
GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Organ Sammanträdesdatum Nr 

Kommunstyrelsen 16.3.2022 2 

  

 

 
 

          

Tid och plats Datum 16.3.2022  Klockan 18:30-20.20   

  Plats: Kommunkansliet    

  

      

  Ordinarie ledamot Närv. Suppleant, personlig ersättare Närv. 

Beslutande Ingvar Björling, ordf X Kim Björling - 

  Kjell Berndtsson, vice ordf X Erika Berndtsson-Öhberg - 

  Oskar Strand  X Emilia Karlsson - 

  Helena Martinsson X Tryggve Sundblom - 

  Ramona Jansson-Eker X Jenny Stara - 

        

  Namn  Närv. Funktion  

Övriga  Gun-Britt Lyngander - Kfge-ordf.  

   Dan-Johan Dahlblom - Kfge-vice ordf.  

   Gustav Blomberg X Kommundirektör  

 

 Sandra Elmén - Ekonom  

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

Paragrafer 

 

 

§§ 24-30 

 

Underskrifter 

 

Geta, 16.3.2022 

 

 

Ingvar Björling,                          Gustav Blomberg, 

ordförande                                  föredragande, sekreterare   

 

Protokolljustering 

Geta, 16.3.2022 

 

Ramona Jansson-Eker                Helena Martinsson 

 

 

Protokollet framlagt till påseende 

 

Geta kommunkansli den 17.3.2022 

 

 

Byråsekreterare                                           Barbro Jansson 

 

Utdragets riktighet bestyrkes 

 

 

Geta …….. /……..       2022 

 

------------------------------------ 

 
 



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

Kommunstyrelsen                           Datum: 16.3.2022  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

2 

 

 

 

 

 

Sammanträdets ärendelista 
 
24 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ............................................................................................................ 3 

25 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION .................................................................. 4 

26 § BESLUT OM EMOTTAGANDE AV UKRAINSKA FLYKTINGAR ..................................................................... 5 

27 § REMISS - KRISKOMMUNLAG ............................................................................................................................... 7 

28 § REVIDERING AV GETA KOMMUNS FÖRVALTNINGSSTADGA ...................................................................10 

29 § EXTRA ÄRENDE: VAL TILL MEDLEMMAR I NORRA ÅLANDS ÄLDRERÅD .............................................11 

30 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING ..............................................................................................13 

 

 

Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga 

delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax) den 10.3.2022. Delgivning av protokollet med 

meddelande om att det finns för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den elektroniska 

anslagstavlan den 17.3.2022 om inte kommunstyrelsen annat beslutar under sammanträdet. Protokollet, 

inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta samma datum.    

 

Geta den 10.3.2022 

Ingvar Björling 

Kommunstyrelsens ordförande 

     

Enligt uppdrag   Kommundirektör Gustav Blomberg 

  

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

Kste § 24/16.3.2022 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) 

den 10.3.2022. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats 

elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62. 
 

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

 

Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Ramona Jansson-Eker och Helena Martinsson. 

Protokolljustering sker direkt efter mötets avslutande på kommunkansliet i 

Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Kommunstyrelsens godkänner föredragningslistan enligt utskickad 

kallelse, dock med följande ärende som tillägg i listan:  

  29 § EXTRA ÄRENDE: VAL TILL MEDLEMMAR I NORRA 

ÅLANDS ÄLDRERÅD   

 

  

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

Kste § 25/16.3.2022  
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

- Lumparlands kommun, Brev 3.3.2022, Meddelande till Kommunernas socialtjänst 

k.f., medlemskommunerna i Kommunernas socialtjänst k.f. samt 

landskapsregeringen 

- Norra Ålands utbildningsdistrikt, kallelse förbundsstyrelsen 16.3.2022  

 

Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom, bibliotekssekreterare och 

byråsekreterare   

- Ekonomens beslut § 12/19.10.2022, Beslut om lån  

- Kommundirektörens beslut § 16/21.2.2022, Utlåtande över ansökan om 

jordförvärv 

- Kommundirektörens beslut § 17/21.2.2022, Ansökan om ledighet  

- Kommundirektörens beslut § 18/21.2.2022, Anhållan om sparad semester 

- Kommundirektörens beslut § 19/21.2.2022, Anhållan om sparad semester 

- Kommundirektörens beslut § 20/23.2.2022, Anhållan om ledighet (tjänstledighet 

om 10 % = total arbetstid 90 % 1.3.2022 - 31.12.2022) 

