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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
delgivningar i Geta kommun den 20.5.2021. 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 27.5.2021. Originalprotokollet med
underskrifter, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta
samma datum.

Geta, den 20.5.2021
Gun Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag

_________________
Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

20 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 20/26.5.2021
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00
kommunfullmäktiges ordförande.

på

församlingshemmet

av

NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är fyra (4) ordinarie ledamöter närvarande.
Ledamöterna Andersson, Sundberg, Björling, Sjöblom och Nyberg har
meddelat förhinder. Alla tillgängliga ersättare har kallats in för de
frånvarande ledamöterna, varav ersättare Lindström ej närvarar vid mötet.
Sålunda är sammanlagt sju (7) 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
20.5.2021, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt
sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Gunnel Henriksson och Karl-Gunnar Hovland.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i
Vestergeta.
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns utan ändringar.
Protokolljustering: ________________________________
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Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 26.5.2021, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

21 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN
Kfge § 21/26.5.2021
Kommunstyrelsens protokoll nr 3/2021 och nr 4/2021. Protokollen finns
på kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen ->
Beslutsprotokoll.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Datum och tid: 26.5.2021, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

22 § NY INSTRUKTION FÖR KOMMUNENS BYGGNADSKOMMITTEER OCH
STÖRRE BYGGNADSPROJEKT
Kste § 56/7.4.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
I anslutning till eventuella förestående större byggnadsprojekt i
kommunen, där kommunstyrelsen kan välja att tillsättas en
byggnadskommitté, uppstår det ett behov av förnyelse av Geta kommuns
instruktion för byggnadskommittéer. Geta kommuns nuvarande
instruktion för byggnadskommittéer är från 2008 och är i behov av
förnyelse på grund av ändrade förutsättningar och nya rutiner inom
kommunen. Nuvarande instruktion enligt bilaga.
Bilaga Kste § 56a/2021.

./.

Kommundirektören har tagit fram ett förslag till generell instruktion för
Geta kommunens byggnadskommittéer och större byggnadsprojekt enligt
bilaga, avsedd att gälla tills vidare för de byggnadskommittéer som
tillsätts inom kommunen.
Bilaga Kste § 56b/2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att instruktion för
kommunens byggnadskommittéer och större byggnadsprojekt fastställs
enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kfge § 22/26.5.2021
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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Kontaktperson: Kommundirektören
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23 § HÅLLBARHETS- OCH UTVECKLINGSAGENDAN OCH MEDAKTÖR I
BÄRKRAFT.AX-NÄTVERKET
Kst § 154/9.10.2018

./.

Geta kommun har fått en förfrågan om att aktivt stödja Bärkraft Åland,
Målsättningen är att ta löften om att ta konkreta åtgärder som bidrar till
utvecklings- och hållbarhetsagendan förverkligande. Förfrågan enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 154/2018.

Tanken är att beslutet att ställa sig bakom hållbarhetsagendan är att
kommunen samtidigt åtar sig att förverkliga vissa konkreta åtgärder för
att bidra till hållbarhetsarbetet.
Kommundirektören anser att detta är ett politiskt beslut som bör tas av
fullmäktige för att få bred förankring om kommunen ska gå med aktivt i
hållbarhetsagendan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommun ställer sig
bakom hållbarhetsagendan enligt bilaga Kst § 154/2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 69/28.11.2018
Ledamot Jansson föreslår att ärendet beslutas om vid ett senare tillfälle.
Förslaget får stöd från samtliga ledamöter.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ta beslutet vid ett senare
tillfälle.
________
Kste § 58/7.4.2021
Kommundirektörens beredning:
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 28.11.2018 att inte ansluta
sig som medaktör i bärkraft.ax-nätverket samt ställa sig bakom Ålands
hållbarhets- och utvecklingsagenda. En anledning till beslutet var att endast
ett par kommuner hade anslutit sig.

./.

