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http://www.geta.ax/
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130 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kste § 130/8.12.2022 Sammanträdets öppnande 

  Sammanträdet inleds kl. 18.30 i Geta kommunkansli i Vestergeta. 

 

  Sammankallning och beslutförhet 

  Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 61: 

  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. 

 
Sammanträdeskallelse med ärendelista skall även kungöras på kommunens 

elektroniska anslagstavla enligt förvaltningsstadgans § 63. Konstateras att 

kallelse med ärendelista anslagits på den elektroniska anslagstavlan för 

offentliga delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax/anslagstavla) 

2.12.2022. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats 

elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62. 
 

Vid sammanträdet är tre (3) beslutande närvarande. Ledamöterna Strand och 

Jansson-Eker har meddelat förhinder samt även deras personliga ersättare.  

 

Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Helena Martinsson. 

Protokolljustering sker direkt efter mötets avslutande, på kommunkansliet i 

Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Kommunstyrelsens godkänner föredragningslistan enligt utskickad kallelse. 

   

 

  

http://www.geta.ax/anslagstavla
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131 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION 
 

Kste § 131/8.12.2022  
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

- Norra Ålands Utbildningsdistrikt, protokoll förbundsstyrelsen 23.11.2022 

- Norra Ålands Utbildningsdistrikt, protokollsutdrag förbundsstyrelsen § 56/2022, 

Utbildningsstadga för NÅUD 

- Norra Ålands Utbildningsdistrikt, protokollsutdrag förbundsstyrelsen § 55/2022, 

Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 

- Kommunala avtalsdelegationen, Cirkulär nr 10/2022, Underteckningsprotokoll för 

TIM-AKA 

- Kommunernas socialtjänst, kallelse och protokoll förbundsstämma nr 3/2022 

25.11.2022 

 

Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom, bibliotekssekreterare och 

byråsekreterare   

- Ekonomens beslut § 13/2022, Remissutlåtande – trafikförsörjningsprogram 

- Ekonomens beslut § 12/2022, Avskrivning av fordran 

- Byråsekreterarens beslut §§ 1-13/2022 

- Kommundirektörens beslut § 91/21.11.2022, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 92/21.11.2022, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 93/21.11.2022, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 94/21.11.2022, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 95/21.11.2022, Ansökan om ledighet 

- Kommundirektörens beslut § 96/21.11.2022, Dataskyddsombud för Geta kommun  

- Kommundirektörens beslut § 97/21.11.2022, Kelmu-avtal  

- Kommundirektörens beslut § 98/30.11.2022, Utlåtande över ansökan om 

jordförvärv 

- Kommundirektörens beslut § 99/30.11.2022, Utlåtande över ansökan om 

jordförvärv 

 

   Tjänstemannabeslut äldreomsorgens föreståndare: 

- Föreståndare Geta Hemgård, § 63/ 24.11.2022, Ansvarig närvårdare 

 

Tjänstemannabeslut utbildningschefen: 

- Se bifogad beslutslista, §§23-32/2022 

 

   Tjänstemannabeslut daghemmets föreståndare: 

- Se bifogad beslutslista, §§52-65/2022 

 

Tjänstemannabeslut skolans föreståndare: 

- Se bifogad beslutslista, §§1-39/2022 

 

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

- Ålands landskapsregering, Kallelse brevnr 419 I1 (ÅLR 2022/9384), Kallelse till 

busstidstabellsmöte 2023 

- Ålands landskapsregering, Inbjudan Brevnr 139 S3, Inbjudan till informations- och 

beslutsmöte gällande upphandling och ibruktagande av ett nytt 

vårdinformationssystem på Åland 

- Ålands landskapsregering, Beslut Brevnr. 236 S4 (ÅLR 2022/8512), Beslut om 

schaktnings- och grävarbeten inom vattenskyddsområde för Vestergeta vatten 

- Ålands landskapsregering, Begäran Brevnr. 206 U2 (ÅLR 2022/9415), Begäran om 

kostnadsredovisning för de tjänster som åländska kommuner tillhandahåller för 

barn från Ukraina   

- Ålands landskapsregering, Begäran Brevnr. 197 U2 (ÅLR 2022/8255), 

Fastställande av basbelopp för kommunernas utbildningsverksamhet år 2023 - 

korrigerat beslut   

- Ålands landskapsregering, Begäran Brevnr. 109 S2 (9.11.2022), Information om 

höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg   
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- Ålands landskapsregering, referensgrupp för landskapsintressen, möte 2/2022 