- Kommundirektörens beslut § 21/7.3.2022, Förordnande av byråsekreterare för 

byggnadstekniska nämnden och byggnadsinspektionen (ökning av arbetstid fr. 85 

% till 90 %)   

- Kommundirektörens beslut § 22/8.3.2022, Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

 

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

- Ålands landskapsregering, Brev 51 S3 010322, 1.3.2022, Bekämpning av 

coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i 

hemmet 

- Ålands landskapsregering, Utredning om överföring av långvarig institutionsvård 

för 65 år och äldre till Ålands hälso- och sjukvård  

- Ålands landskapsregering, Beslut 42 U2, 22.2.2022 (ÅLR 2021/196), Begäran om 

kompletterande uppgifter gällande förverkligande av inledningsskedet inom 

grundvux   

- Ålands landskapsregering, Initiativ 10.3.2022, 3 Rk1c, Behov av rikets 

myndigheters insatser på Åland med anledning av massflykten från Ukraina 

- Ålands landskapsregering, Beslut 40 U3 (ÅLR 2022/1947), Stöd till kommuner 

under år 2022 med anledning av temporär ändring av landskapslag (1993:75) om 

medborgarinstitut 

 

   Övrigt  
- Ålands Vatten, godkänt avtal Geta kommun – Ålands Vatten gällande Ålands 

Vattens övertagande av stamledning från branddepån till Östergeta pumphus samt 

Ålands Vattens byggande av avloppsledning från Östergeta pumphus till 

Bolstaholms-korsningen   

- Åda Ab, uppsägning av DPO-avtal  

- Åda Ab, ägarinformation 10.3.2022 

 

  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 KommunalL 55 §. 

 

  Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas i övrigt till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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26 § BESLUT OM EMOTTAGANDE AV UKRAINSKA FLYKTINGAR 
 
Kste § 26/16.3.2022 Kommundirektören beredning: 

Den ryska invasionen av Ukraina och kriget som utspelar sig där är en 

fruktansvärd tragedi och har skakat stabiliteten i Europa i grunden. 

Europa står med anledning av kriget inför en flyktingvåg vars motstycke 

inte har skådats sedan Andra världskriget. Finland och Europeiska 

unionen har nu till uppgift att ta emot de familjer som flyr Ukraina.     

 

Det kan konstateras att Geta kommun har möjlighet att i denna situation 

erbjuda ett visst antal ukrainska familjer som söker sig till Åland hjälp. 

 

Det finns två huvudsakliga olika kategorier av status för personer som 

har kommit från Ukraina att beakta: 

1.       Personer som erhållit status för tillfälligt skydd 

2.       Personer som vistas i landet med stöd av bestämmelserna i 

Schengen-överenskommelsen (”turiststatus”) 

 

Personer som har turiststatus har rätt till nödvändig och brådskande 

service, exempelvis akut sjukvård, grundläggande social service såsom 

måltidskuponger med mera. Personerna har också möjligen rätt till 

barnomsorg och undervisning med stöd av att de vistas tillfälligt i 

kommunen, om sådana särskilda skäl föreligger som det hänvisas till LL 

om barnomsorg och grundskola.  

 

Kommunens förberedelser: 

Kommunen bör gå igenom gällande beredskapsplaner och om möjligt 

uppdatera dessa i rask takt i synnerhet vad gäller arrangemang för 

nödinkvartering och bespisning, men även i förhållande till den 

organisationsförändring som skett i och med Kommunernas socialtjänst 

(KST).  Kommunerna bör också kartlägga tillgången till bostäder inom 

kommunens områden, och också om möjligt dela med sig av denna 

information till kommunernas socialtjänst och till andra kommuner som 

eventuellt har större behov av bostäder. 

 

Kommunfullmäktige behöver i rask takt ta beslut om emottagande av 

flyktingar så att kommunen kan skriva avtal med NTM-centralen. NTM-

centralen ersätter kommunen (och KST) för kostnader som har att göra 

med emottagande av flyktingar.  

 

Kommunen bör även eventuellt revidera nuvarande integrationsprogram 

efter senaste utvecklingen och efter de linjedragningar som har uttolkats 

gällande kommunens respektive KST:s ansvar. Det är viktigt att påpeka 

att Geta kommun dock har ett giltigt program för integrationsfrämjande, 

vilket är en förutsättning för ansökan om ersättningar från NTM-

centralen. 