I en kartläggning utförd av Bärkraft.ax framkommer att sex kommuner har
tagit beslutet att ställa sig bakom Ålands utvecklings- och
hållbarhetsagenda och bli medaktörer. Det framkommer även i
kartläggningen att alla åländska kommuner jobbar brett med hållbarhet,
men att kommunerna har många gemensamma utmaningar som kan
överkommas genom nära samarbete – bland annat genom bärkraft.axnätverket. Underlag och information enligt bilaga.
Bilaga Kste § 58a/2021.
Med anledning av detta har Geta kommunkansli haft en workshop
(organiserad av kommundirektören och ledande hållbarhetslots för
bärkraft.ax-nätverket den 4.2.2021) för att ta fram visioner, mål och
konkreta åtgärder som skulle kunna ingå i en färdplan mot utveckling och
ett hållbarare samhälle. Workshopen har mynnat ut i en strategisk färdplan
(se bilaga) med mål och konkreta åtgärder samt ytterligare i en
sammanställning av möjliga konkreta åtgärder för en förbättrad energi- och
resursanvändning.

./.
./.
./.

Bilaga Kste § 58b/2021. Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda
Bilaga Kste § 58c/2021. Färdplan för ett hållbart Geta, 2021-2025
Bilaga Kste § 58d/2021. Möjliga konkreta åtgärder för en förbättrad
resurs- och energianvändning i Geta kommun.
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland går att läsa via denna
länk: https://www.barkraft.ax/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-aland
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommun ställer sig
bakom Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda enligt Bilaga §
58b/2021 och fastställer strategidokumentet ” Färdplan för ett hållbart
Geta” för åren 2021-2025 enligt Bilaga § 58c/2021.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för vidare bearbetning av färdplanen.
______
Protokolljustering: ________________________________
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Kste § 64/12.5.2021

Kommundirektörens beredning:
Kommundirektören har uppdaterat och reviderat Färdplan för ett hållbart
Geta 2021-2025 samt dokumentet Möjliga konkreta åtgärder för en
förbättrad resurs- och energianvändning i Geta kommun.

./.
./.

Bilaga Kste § 64a/2021. Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda
Bilaga Kste § 64b/2021. Färdplan för ett hållbart Geta, 2021-2025
(uppdaterad och reviderad)
Bilaga Kste § 64c/2021. Möjliga konkreta åtgärder för en förbättrad
resurs- och energianvändning i Geta kommun (uppdaterad och
reviderad).

./.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommun ställer sig
bakom Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda enligt Bilaga §
64a/2021 och fastställer strategidokumentet ”Färdplan för ett hållbart
Geta” för åren 2021-2025 enligt Bilaga § 64b/2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 23/26.5.2021
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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24 § BOKSLUT 2020
Kste § 66/12.5.2021

Kommundirektörens beredning:
I enlighet med kommunallagen § 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige
före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall
ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en
översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall
undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.
I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för
verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för
väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi och som
inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av
räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.

./.

