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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
delgivningar i Geta kommun den 3.2.2022. Om inte annat beslutas under fullmäktigemötet sker
delgivning av protokollet med meddelande om att det finns tillgängligt för allmänt påseende på Geta
kommuns hemsida på den elektroniska anslagstavlan den 10.2.2022. Originalprotokollet med
underskrifter, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta
samma datum.

Geta, den 3.2.2022
Gun Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag

_________________
Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 1/9.2.2022

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 på församlingshemmet av ledamot DanJohan Dahlblom som haft ett kommunfullmäktigeuppdrag längst av alla
närvarande ledamöter.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sju (7) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamöterna
Andersson och Sundberg har meddelat förhinder. Ersättare Sjöström har
kallats in. Sålunda är sammanlagt åtta (8) ledamöter närvarande vid
uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
KomL §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan §§ 12-14.
Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före
sammanträdet kungöras på kommunens elektroniska anslagstavla. Kallelse
med föredragningslista skall sändas till varje fullmäktigeledamot separat,
första ersättarna från varje lista, styrelsens ordförande och viceordförande
samt revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för
sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen med
föredragningslista skickas ut elektroniskt. Enligt § 12 i kommunens
förvaltningsstadga ska kallelse med föredragningslista sändas elektroniskt
till ledamots uppgivna e-postadress. Ledamot kan erhålla kallelsen också
per post om ett skriftligt meddelande om detta tillsänds kommunkansliet.
Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är
närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar
till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i
ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet.
Konstateras:
I enlighet med kommunens förvaltningsstadga har kallelse med ärendelista
publicerats på den elektroniska anslagstavlan på hemsidan och kallelse med
föredragningslista skickats per e-post till de föreskrivna mottagarna den
3.2.2022, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt
sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Sanne Björling och Camilla Sjöström.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i
Vestergeta.
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

2 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN
Kfge § 2/9.2.2022
Kommunstyrelsens protokoll nr 9/2021 och 10/2021. Protokollen finns
på kommunens hemsida www.geta.ax -> Protokoll.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar informationen till kännedom.
______

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

3 § VAL AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Kfge § 3/9.2.2022
Enligt 40 § kommunallagen väljer fullmäktige vid årets första
sammanträde bland sina ledamöter ett presidium som består av en
ordförande och högst två viceordförande. Enligt 6 § kommunens
förvaltningsstadga väljs inom kommunfullmäktige en viceordförande.
Presidiet väljs för ett år i sänder och det skall utses vid samma
valförrättning.
Diskussion:
Ledamot Samuelsson-Carlsson föreslår att Gun-Britt Lyngander väljs till
ordförande och Dan-Johan Dahlblom väljs till vice ordförande. Förslaget
understöds av alla närvarande.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att till fullmäktiges presidium för år 2022
välja Gun-Britt Lyngander som ordförande och Dan-Johan Dahlblom
som vice ordförande.
______

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

4 § TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN ÅR
2022
Kfge § 4/9.2.2022
Enligt 41 § kommunallagen besluter kommunfullmäktige om tidpunkt
för sina sammanträden. Fullmäktige skall sammanträda även då
kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges ledamöter
begär det för behandling av ett visst ärende eller då kommunfullmäktiges
ordförande anser att det behövs.
Under år 2021 sammanträdde fullmäktige sex gånger, huvudsakligen i
slutet av månaden på onsdagar kl 19.00 i församlingshemmet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden hålls enligt
kallelse, företrädelsevis sista onsdagen i månaden kl 19.00.
______