 

Kommunen svarar för att ordna den basservice som inte är socialvård 

men som faller inom ramen för kommunens allmänna kompetens. Dessa 

skyldigheter gäller både till de personer som visas i kommunen tillfälligt 

(< 90 dagar) eller med stöd av status för tillfälligt skydd. KST ansvarar 
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för all socialvård, inklusive att hantera eventuella behov av akut 

socialvård via socialjouren. KST ansvarar som utgångspunkt dock inte 

för tolktjänster i anslutning till barnomsorg eller barndagvård, men 

kommer att vara behjälpliga med att förmedla information om varifrån 

tjänsterna kan beställas.  

 

Kommunerna och KST bör samarbeta om en tjänst som 

integrationssamordnare där någon av de större kommunerna bör stå som 

huvudman för tjänsten. Integrationssamordnaren har till uppgift att utföra 

integrationsarbete och arbeta med familjerna. Personalresursen är en 

viktig fråga. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Geta kommun: 

- Tar emot 1 till 2 ukrainska familjer som erhållit status för tillfälligt 

skydd 

- Om behov föreligger, och boendet blir godkänt av behöriga 

myndigheter, erbjuder Geta kommun nödinkvartering och bespisning 

i Hemgårdens pensionärslägenheter till ukrainska familjer som är i 

behov av tillfällig hjälp  

- Kommunen säkerställer att en lägenhet (två rum och kök) vid 

Tallgården/Engården reserveras under pågående flyktingkris   

- Kommunen säkerställer att minst två pensionärslägenheter reserveras 

för nödinkvartering under pågående flyktingkris 

- Kommunen kan även vid behov förmedla nödinkvartering och 

bostäder från privata hyresvärdar i kommunen 

- Kommundirektören befullmäktigas att 

o ingå avtal med NTM-centralen för ändamålet, 

o revidera kommunens beredskapsplaner till behövliga delar 

o påbörja samarbete med andra kommuner och myndigheter om 

flyktingemottagande och integrationsarbete samt  

o vid behov revidera kommunens integrationsprogram till 

behövliga delar 

 

BESLUT:   

Enligt förslag 

________ 
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27 § REMISS - KRISKOMMUNLAG 
 

Kste § 27/16.3.2022 Kommundirektörens beredning: 

Ålands landskapsregering begär in utlåtande gällande förslag till 

kriskommunlag. Utlåtandet ska vara inlämnat senast den 1 april.    

./.   Bilaga Kste § 27/2022.    

 

Landskapsregeringen föreslår en ny landskapslagstiftning för att reglera 

situationer med kommuner som har en synnerligen ansträngd ekonomi. 

Syftet med den nya lagstiftningen är enligt landskapsregeringen att på ett 

förutsägbart sätt säkra den kommunala serviceproduktionen. 

Utgångspunkten för förslaget är fortsättningsvis ett starkt kommunalt 

självbestämmande, där kommunernas uppdrag är att producera 

lagstadgad service för de boende i kommunen. Med andra ord är 

utgångspunkten det kommunala självstyret och att det i första hand är 

kommunerna själva som fattar beslut om kommunala angelägenheter och 

styr sin egen ekonomi. Om en situation uppstår där en kommun har en 

synnerligen ansträngd ekonomi syftar åtgärderna i lagförslaget till att 

kommunen, med hjälp av landskapsregeringen, får möjlighet att besluta 

om eventuella åtgärder för att kunna upprätthålla sin lagstadgade 

serviceproduktion. Först i sista hand kan det bli aktuellt att göra 

förändringar i kommunstrukturen.  

 

Enligt förslaget inleds ett utvärderingsförfarande när ekonomin i en 

kommun uppfyller de i lagen angivna förutsättningarna. 

Utvärderingsförfarandet syftar till att analysera kommunens ekonomi och 

verksamhetsförutsättningar samt att identifiera möjliga åtgärder som kan 

säkra upp den kommunala ekonomin och därmed fortsatt kommunal 

serviceproduktion över tid. Under utvärderingsförfarandet begränsas 

kommunens möjligheter att inleda nya större investeringar. 