16.11.2022 inkl. bilagor (OBS! Se rekommendation gällande Norrhavet) 

- Arbets- och näringsministeriet, brev 22.11.2022, Brev om kommunernas uppgifter 

och resurser vid främjande av integration 

 

   Övrigt  

- Meddelande om Geta kommuns avbrytande av telefax-tjänsten 

- OX2 Åland, Inbjudan till avgränsningssamråd för OX2:s planerade vindpark norr 

om Åland 14.12.2022 

- Textil samarbetsmöte 10.11.2022, mötesanteckningar + utredning om textilavfallet 

på Åland samt utredning om textilavfall i Finland. 

 

  Kommundirektörens förslag   

  Kommunstyrelsen beslutar att 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 Kommunallagen 55 §. 

 

  Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas i övrigt till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 

   



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg  Plats: kommunkansliet  

Kommunstyrelsen                           Datum: 8.12.2022  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

6 

132 § ARBETARSKYDDSPROGRAM SAMT JÄMSTÄLLDHETSPLAN OCH 

LIKABEHANDLINGSPLAN 2022-2025 
 

Kst § 132/8.12.2022 Kommundirektörens beredning: 

Arbetarskyddskommissionen för Geta kommun har utarbetat ett 

arbetarskyddsprogram samt en jämställdhetsplan och en 

likabehandlingsplan för Geta kommun 2022-2025 enligt bilaga.      

./.  Bilaga Kst § 132a/2022. 

 

Arbetarskyddskommissionen protokoll enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kst § 132b/2022. 

 

Föreliggande arbetarskyddsprogram med jämställdhetsplan och 

likabehandlingsplan kommer att ersätta det tidigare programmet 2018-

2021 (senast reviderat 2020). Arbetarskyddsarbetet i kommunen bestäms 

huvudsakligen i lagarna: Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om 

arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) samt 

Arbetarskyddslag (738/2002). Enligt 9 § i arbetarskyddslagen skall 

kommunen upprätta ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet.  

I detta arbetarskyddsprogram kan man även bifoga kommunens 

jämställdhets- och likabehandlingsplan.   

Jämställdhetsplanen utgår ifrån "Lag om jämställdhet mellan kvinnor 

och män" (FFS 1986/609). Lagens målsättning är att hindra 

diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck och främja 

jämställdheten mellan kvinnor och män. Jämställdhetslagen gäller på 

Åland genom landskapslagen (1989:27) om tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Denna 

jämställdhetsplan är upprättad i enlighet med 6 a § 3 mom. i 

jämställdhetslagen. 

 

Likabehandlingsplanen är upprättad i enlighet med 7 § 2 mom. i 

diskrimineringslagen (FFS 2014/1325), där det krävs att en arbetsgivare 

som regelbundet har minst 30 anställda ska ha en plan för de åtgärder 

som behövs för att främja likabehandling. Planen är avsedd att främja 

likabehandlingen bland personalen, så att ingen olaglig diskriminering 

förekommer på grund av sådana omständigheter som ålder, ursprung, 

nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, 

fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, 

funktionsnedsättning och sexuell läggning. 

 

Kommundirektörens förslag:  

  Kommunstyrelsen godkänner och antar arbetarskyddsprogram samt 

jämställdhetsplan och likabehandlingsplan för Geta kommun 2022-2025 

enligt bilaga Kste § 132a/2022 med ikraftträdelsedatum med detsamma.   

 

  BESLUT:  

  Enligt förslag.  