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

5 § VAL AV KOMMUNSTYRELSE 2022-2023
Kfge § 5/9.2.2022
Enligt 48 § kommunallagen skall fullmäktige inom januari tillsätta en
styrelse. Antalet ledamöter skall vara minst fem. Personliga ersättare
skall utses för envar ledamot. Ledamöterna och ersättarna utses för två år
åt gången. Bland dem som utsetts till ledamöter i styrelsen utser
fullmäktige ett presidium bestående av en ordförande och en
viceordförande.
Sammansättningen för sittande styrelse är enligt följande:
Ordinarie ledamot
Personlig ersättare
Ingvar Björling, ordf
Kim Björling
Gunnel Nordlund-White, vice ordf Emilia Karlsson
Ramona Jansson-Eker
Linda-Marie Bladh
Helena Martinsson
Tryggve Sundblom
Kjell Berndtsson
Erika Berndtsson-Öhberg
Av sittande styrelse har ersättare Linda-Marie Bladh meddelat förhinder
att fortsätta i styrelsen och Gunnel Nordlund-White är inte längre valbar.
Diskussion:
Ledamot Gun-Britt Lyngander föreslår följande:
Ordinarie ledamot
Ingvar Björling, ordf
Oscar Strand, vice ordf
Ramona Jansson-Eker
Helena Martinsson
Kjell Berndtsson

Personlig ersättare
Kim Björling
Emilia Karlsson
Jenny Stara
Tryggve Sundblom
Erika Berndtsson-Öhberg

Förslaget understöds av övriga närvarande ledamöter.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att fastställa antalet kommunstyrelseledamöter till fem (5) samt att till kommunstyrelse för åren 20222023 välja:
Ordinarie ledamot
Ingvar Björling, ordf
Oscar Strand,
Ramona Jansson-Eker
Helena Martinsson
Kjell Berndtsson, vice ordf

Personlig ersättare
Kim Björling
Emilia Karlsson
Jenny Stara
Tryggve Sundblom
Erika Berndtsson-Öhberg

______

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

6 § 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
________

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

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 byggnadsoch 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.
Protokolljustering: ________________________________

10

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

./.

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.
________
Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

7 § ÖVERFÖRANDE AV INVESTERINGMEDEL FRÅN ÅR 2021 TILL ÅR 2022,
EKONOMISYSTEM
Kst § 173/14.12.2021

Ekonomens beredning
I kommunens investeringsbudget för år 2021 finns det upptaget 8 000€ i
projekt 2100 – nytt ekonomisystem. Projektet är i samarbete med ÅDA
Ab och för Getas del har inte implementeringen ännu påbörjats. Det nya
systemet är förväntat att implementeras under första halvan av 2022
enligt senaste prognosen från ÅDA.
Ekonomen förordar
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att besluta om en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 och för 2022 och
överföra projekt 2100 i sin helhet från budget 2021 till budget 2022.
Kommundirektören föreslår
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att besluta om en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 och för 2022 och
överföra projekt 2100 i sin helhet från budget 2021 till budget 2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kfge § 7/9.2.2022
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 9.2.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