Utvärderingsförfarandet resulterar i en utvärderingsrapport som tillställs 

kommunfullmäktige och landskapsregeringen. Fullmäktige fattar beslut 

om genomförande av de åtgärder som ingår i rapporten. Beslut och 

genomförande av åtgärderna rapporteras tillbaka till 

landskapsregeringen. Kommunen ska också inom en viss tid påvisa att de 

vidtagna åtgärderna har haft avsedd effekt. I det fall åtgärderna inte haft 

avsedd effekt eller om bedömningen under utvärderingsförfarandet är att 

det saknas möjlighet att rädda kommunens ekonomi, kan 

landskapsregeringen fatta beslut om att inleda en särskild 

kommunindelningsutredning i enlighet med kommunstrukturlagen. 

Kommunindelningsutredningen kan i sin tur leda till ändringar i 

kommunstrukturen, genom att en ny konstellation bestående av två eller 

flera tidigare kommuner bedöms bli en ny bärkraftig kommun 

(bestämmelser om hur en ny kommun sätts samman finns i 

kommunstrukturlagen, inklusive de stöd som utgår vid en 

kommunsamgång). En förändring av kommunstrukturen kan i detta 

skede även under vissa förutsättningar ske utan berörda kommuners 

godkännande. 

 

Två kriterier föreslås utgöra grund för definitionen av en synnerligen 

ansträngd ekonomi, varav det ena består av ett enskilt nyckeltal medan 
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det andra utgörs av två olika nyckeltal med angivna gränsvärden. Om 

minst ett av de två kriterierna uppfylls betraktas kommunens ekonomi 

som synnerligen ansträngd. Enligt det föreslagna 1 mom. i lagförslaget 

ska ett underskott i balansräkningens ackumulerade överskott/underskott 

åtgärdas inom två år räknat från ingången av det år som följer efter det 

att bokslutet fastställdes. Om underskottet inte har täckts inom dessa två 

år betraktas kommunens ekonomi som synnerligen ansträngd. Det 

innebär till exempel att om bokslutet 2022 visar ett ackumulerat 

underskott ska det vara täckt senast i bokslutet 2025. I det föreslagna 2 

mom. i lagförslaget anges det andra kriteriet för en synnerligen ansträngd 

ekonomi. Kriteriet utgörs av två ekonomiska nyckeltal med angivna 

gränsvärden. Om kommunen underskrider gränsvärdena för båda 

nyckeltal samtidigt under två på varandra följande år uppfylls kriteriet 

för en ekonomi som är synnerligen ansträngd. De föreslagna nyckeltalen 

är dels förhållandet mellan årsbidraget och avskrivningarna i 

koncernresultaträkningen, dels kommunkoncernens soliditet. När det 

gäller det förstnämnda nyckeltalet anges gränsvärdet 100 procent i 

medeltal av de tre senaste åren. När det gäller kommunens soliditet anges 

gränsvärdet 50 procent. Soliditeten beräknas som andelen eget kapital 

inklusive reserveringar av kommunkoncernens totala balansomslutning. 

 

I bilagan till lagberedningstexten finns jämförelser av kommunernas 

status i relation de två kriterierna för att betecknas som kriskommun. 

Geta kommun har ännu betecknats som kriskommun enligt de föreslagna 

kriterierna. 

 

Med tanke på att Geta kommun har haft, och även till viss del fortfarande 

har ansträngd ekonomi kan det finnas risk att Geta kommun inom ett par 

år kan ställas inför faktum att kommunen kan stå inför att betecknas som 

en kommun med synnerligen ansträngd ekonomi. Bedömningen är att 

detta framtidsscenario kan utspela sig om Geta kommun igen hamnar 

med betydande minusresultat som kraftigt försämrar soliditeten och det 

ackumulerade överskottet/underskottet – en situation som relativt snabbt 

kan resultera i att kommunens soliditet minskas till under 50 procent 

och/eller att kommunen ackumulerar ett underskott i balansräkningen. 

 

Med tanke att detta lagförslag kan vara av stor vikt för Geta kommuns 

framtid, är bedömningen av kommundirektören att kommunens utlåtande 

bör avges av kommunfullmäktige.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att avge 

följande utlåtande; 

 

Geta kommun anser det i stora drag positivt att en kriskommunlag stiftas 

och att den kommunala ekonomin sätts i fokus, däremot kan det 

ifrågasättas huruvida en framtida kriskommun kan införlivas i en annan 

kommun (eller kommuner) och bilda en ekonomiskt hållbar helhet utan 

kraftiga stödåtgärder från landskapsregeringen. Det finns en 

överhängande risk att landskapsregeringen inte fokuserar på den 

åländska kommunsektorn som helheten, dvs på kommunstrukturen och 
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den kommunala ekonomin, och istället fokuserar på enskilda 

kommunproblem och enskilda kommuner med minskande skattebas och 

minskande befolkningsutveckling.       