  ______ 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20060044
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20060044
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020738
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133 § REVIDERING AV GETA KOMMUNS FÖRVALTNINGSSTADGA 
 
Kste § 133/8.12.2022 Kommundirektörens beredning: 

  Med anledning av ett behov av att särskilt ytterligare reglera delegeringarna 

och ansvarsområden för föreståndaren på Hemgården samt med anledning 

av behov av justeringar av bestämmelserna om ansvaret för 

sekreteraruppgiften för kommunens centralvalnämnd och andra uppgifter 

behöver kommunens förvaltningsstadga revideras. 

 

  Kommundirektören har uppgjort ett förslag till reviderad förvaltningsstadga 

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

./.  Bilaga Kste § 133/2022.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att reviderad  

förvaltningsstadga för Geta kommun fastställs enligt bilaga Kste § 

133/2022, och träder i kraft den 1.1.2023.  

 

  BESLUT:  

   Enligt förslag. 

  ________ 
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134 § FLYTT AV LOKALVÅRDAREN FÖR GETA SKOLA FRÅN 

FASTIGHETSSKÖTSELN TILL GETA SKOLAS VERKSAMHET 
 

Kste § 134/8.12.2022 Kommundirektörens beredning: 

 I Geta kommuns budget för 2023 sker en organisatorisk förändring för 

lokalvårdaren så att den anställda flyttas från uppgiftsområde Byggnader 

och anläggningar, kostnadsställe Geta skolas fastighet (6122), till 

uppgiftsområde Utbildningsverksamhet, kostnadsställe Geta skolas 

verksamhet (4116).    

 

 Detta innebär rent praktiskt att lokalvårdaren för Geta skola får en ny 

förman i form av skolföreståndaren (tidigare var det kommundirektören i 

och med att denne innehaft förmanskapet för all personal inom tekniska) 

och att kostnaderna för lokalvården flyttats från kostnadsställe 6122 till 

4116 i kommunens budget 2023. 

 

 I och med denna organisatoriska ändring behöver kommunstyrelsen 

anpassa befattningsbeskrivningen för lokalvårdaren ifall 

kommunfullmäktige godkänner denna organisatoriska ändring i budget 

2023. 

 

 Lokalvårdarens nuvarande befattningsbeskrivning med förslag på 

justeringar enligt bilaga.    

./.  Bilaga Kste § 134/2022.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till reviderad  

befattningsbeskrivning för Geta skolas lokalvårdare enligt bilaga Kste §  

134/2022. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

  ________ 
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135 § INITIATIV OM ATT SÄLJA KOMMUNENS FASTIGHET I HÖCKBÖLE, 

RIÄNGEN 3:11  
 

Kst § 44/5.3.2019 

Enligt Geta kommun förvaltningsstadga § 87 ska kommundirektören 

följa samhällsutvecklingen, den allmänna ekonomiska utvecklingen och 

utvecklingen inom kommunalförvaltningen och vid behov ta initiativ i 

aktuella frågor inom dessa områden. 

 

Kommundirektören anser att det vore i kommunens och landskapets 

intresse att undersöka om det vore möjligt att byta Geta kommuns 

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

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

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

av fastigheten för framtida ändamål. Fastigheten som kommunen äger i 

Höckböle har sedan tidigare restriktioner i exploateringsrätt då det har 

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

 

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

bryggan, men däremot alltså den kringliggande fastigheten.  

 

Underlag med kartor m.m. enligt bilaga. 

./.   Bilaga Kst § 44/2019. 

 

Förfrågan om byte av fastigheter bör ställas landskapets fastighetsverk.  

 

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga §49 kan kommunstyrelsen 

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

upptagna anslag och besluta om avslag för eventuella erbjudanden om 

köp av fast egendom enligt de direktiv och bestämmelser som 

fullmäktige utfärdat”. 

 

Kommunen bör således, om fastighetsverket och landskapet godkänner 

den föreslagna bytesaffären och kommunstyrelsen anser att en bytesaffär 

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

budgetera för en bytesaffär.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att skicka en förfrågan till landskapsets 

fastighetsverk om landskapet är intresserade av att genomföra en 

bytesaffär där Geta kommun överlåter fastigheten Riängen 3:11 i 

Höckböle by till landskapet och landskapet i sin tur överlåter fastigheten 

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

 

BESLUT:   

                      Ärendet återremitteras    

________  
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Kste § 55/7.4.2021  

Kommundirektörens beredning: 

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

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

en viktig Mnenomosynefjäril-lokal. Fastigheten är således skyddad enligt 

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

Detta går att utläsa enligt bifogat underlag.  

