sammanträde tidpunkt och plats för sina 

ordinarie sammanträden. Kommunstyrelsen kan även sammanträda 

på andra tider när ordförande anser det vara nödvändigt eller om en 

majoritet av kommunstyrelsens ledamöter gör en framställning om 

detta till ordföranden.  

   

Under år 2019 har kommunstyrelsen sammanträtt 12 gånger,  

huvudsakligen den andra onsdagen eller tisdagen i månaden, med 

varierande mötestider, i kommunkansliet.  

   

Kommundirektörens förslag:   

Kommunstyrelsen beslutar att ordinarie sammanträden hålls enligt  

kallelse, huvudsakligen den första onsdagen i månaden kl 18.30 i 

kommunkansliet, och reserverar den andra onsdagen i månaden för 

eventuella extra sammanträden.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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23 § VAL AV BYGGNADSTEKNISK NÄMND 2020-2023 
 

Kste § 23/12.2.2020  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. 

 

 Bland dem som utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid 

samma valförrättning en ordförande och en viceordförande om inte annat 

är föreskrivet. 

 

 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 

 

Under den gångna mandatperioden har den byggnadstekniska nämnden 

haft fem medlemmar jämte personliga ersättare för dessa. 

   

 Enligt §§ 71-72 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen 

utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och 

yttranderätt vid organens sammanträden. 

 

 Ordinarie  Personlig ersättare 

Yngve Österlund, ordförande  Kenny Bergman 

Johanna Wendelin-Dahlblom, vice ordf. John Carlsson 

Diana Nurmi  Gun-Britt Lyngander 

Kim Björling   Ingvar Björling 

Anna Carlsson  Jenny Stara  

 

 Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen utser en representant i den byggnadstekniska nämnden 

för år 2020-2023. 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att till den 

byggnadstekniska nämnden utse fem medlemmar med personliga 

ersättare för perioden 2020-2023. 

 

BESLUT:  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att åtminstone 

följande medlemmar med personliga ersättare utses till den 

byggnadstekniska nämnden för perioden 2020-2023: 
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 Ordinarie  Personlig ersättare 

Yngve Österlund, ordförande  Kim Björling 

Johanna Wendelin-Dahlblom, vice ordf. John Carlsson 

xx  Gun-Britt Lyngander 

xx   xx 

xx  xx 

  

 ______ 
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24 § VAL AV LEDAMOT I GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMNDEN 2020-

2023 
 

Kste § 24/12.2.2020 Enligt instruktionen för den gemensamma lantbruksnämnden för norra 

Åland utser fullmäktige i varje delaktig kommun en medlem och en 

ersättare för mandatperioden. 

 

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 

 

Enligt §§ 71-72 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen 

utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och 

yttranderätt vid organens sammanträden. 

 

Kommunens representanter under perioden 2016-2019: 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Mats Sjöblom  Inger Marie Sundblom 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att till lantbruksnämnden 

utse en representant med personlig ersättare för perioden 2020-2023. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att följande 

representant med personlig ersättare utses till lantbruksnämnden för 

perioden 2020-2023: 

 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Mats Sjöblom  Inger Marie Sundblom 

 ______  
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25 § VAL AV LEDAMOT I GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN 2020-

2023 
 

Kste § 25/12.2.2020  Enligt avtalet om gemensamt räddningsområde för landskommunerna 

utser varje kommun en medlem och en ersättare till den gemensamma 

räddningsnämnden. 

 

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 

 

Enligt §§ 71-72 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen 

utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och 

yttranderätt vid organens sammanträden. 

 

Kommunens representanter under perioden 2016-2019: 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Krister Berndtsson  Jenny Stara 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att till gemensamma 

nämnden för Räddningsområde Ålands landskommuner utse en 

representant med personlig ersättare för perioden  2020-2023. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att följande 

representant med personlig ersättare utses till gemensamma 

räddningsnämnden för perioden 2020-2023: 

 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Krister Berndtsson  Jenny Stara   

 ______  
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26 § VAL AV GODEMÄN VID LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 2020-2023 
 

Kste § 26/12.2.2020  Enligt fastighetsbildningslagen (FFS 554/98) § 6 skall kommunfull-

mäktige för en tid som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod 

välja minst sex (6) personer till godemän vid lantmäteriförrättningar. 

   

Den som väljs till godeman skall vara förtrogen med fastighetsfrågor och 

känna de lokala förhållandena. Angående valbarheten till godeman gäller 

dessutom vad som stadgas om nämndemän vid tingsrätt. 

 

Det är önskvärt att större kommuner väljer ett större antal godemän, 

förslagsvis åtta personer. 

 

Kommunen bör se till att godemännen så fort som möjligt efter att de 

blivit valda avger sådan försäkran som avses i fastighetsbildningslagen 7 

§. De som tidigare fungerat som godeman och avlagt försäkran behöver 

dock inte avlägga ny försäkran. 

 

Lantmäteriverket bör meddelas om vilka som valts till ovannämnda 

uppdrag samt även de som valts till nämndemän vid jorddomstolen. 

