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172 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING ............................................................................................28

Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax) den 2.12.2021. Delgivning av protokollet med
meddelande om att det finns för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den elektroniska
anslagstavlan den 9.12.2021 om inte kommunstyrelsen annat beslutar under sammanträdet. Protokollet,
inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta samma datum.
Geta den 2.12.2021
Ingvar Björling
Kommunstyrelsens ordförande

Enligt uppdrag

Kommundirektör Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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159 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kste § 159/8.12.2021

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 2.12.2021. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats
elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62.

Vid sammanträdet är två (2) beslutande närvarande. Ledamöterna
Berndtsson och Jansson-Eker har meddelat förhinder samt även deras
personliga ersättare. Ledamot Nordlund-White är inte närvarande, och
dennes ersättare har meddelat förhinder.
Mötet är således lagenligt sammankallat, men ej beslutsfört då endast två
beslutande är närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet ej är beslutfört, och
beslutar att kalla till ett nytt styrelsemöte den 14 december kl. 18.30.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Helena Martinsson.

Protokolljustering: ________________________________
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§ 159

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:
§§
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:
§§ 159
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.
Protokolljustering: ________________________________
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Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Tid: kl. 18:30

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.

Protokolljustering: ________________________________