 

Underlag med kartor m.m. enligt bilaga. 

./.   Bilaga Kste § 55/2021. 

 

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

(med undantag för rastplatsen och delen där vattenbufferttanken planeras, 

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

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

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

30.8.2016, att fastigheten bör röjas återkommande. Kan konstateras i 

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

således vara av intresse för Ålands landskapsregering att lösa in fastigheten 

(exkl. rastplatsen) för att skydda fjärilsbeståndet.   

 

 En eventuell försäljning av det aktuella området bör godkännas av 

kommunfullmäktige eftersom en försäljning inte har behandlats av 

fullmäktige den inte finns med i budget 2021.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att till Ålands landskapsregering skicka en 

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

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

fastigheten där rastplatsen och den planerade vattenbufferttanken är 

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

landskapets budget ej finns, anhåller Geta kommun därutöver att Ålands 

landskapsregering vid inkommande budgetprocesser allokerar medel för 

att lösa in aktuellt område.       

 

BESLUT:   

Enligt förslag, med följande tillägg:  

Kommunstyrelsen konstaterar att landskapsregeringen har, via skyddet av 

fastigheten, stoppat kommunens exploateringsplaner, inklusive byggnads- 

och detaljplaner som kommen tagit fram.    

________  

Kste § 164/14.12.2021  

  Kommundirektörens beredning: 

  Ålands landskapsregering har via en mäklare tagit fram en 

marknadsvärdering av ifrågavarande fastighet, både inklusive och exklusive 

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

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

Marknadsvärderingen enligt bilaga. 

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

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

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

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

värdeminskning av fastigheten på marknaden grund av rådande 

skyddsbestämmelser av fastigheten. Kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges beslut från 2001 enligt bilaga.    

./.   Bilaga Kste § 164b/2021. 

 

  Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen endast 

besluta om försäljning av tomter på detaljplanerat område. Denna 

fastighet är dock beläget utanför detaljplanerat område. Därför bör det 

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

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att fastigheten 

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

landskapsregering för 19 000 euro. 

 

  Tjänsteman befullmäktigas föra eventuella förhandlingar med 

landskapsregeringen och skriva under köpekontrakt och andra behövliga 

handlingar i ärendet.   

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 

Kfge § 6/9.2.2022  

Diskussion: 

Dan-Johan Dahlblom föreslår att fastigheten säljs till landskapsregeringen 

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

understöds av ledamot Lyngander. 

 

Ärendet går till omröstning där kommunstyrelsens förslag är 

utgångsförslaget. 

 

Omröstningsproposition: 

Kommunstyrelsens förslag: JA 

Dan-Johan Dahlbloms förslag: NEJ 

 

Omröstning, resultat: 

Ja: 0 

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

 

BESLUT:   

Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning fastigheten säljs till 

landskapsregeringen för samma värde som den köptes av kommunen år 

2001.  

________ 
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Kste § 135/8.12.2022 Kommundirektörens beredning: 

 Landskapsregeringen har tagit fram ett förslag till köpeavtal för 

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

representanter från landskapsregeringen om köpesumman med anledning 

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

Geta kommun har kvar ägandet av rastplatsen och området med 

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

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

av fullmäktige beslutade värdet och den värdering som togs fram av 

landskapsregeringens värdering av området. 

 

 Kommundirektören konstaterar att det är också av värde att kommunen 

har kvar ägandet av rastplatsen och området för vattenreservoaren i och 

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

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

kommunaltekniska anläggningar eller annan service vid behov.  

  

Förslag till köpeavtal enligt bilaga 

./.  Bilaga Kste § 135/2022.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpeavtalet enligt bilaga Kste § 

135/2022 och befullmäktigar ekonom Sandra Elmén att underteckna 

köpeavtalet för Geta kommuns räkning. 