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

  ________ 
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28 § REVIDERING AV GETA KOMMUNS FÖRVALTNINGSSTADGA 
 
Kste § 28/16.3.2022 Kommundirektörens beredning: 

  Med anledning av en ny instruktion för byggnadstekniska nämnden och 

förslag på justeringar av delegeringar och andra uppgifter behöver 

kommunens förvaltningsstadga ändras. 

 

  Kommundirektören har uppgjort ett förslag till reviderad 

förvaltningsstadga för Geta kommun enligt bilaga. Ändringarna är 

markerade i bifogat förslag.  

./.  Bilaga Kste § 28/2022.  

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att reviderad  

förvaltningsstadga för Geta kommun fastställs enligt bilaga Kste § 

28/2022, och träder i kraft den 1.5.2022.  

 

  BESLUT:  
   Enligt förslag. 

  ________ 
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29 § EXTRA ÄRENDE: VAL TILL MEDLEMMAR I NORRA ÅLANDS 

ÄLDRERÅD  
 

 Kste § 169/15.12.2020 Kommundirektörens beredning: 
Kommunstyrelsen i Geta kommer att inrätta tillsammans med övriga 

norråländska kommuner ett gemensamt äldreråd inkommande 

verksamhetsår. Äldrerådet kommer att bestå av två medlemmar per 

kommun. Kommunstyrelsen i Geta kommer att utse två medlemmar.  

 

Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att 

stöda den äldre befolkningen som kommunen ska anta enligt Äldrelagen 

för Åland samt utvärdering av densamma. Vid sidan av dessa uppgifter 

ska kommunen ge äldrerådet möjlighet att ge utlåtande i samband med 

annat beslutsfattande i kommunen som påverkar den äldre befolkningens 

levnadsbetingelser. 

 

Kommunstyrelsen utser medlemmar till äldrerådet bland intresserade 

kommunmedlemmar som hör till den äldre befolkningen. Till medlem 

kan också en anhörig till en äldre person väljas om det är ändamålsenligt 

för att äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar olika former 

av socialservice för äldre i kommunen. Medlemmar i äldrerådet ska ha 

permanent bosättningsort i kommunen. 

 

Ingen person har anmält intresse till dags dato. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen väljer två medlemmar till det äldrerådet enligt ovan 

redogjorda ramar.  

 

BESLUT: 

Ärendet bordläggs till nästa möte. 

________ 

Kste § 3/3.2.2021 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar att Göran Gottberg och Gunnel Nordlund-

White utses till Geta kommuns representanter i äldrerådet. Beslutet 

delges de andra samarbetskommunerna. 

________ 

Kste § 9/23.2.2022  

Kommundirektörens beredning: 

Medlemmarna i Norra Ålands äldreråd tillsätts för kommunstyrelsens 

mandatperiod. Med anledning av att kommunstyrelsens mandatperiod 

varade under åren 2020-2021 (och nyligen avslutades) bör 

kommunstyrelsen därför besluta om att tillsätta Geta kommuns medlemmar 

i Norra Ålands äldreråd för inkommande mandatperiod (2022-2023) för 

kommunstyrelsen.  

 

Det kan konstateras att Gunnel Nordlund-White inte längre är till 

förfogande att inneha förtroendeuppdrag i kommunen.  
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Kommunstyrelsen bör besluta om att tillsätta två representanter för Geta 

kommun i Norra Ålands äldreråd.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen väljer två representanter till Norra Ålands äldreråd.  

 

BESLUT: 

Ärendet bordläggs. 

________ 

Kste § 29/16.3.2022  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen väljer två representanter till Norra Ålands äldreråd.  

 

Kjell Berndtsson föreslår att Göran Gottberg fortsätter som Geta 

kommuns representant 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar att Göran Gottberg väljs till Geta kommuns 

representant i Norra Ålands äldreråd. 

 

Geta kommun återkommer med en andra representant. 

________ 
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30 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 30/16.3.2022  

  Mötet förklaras avslutat kl. 20.20. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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§§24-30 

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 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: 

 

§§ 24, 26, 27, 28, 30 

 

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: 

 

§§ 25, 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/


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

Kommunstyrelsen                           Datum: 16.3.2022  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

15 

Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är: Ålands förvaltningsdomstol 

    PB 31, Torggatan 16 

    AX-22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet: §   

 

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. 

 

    