8 § BEGÄRAN OM TILLÄGGSMEDEL –
VATTENLEDNINGSUTBYGGNADSPROJEKTET FINNÖ, HÄLLÖ OCH
ISAKSÖ
Kst § 175/14.12.2021

Ekonomens beredning
I kommunens ursprungliga investeringsbudget för år 2021 finns det
upptaget -111 400€ i projekt 2002 vattenledningsutbyggnad Finnö, Hällö
och Isaksö. En budgetändring gjordes i enlighet med styrelsebeslut 69 §
budgetändring – tilläggsmedel till investeringsprojektet takbyte på
Hemgården den 12 maj 2021 och budgeten minskades med 24 633€ till 86 737€.
Efter upphandling av del 1 skrevs avtal med entreprenör om -46 108€
exklusive moms. Extra arbeten tillkom, totalt -4 891€. Efter upphandling
av del 2 skrevs avtal med entreprenör om -53 724€ exklusive moms.
Extra arbeten tillkom, totalt - 787€.
Övriga kostnader så som tillstånd, experttjänster, material etc. tillkom
totalt -4 650€
Utöver detta förväntas tillkomma ca -1 500 i expertkostnader.
Ekonomen förordar
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att besluta om en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 och utöka medel för
projekt 2002 - vattenledningsutbyggnadsprojektet Finnö, Hällö och
Isaksö med 20 110 euro, totalkostnad (netto) blir då -106 843 €.
Kommundirektören föreslår
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att besluta om en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 och utöka medel för
projekt 2002 - vattenledningsutbyggnadsprojektet Finnö, Hällö och
Isaksö med 20 110 euro, totalkostnad (netto) blir då -106 843 €.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kfge § 8/9.2.2022
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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9 § BUDGETÄNDRING – TILLÄGGSMEDEL I BUDGET 2021 TILL
INVESTERINGSPROJEKT: VATTENLEDNINGSUTBYGGNAD TILL
HAVSVIDDEN
Kste § 87/16.6.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Den totala kostnadsberäkningen för det av kommunfullmäktige
godkända fleråriga investeringsprojektet att bygga vattenledning från
Höckböle till Havsvidden är -300 000 euro netto enligt Budget 2021. Vid
årsskiftet (enligt Bokslut 2020) hade -4 926 euro använts för utredningar.
Det budgeterade investeringsanslaget för 2021 är enligt budgeten -50 000
euro.
Efter att byggnadstekniska nämnden godkänt verkställande av
investeringsprojektet (genom beslut BTN § 17/2021) efter utförd
projektering, upphandlades en totalentreprenad under våren. Vid
byggnadstekniska nämndens möte den 19.4.2021 (BTN § 30)
behandlades ärendet om val av entreprenör för utbyggnad av VAledningsnätet (upphandling av vattenledning samt option på
avloppsledning) från Höckböle till Havsvidden. Optionen för
avloppsledningen har inte verkställts av kommunen. Det vinnande
anbudet om 248 000 euro gavs av Ax Schaktkompaniet Ab. Anbudet är
således inom den fastslagna kostnadskalkylen för projektet. Kommunen
har skrivit kontrakt med anbudsvinnaren och entreprenören kommer att
påbörja det egentliga arbetet under hösten, även om visst förberedande
arbete kommer att ske under sommaren. Arbetet kommer sedan att fortgå
över årsskiftet till och med våren 2022. Enligt bifogad ratplan kommer
den totala kostnaden för investeringsprojektet att för år 2021 uppgå till
-121 800 euro netto (exkl. moms). Det är alltså 71 800 euro mer än det
budgeterade anslaget om -50 000 euro.
Bilaga Kste § 87/2021, ratplan
För att täcka kostnaderna enligt bifogad ratplan och vissa mindre
kringkostnader (såsom annonskostnader och köp av tjänster), bör en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 utföras så att ytterligare
investeringsmedel om 75 000 euro allokeras till investeringsprojektet för
år 2021. De totala budgeterade investeringsanslagen för år 2021 för
projektet uppgår då till totalt -125 000 euro. För ändamålet bör också
lånefullmakten utökas så att kommunen kan finansiera de utökade
investeringskostnaderna för 2021 genom eventuella investeringslån.
Den totala kostnadsberäkningen för det fleråriga investeringsprojektet
kommer dock ej att ändras; således kvarstår projektets totala budget på
-300 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att för att täcka
kostnaderna enligt bifogad ratplan och vissa mindre kringkostnader
(såsom annonskostnader och köp av tjänster) för investeringsprojektet
utbyggnad vattenledningar Höckböle-Havsvidden, utförs en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 så att ytterligare
Protokolljustering: ________________________________
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investeringsmedel om 75 000 euro allokeras till investeringsprojektet för
år 2021. De totala budgeterade investeringsanslagen för år 2021 för
projektet uppgår då till totalt -125 000 euro.
För ändamålet begär kommunstyrelsen också att lånefullmakten i
budgeten för 2021 utökas med 70 000 euro så att kommunen kan
finansiera de utökade investeringskostnaderna för 2021 genom
eventuella ytterligare investeringslån.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 31/25.8.2021
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________
Kst § 176/14.12.2021
Ekonomens beredning:
Den totala kostnadsberäkningen för det av kommunfullmäktige
godkända fleråriga investeringsprojektet att bygga vattenledning från
Höckböle till Havsvidden är -300 000 euro netto enligt Budget 2021. Vid
årsskiftet (enligt Bokslut 2020) hade -4 926 euro använts för utredningar.
Enligt tidigare beslut om tilläggsmedel utökades investeringsbudgeten
till 125 000€ för år 2021. Entreprenören har låtit meddela att arbetet inte
framskrider enligt förhandsplanen och således inte heller faktureringen.
Projektet i sin helhet håller dock tidsplanen ännu.
Enligt beräkningar bör 81 900€ vara förbrukat per 31.12.2021.
Projektets budget för år 2022 är -173 274€.
Det kan även konstateras att projektets totaltbudget blir -303 200€ för
åren 2020 till 2022.
Ekonomen förordar:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att besluta om en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 och för 2022 och flytta
39 972€ från investeringsbudgeten för 2021 till investeringsbudgeten för
2022.
Detta medför att budget 2022 år totalt -213 246€ samt projektets
totalbudget på -300 000€.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att besluta om en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 och för 2022 och flytta
39 972€ från investeringsbudgeten för 2021 till investeringsbudgeten för
2022.
Protokolljustering: ________________________________
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Detta medför att budget 2022 år totalt -213 246€ samt projektets
totalbudget på -300 000€.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 9/9.2.2022
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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10 § VAL AV VICE ORDFÖRANDE BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
Kfge § 37/29.9.2021