 

BESLUT:   

  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att 

köpeavtalet enligt bilaga Kste § 135/2022 godkänns och befullmäktigar 

ekonom Sandra Elmén att underteckna köpeavtalet för Geta kommuns 

räkning. 

  ________ 
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136 § REPRESENTANTER TILL KOMMUNALFÖRBUNDENS 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE OCH STÄMMOR 2020-2023 - FYLLNADSVAL 
 

Kste § 28/12.2.2020    

Antalet representanter fastslås i de grundavtal som finns för respektive 

kommunalförbund. 

 

Vid utgången av år 2019 representerades Geta kommun av följande 

personer i de kommunalförbund som kommunen är medlem i: 

   

Ålands kommunförbund, förbundsstämma  

Ordinarie representant  Ersättare  

Kjell Berndtsson  Ingvar Björling 

Göran Gottberg   Gun-Britt Lyngander 

 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Gunnel Nordlund-White    Ingvar Björling 

 

Ålands omsorgsförbund k.f., förbundsfullmäktige (nuv. 

Kommunernas socialtjänst k.f.) 

Ordinarie representant  Ersättare 

Marianne Asp-Gottberg   Madeleine Mattfolk 

 

Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg            Kjell Berndtsson 

 Camilla Andersson  Gerd Bergman 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att representanter utses till 

de kommunalförbund som kommunen är medlem i för perioden 2020-

2023.   

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande representanter 

med ersättare utses för perioden 2020-2023 enligt följande:   

 

Ålands kommunförbund, förbundsstämma  

Ordinarie representant  Ersättare  

Kjell Berndtsson  Ingvar Björling 

Göran Gottberg   Gun-Britt Lyngander 

 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Gunnel Nordlund-White  Helena Martinsson 

 

Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämma 

Ordinarie representant  Ersättare 

Ingvar Björling   Linda-Marie Bladh 

Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 
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Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg            Kjell Berndtsson 

 Camilla Andersson  Gerd Bergman 
  ______ 
Kfge § 21/26.2.2020 

  BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande representanter med ersättare 

utses till kommunalförbundens förbundsfullmäktigen och stämmor för 

perioden 2020-2023 enligt följande: 

 

Ålands kommunförbund, förbundsstämma  

Ordinarie representant  Ersättare  

Kjell Berndtsson  Gunnel Henriksson 

Göran Gottberg   Gun-Britt Lyngander 

 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Gunnel Nordlund-White  Diana Lindström 

 

Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämma 

Ordinarie representant  Ersättare 

Ingvar Björling   Linda-Marie Bladh 

 

Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg            Kjell Berndtsson 

 Marianne Häggblom  Madeleine Mattfolk 

______ 

Kste § 8/23.2.2022  

Kommundirektörens beredning: 

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

förtroendeuppdrag i kommunen. Det kan därutöver konstateras att inte 

heller Gunnel Nordlund-White längre är till förfogande. 

Kommunfullmäktige bör därför besluta om att tillsätta ersättare till de 

förtroendeuppdrag som Linda-Marie Bladh och Gunnel Nordlund-White 

för närvarande innehar, dvs; 

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

Ordinarie representant 

- Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämma 

Ersättare 

   

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ordinarie representant till 

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

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

resterande mandatperiod (2022-2023).   

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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Kfge § 14/30.3.2022  

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att bordlägga ärendet.  

______ 

Kfge § 23/27.4.2022 

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att följande representanter utses 

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

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

 

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

förbundsfullmäktige, kommundirektör Gustav Blomberg 

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

Björling. 

______ 

Kste § 136/8.12.2022  

Kommundirektörens beredning: 

  Geta kommun behöver välja ny medlem som representerar Geta kommun i 

Oasen Boende och Vårdcenters förbundsfullmäktige eftersom 

kommundirektör Gustav Blomberg avslutar sin tjänst formellt 9.12.2022. En 

ny representant behöver således väljas av kommunfullmäktige. 

   

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en ny medlem i Oasen Boende 

och Vårdcenters förbundsfullmäktige väljs.  