 

Av kommunen utsedda godemän för perioden 2016-2019: 

John Carlsson  

Marianne Häggblom 

Krister Berndtsson 

Carina Saether 

Johanna Wendelin-Dahlblom 

Anders J Jansson 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att sex personer utses till 

godemän för lantmäteriförrättningar för perioden 2020-2023.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande personer utses 

till godemän för lantmäteriförrättningar för perioden 2020-2023: 

John Carlsson  

Marianne Häggblom 

Krister Berndtsson 

Carina Saether 

Johanna Wendelin-Dahlblom 

Anders J Jansson 
  ______ 
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27 § VAL AV NÄMNDEMÄN VID TINGSRÄTTEN 2020-2023 
 

Kste § 27/12.2.2020  Enligt 7 § tingsrättslagen skall kommunfullmäktige för en tid som 

motsvarar fullmäktiges mandatperiod välja nämndemän vid tingsrätten. 

För Geta kommun har justitieministeriet fastställt antalet nämndemän till 

två (2). 

 

Enligt 6 § tingsrättslagen skall en nämndeman vara finsk medborgare 

och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens domkrets. 

Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes 

handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon skall anses 

lämplig att verka som nämndeman.  

 

Vidare gäller att den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 63 år får 

inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän 

domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför 

utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller 

polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, 

advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver 

advokatverksamhet.  

 

Av kommunen utsedda nämndemän för perioden 2016-2019: 

Ines Sundberg 

Ingvar Björling 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att två nämndemän utses för 

perioden 2020-2023.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande nämndemän 

utses för perioden 2020-2023: 

 

Ines Sundberg 

Ingvar Björling 
______  
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28 § VAL AV REPRESENTANTER TILL KOMMUNALFÖRBUNDENS 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE OCH STÄMMOR 2020-2023 
 

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 

Ingvar Björling   Linda-Marie Bladh 
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Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg            Kjell Berndtsson 

 Camilla Andersson  Gerd Bergman 
  ______ 
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29 § VAL AV OMBUD VID BOLAGSSTÄMMOR 2020-2023 
 

Kste § 29/12.2.2020 

Kommunstyrelsen skall enligt 49 § förvaltningsstadgan företräda och  

föra kommunens talan genom att utse kommunens representanter i 

sammanhang där kommunens rätt bör bevakas. Vid förhinder för de 

utsedda representanterna eller deras ersättare representeras kommunen av 

kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören eller någon av 

dem utsedd person. 

  

Kommunen representerades vid bolagsstämmor i aktiebolag och 

andelslag där kommunen är delägare föregående mandatperiod på 

följande sätt: 

 

  Ålands vatten Ab 

Kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören eller någon av 

dem utsedd person. 

 

Ålands idrottscenter Ab 

Kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören eller någon av 

dem utsedd person. 

 

Ålands vindenergi andelslag 
Kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören eller någon av 

dem utsedd person. 

 

Ålands telefonandelslag 

Kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören eller någon av 

dem utsedd person. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar om val av ombud och personliga ersättare för 

perioden 2020-2023 vid bolagsstämmor i aktiebolag och andelslag där 

kommunen är delägare. 

 

  BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar att följande representanter väljs till ombud för 

perioden 2020-2023 vid bolagsstämmor i aktiebolag och andelslag där 

kommunen är delägare: 

 

- Ålands vatten Ab 

Kommundirektören eller någon av den utsedd person. 

- Ålands idrottscenter Ab 

Kommundirektören eller någon av den utsedd person. 

- Ålands vindenergi andelslag 

Kommundirektören eller någon av den utsedd person. 

- Ålands telefonandelslag 

Kommundirektören eller någon av den utsedd person.  
______   
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30 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN NR 5 2019 

SAMT NR 1 2020  
 

Kste § 30/12.2.2020 

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. Protokollen kan läsas på kommunens hemsida 

www.geta.ax.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat 

vid sammanträdena nummer 5 år 2019 samt nummer 1 år 2020 har 

tillkommit i laga ordning och att besluten kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

  

http://www.geta.ax/
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31 § EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM AVYTTRANDE AV BRANDFORDON 
 

Kste § 31/12.2.2020 Beredare: Lennart Johansson, räddningschef 

 

I budget förr 2020 har planerats och införts en intäkt för avyttring av 

brandfordon registrerings nummer ÅLO 350, VW LT45D-293-909- 

doppelkabine med öppet flak och påmonterad kran av årsmodell 1988. 

 

Fordonet är registrerat på Geta kommun vars nyttjande har skett genom 

Geta FBK för sin verksamhet. 

 

Avyttringen, som sker i samråd med kåren, är främst för att 

fordonsparken moderniserats och tillika inte kvarstå med äldre fordon 

som kräver underhåll och service. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att verkställa avyttringen och annonsera ut 

bilen till försäljning. Räddningschefen tillsammans med ekonomen får i 

uppdrag att verkställa beslutet.   

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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32 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 32/12.2.2020  

  Mötet förklaras avslutat kl. 21.40. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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§§ 1-32 

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 rådgöras 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: 

 

§§ 3, 4, 6, 8, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 

 

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: 

 

§§ 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 29 

 

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: §§  9, 10 

 

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. 

 

    