Det kan konstateras ordinarie ledamot av byggnadstekniska nämnden
Johanna Wendelin-Dahlblom har förlorat valbarheten och att fullmäktige
har konstaterat att ledamoten avgått från sina förtroendeuppdrag i Geta
kommun.
Enligt 51 § kommunallagen tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt
lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för
förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för fullmäktiges
mandattid om inte fullmäktige beslutar om en kortare tid eller annan
mandattid är föreskriven.
Enligt 54 § kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som
har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval
i någon kommun i landskapet.
Valbar till ledamot i en nämnd är inte
1) den som står under förmynderskap,
2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol,
3) kommundirektören,
4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden.
Fullmäktige behöver således besluta om val av ordinarie ledamot i
byggnadstekniska nämnden istället för Johanna Wendelin-Dahlblom.
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att som ordinarie ledamot i byggnadstekniska
nämnden tillsätta Madeleine Mattfolk.
________

Kfge § 10/9.2.2022
Det kan konstateras att fullmäktige ej valde vice ordförande för
byggnadstekniska nämnden vid sitt möte den 29.9.2021.
Kommunfullmäktige måste därför nu välja vice ordförande bland
nämndens ledamöter.
Diskussion:
Gun-Britt Lyngander föreslår att Marianne Asp-Gottberg väljs som vice
ordförande i byggnadstekniska nämnden. Förslaget understöds av
samtliga närvarande.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att Marianne Asp-Gottberg väljs
till vice ordförande i byggnadstekniska nämnden.
________

Protokolljustering: ________________________________
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11 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 11/9.2.2022
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 1/2022 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 19.40.
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BESVÄRSANVISNING

Paragrafer §§ 1-11

Det aktuella beslutsprotokollet framläggs till påseende på kommunens elektroniska anslagstavla (www.geta.ax)
samt i Geta kommunkansli, Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till
part. Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan part rådgöra med
kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet. Paragrafer: 1, 2, 4, 11
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när
protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller
midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då
beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Förvaltningsbesvär
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den
som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg
om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten (Ålands förvaltningsdomstol) före besvärstidens
utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Avgift
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av
ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015). Rättegångsavgiften är för
närvarande 250 euro.
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