 

  Ledamot Martinsson föreslår att kommundirektören väljs som Geta 

kommuns representant i Oasen- Boende och Vårdcenters 

förbundsfullmäktige. Förslaget understöds av närvarande 

styrelsemedlemmar. 

 

BESLUT:   

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommundirektören 

väljs som Geta kommuns representant i Oasen- Boende och Vårdcenters 

förbundsfullmäktige.  

  ________ 
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137 § ÄNDRING AV DISPOSITIONSRÄTT OCH TILLGÅNG TILL 

BANKKONTON 
  

Kste § 137/8.12.2022 Ekonomens beredning: 

  Gustav Blombergs tjänst upphör i kommunen den 9.12.2022 och Niklas 

Oriander tillträder som kommundirektör 12.12.2022. Detta innebär 

förändringar inom dispositionsrätter bland annat för kommunens 

bankkonton, suomi.fi fullmakter och dylikt.  

 

  Ekonomen förordar:  

  Kommunstyrelsen beslutar att dispositionsrätter för Gustav Blomberg 

upphör 9.12.2022 och samma rättigheter överförs till Niklas Oriander per 

den 12.12.2022. Rättigheterna gäller under tiden Niklas innehar tjänsten som 

kommundirektör i Geta kommun. 

 

  Kommundirektörens förslag:  

  Kommunstyrelsen beslutar att dispositionsrätter för Gustav Blomberg 

upphör 9.12.2022 och samma rättigheter överförs till Niklas Oriander per 

den 12.12.2022. Rättigheterna gäller under tiden Niklas innehar tjänsten som 

kommundirektör i Geta kommun. Dispositionsrätten upphör automatiskt då 

tjänsteförhållande avslutas. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

  ________ 
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138 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING, TREDJE 

KVARTAL 

 

Kste § 138/24.8.2022 Kommundirektörens beredning: 

En uppdaterad ekonomirapport per sista juli samt analys uppgjort av 

ekonomen presenteras under mötet.  

./.  Bilaga Kste § 138/2022.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom och delger 

rapporten till kommunfullmäktige. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 
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139 § BEGÄRAN OM TILLÄGGSMEDEL 

 

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

uppgiftsområden. Främst är det ökande el- och oljekostnader och 

åtgärder för att spara el som påverkar överskridningarna men även inköp 

av vatten och ökat.  

 

Kostnadsställe Budget 2022 
Förbrukat 

2022 El Värme 

Byggande 
och 

underhåll 
Byggnads-

material Vatten 

Tilläggs-
medel 
totalt 

Budget med 
ändringar, 

verksamhets-
bidrag 

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

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

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

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

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

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

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

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

som har eller förväntas överskrida budget. Beräkningarna baserar sig 

på förbrukningen sista kvartalet år 2021. 

• Värmen för kommunkansliet är redan en faktisk kostnad och den 

förväntas inte öka mer under året. 

• Avbetalningen av annuiteten till Ålands Vatten påbörjades tidigare 

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

är positiv då fler anslutningar har kommit in budgeterat, dock 

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

uppskattning på att 6 000 kubik. 

• Problem med reningsverket har kommunen dragits med under året, 

bland annat har ny pump och nivågivare behövt nyanskaffats. 

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

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

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

enligt styrelsebeslut har belastat allmänna områden till stor del men 

även allmänt underhåll. 

• Även lönerna har stigit men beräknas byggnadsinspektionen och 

fastighetsskötseln håller även efter höjningen. 

 

Tilläggsmedel enligt förslag ger byggnader och anläggningar ett 

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

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

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

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

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

-66 679 vilket är en försämring med -27 679. 

 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden anhåller till kommunstyrelsen om 

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

  Enligt förslag. 

________ 

Kste § 138/8.12.2022  

Kommundirektörens beredning: 

Enligt ekonomens senaste rapport över behovet av tilläggsmedel för 

Byggnadstekniska nämndens uppgiftsområden enligt nedan: 

 
 

  

Urpr. 

budget 

2022 

Förbru

kat år 

2022 

Prognos 

2022 

Budget 

efter 

BTN 

ändring 

Överskr

idn. 

urspr. 

budget 

Med 

tilläggsbu

dget 

(BTN) 

Begäran av 

tilläggsmed

el BTN 

Behov av 

tilläggsme

del 

Byggnader 

och 

anläggningar -140554 

-

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

Vatten och 

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

Trafikleder 

och allmänna 

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

 

  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att tilläggsmedel om  

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

tillförs uppgiftsområdet Trafikleder och allmänna områden. Motiveringar 

enligt byggnadstekniska nämndens beredning. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 
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140 § ANHÅLLAN OM SOPKÄRL VID HÄLLÖ BRYGGA 

  
Kste § 140/13.10.2021 Kommundirektörens beredning: 

 Ett antal fritidsboende, med Anette Jansson som förste undertecknare, i 

Geta skärgård har skickat in en anhållan om att kommunen inför ett 

kodlåst sopkärl vid Hällö brygga för personer med en fritidsfastighet i 

Geta kommuns skärgård. Ett annat alternativ som undertecknarna 

föreslår är att ge befrielse från avfallsgrundavgiften.     

 

Brevet med anhållan enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 140/2021.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet i samband med 

kommunens kommande budgetbehandling inför nästa verksamhetsår. 

Huruvida medel budgeteras i budget 2022 för att införa ett låst sopkärl vid 

Hällö brygga avgörs huruvida kostnadstäckning för satsningen kan fås.  

 

Det kan dock redan nu konstateras att det inte är aktuellt att införa befrielse 

från grundavgiften. Motiveringar och grunder till kommunens grundavgift 

återfinns i kommunens avgiftsdokument på hemsidan 

https://www.geta.ax/kommunverksamhet/boende-och-miljo/avfall-och-

atervinning.     

 

Förste undertecknare meddelas att kommunfullmäktige planerar godkänna 

budgeten för år 2022 under december månad.  

   

BESLUT:   

Enligt förslag. 

  ________ 

Kste § 168/14.12.2021  

  Kommundirektörens beredning: 

  Det kan konstateras att budgetmedel för att utöka kommunens 

avfallsverksamhet till Hällö brygga inte allokerades i 2022 års budget.  

 

  Däremot, efter diskussioner med den entreprenör som vann kommunens 

senaste avfallsupphandling, kan det eventuellt finnas en möjlighet att 

erbjuda låsta kärl med elektronisk betalningsförbindelse invid Hällö brygga. 

Funktionen skulle i så fall vara helt kostnadstäckande.  

  Ärendet behöver dock utredas vidare tillsammans med entreprenören för att 

ta reda på om det vore möjligt att anlägga och få kostnadstäckning för denna 

funktion vid Hällö brygga.       

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att låta utreda huruvida låsta kärl med 

elektronisk betalningsförbindelse invid Hällö brygga kan anläggas. 

Funktionen ska vara helt kostnadstäckande för kommunen.  

 

  Utredningen utförs innan sommaren 2022. Utredningen leds av 

kommundirektören och ekonomen. 

https://www.geta.ax/kommunverksamhet/boende-och-miljo/avfall-och-atervinning
https://www.geta.ax/kommunverksamhet/boende-och-miljo/avfall-och-atervinning
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BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 

Kste § 140/8.12.2022  

Kommundirektörens beredning: 

  Kommundirektören har låtit kommunens upphandlade avfallstransportör 

Transmar Ab utreda på möjligheten för bolaget att upprätthålla en mobil 

avfallsstation vid Hällö brygga vid sommaruppehållet för ändamålet i det 

initiativ som väcktes genom anhållan som behandlades senast i 

kommunstyrelsen 14.12.2021. Transmar Ab har meddelat att de hittat en 

komprimator som skulle kunna vara ett alternativ för ändamålet, men 

funktionen att den mobila stationen skulle fungera med kredit/betalkort har 

ännu inte testats. Detta skulle kunna vara ett alternativ till nästa säsong (dvs 

sommaren 2023) Tekniken måste först testas och beroende på om systemet 

fungerar behöver även kostnaderna utredas för en sådan investering. 

Transmar kommer att återkomma när det finns mera information.    

 

  Kommundirektören bedömer att det i det här läget är osäkert om en mobil 

avfallsstation kan vara på plats, men kommunen bör meddela initiativtagarna 

i anhållan att kommunen fortsätter utreda frågan i enlighet med ovanstående 

utgångspunkter. 

  

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att meddela initiativtagarna i anhållan att det i det 

här läget är osäkert om en mobil avfallsstation kan vara på plats vid Hällö 

brygga till sommaren 2023, men kommunen kommer fortsätter utreda frågan 

i enlighet med ovanstående utgångspunkter i beredningen. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

  ________ 
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141 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 141/8.12.2022  

  Mötet förklaras avslutat kl. 19.58. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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BESVÄRS- OCH RÄTTELSEANVISNING 
 

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. Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos 

Geta kommuns kansli. Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller 

besvärsanförande kan part rådgöra 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: 

 

§§ 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 

 

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 skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslut: 

 

§§ 132, 134 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:  

Kommunstyrelsen i Geta, e-post info@geta.ax, adress Getavägen 2115, AX-22 340 Geta 

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Begäran om omprövning ska 

lämnas in till Geta kommuns kommunkansli per post eller e-postförsändelse senast under 

tidsfristens sista dag. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte 

något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje 

dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. En kommunmedlem anses ha fått del 

av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för 

delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för 

omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, 

midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter. Av 

rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 

den som framställer det. Rättelseyrkan ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument 

uppfyller kravet på skriftlig form. I rättelseyrkan ska uppges: 

• det beslut i vilket rättelse begärs 

• hurdan rättelse som begärs 

• på vilka grunder rättelse begärs. 

 

I rättelseyrkandet ska dessutom uppges namnet på den som har begärt rättelse samt personens 

hemkommun, postadress och telefonnummer. Om beslut med anledning av rättelseyrkande får 

delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges. 

 

 

 

 

 

http://www.geta.ax/
mailto:info@geta.ax
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ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslutet får sökas av 

den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt 

av kommunmedlemmarna. 

 

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 beslutet 

tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 

eller beslutet annars strider mot lag. 

 

Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är: Ålands förvaltningsdomstol 

    PB 31, Torggatan 16 

    AX-22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet: §   

 

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till 

besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En 

part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid 

vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att 

meddelandet sändes, om inte något annat visas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju 

dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för delfåendet 

räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, 

självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär 

anföras den första vardagen därefter. 

 

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut. Besvären ska 

anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I besvären ska 

följande anges: 

1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet), 

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), 

3) grunderna för yrkandena, 

4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv. 

 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av 

ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter 

uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna 

meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och 

eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas 

(processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen 

välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången. 

 

Till besvären ska följande fogas: 

1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 

2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när 

besvärstiden börjat löpa, 

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan 

tidigare har lämnats till myndigheten. 
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Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet 

med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).  

 

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 

  

Paragrafer i protokollet: §   

 

I beslut angivna ovan söks ändring genom förvaltningsbesvär. Besvär får anföras av den som 

beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt av den som har 

besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. En myndighet kan även få anföra besvär över 

beslutet om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten 

ska bevaka. 

 

Besvär ska anföras inom 30 dagar dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till 

besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En 

part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Beslutet 

anses dock ha kommit till en myndighets kännedom på ankomstdagen. Vid vanlig elektronisk 

delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte 

något annat visas. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att 

anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton 

eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter. 

 

Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är: Ålands förvaltningsdomstol 

    PB 31, Torggatan 16 

    AX-22101 MARIEHAMN 

 

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

I besvären ska följande anges: 

1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet), 

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), 

3) grunderna för yrkandena, 

4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv. 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av 

ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter 

uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna 

meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och 

eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas 

(processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen 

välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången. 

 

Till besvären ska följande fogas: 

1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 

2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när 

besvärstiden börjat löpa, 

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan 

tidigare har lämnats till myndigheten.  

 

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet 

med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).  

   