I föreliggande bokslut landar årsresultatet på -27 722€, vilket är betydligt
bättre än budgeterade -159 233€, och årsbidraget landar på 112 038€.
Resultatet och årsbidraget är betydligt bättre jämfört med bokslut 2019.
Bilaga Kst § 66/2021.
Även om kommunen gör ett betydligt bättre verksamhetsår rent
resultatmässigt jämfört med 2019, är kommunens resultat fortfarande
inte hållbart på längre sikt och ekonomin är fortfarande känslig för
oväntade höga kostnader. Det negativa resultatet för 2020 innebär att
kommunen måste ta från sitt överskott ackumulerat från tidigare år.
Likviditeten har också till viss del förbättrats, vilket har att göra med det
positiva årsbidraget, tagna finansieringslån för investeringarna och
influtna vattenanslutningar till kommunens vattenverk. Kommunen har
tagit investeringslån för att finansiera investeringar under
verksamhetsåret. Den totala lånestocken efter amorteringar är per den
31.12.2020 totalt 869 299€ jämfört med 838 723 vid samma tidpunkt
2019. En ökning med ca. 30 000 euro
Sedan 2017 har alla större investeringar finansierats med lån från bank.
Utsikterna för år 2020 var innan coronakrisen goda för kommunen. Men
i och med krisen är läget väldigt osäkert och det ekonomiska utfallet för
år 2021 kommer antagligen att påverkas negativt på grund av lägre
inkomstskatter, men inget vet i vilken utsträckning de åländska
kommunerna kommer att påverkas de kommande åren. Sannolikt
kommer krisen att påverka den åländska ekonomin flera år framöver.
Stödåtgärder från staten och landskapet är fortfarande nödvändiga.
Efter att 2020 års underskott om -27 722€ ackumulerats med tidigare års
överskott om 511 518€ samt korrigeringar mot tidigare år på 20 519,
uppgår överskottet vid slutet av år 2020 till 504 315€ – vilket inte
upplevs att utgöra ett betryggande stort ackumulerat överskott i balansen,
Protokolljustering: ________________________________
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speciellt med tanke på den osäkerhet som karakteriserar den åländska
offentliga sektorn.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen
- Godkänner bokslut och balansbok för år 2020 enligt bilaga.
- Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar
handlingarna till revisorerna för granskning.
- Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att tillsammans underteckna och avge
bekräftelsebrev till revisor enligt bilaga.
- Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern
driftsnettonivå:
o Byggnadstillsyn: -1 855€
o Avfallshantering: - 14 653€
o Vatten och avlopp: - 8 503€
- Konstaterar överskridningar på investeringssidan per projekt, netto:
o Reparation av daghemmets mellan- och ytterväggar:
-3 517€
- Konstaterar att skatteintäkterna är 146 236€ under budget
- Konstaterar att kommunens sammanlagda investeringskostnader,
verksamhetsbidrag, årsbidrag och resultat, trots ovanstående
överskridningar håller sig inom de av fullmäktige givna
budgetramarna.
- Föreslår för fullmäktige att underskottet om -27 722€ samt
korrigeringar mot tidigare år på 20 519, balanseras med tidigare års
överskott om 511 518€, varefter överskottet vid slutet av år 2020
uppgår till 504 315€
- Konstaterar att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 24/26.5.2021

./.

Under revisionen mellan den 24 maj uppdagades vissa felaktigheter
gällande räntor och upplupna räntor från tidigare år. Med anledning av
detta har kommunstyrelsen genom elektroniskt beslutsförande i enlighet
med § 76 i Geta kommuns förvaltningsstadga behandlat ärendet ”Bokslut
2020 – ändringar av räntor och upplupna räntor”. Ärendet skickades ut
per e-post till de ordinarie styrelsemedlemmarna den 25.5.2021 kl 10:42
och slutbehandlades under samma dag. Alla styrelsemedlemmar har
godkänt beslutet och undertecknat uppdaterat bokslut enligt bilaga.
Bilaga Kfge § 24a/2021.
Redogörelse av ändringarna i bokslutet:
I beslut Kste § 66/12.5.2021 har kommunstyrelsen behandlat och
godkänt bokslut för 2020. Vid revision den 24 maj uppdagades dock att
bokningar gällande räntor och upplupna räntor har gjorts fel sedan
bokslut 2017. För att revisorerna ska kunna godkänna bokslut behöver
Protokolljustering: ________________________________
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detta korrigeras och korrigeringen påverkar kommunens resultat,
årsbidrag och passiva delen i balansen. Korrigeringar:
- 9 220,02 har bokats fel per 31.12.2020 vilket korrigeras till 1 267,16.
- 18 300,90 har bokats fel under åren 2017-2018.
- 1 274,13 har korrigerat enligt hur det borde ha bokat från början
under år 2020.
I resultaträkningen har följande ändrats:
- Räntekostnader från -18 618 till -9 391
- Resultatet ändrar från -27 722 till -18 495
- Årsbidraget ändrar från 112 038 till 121 265
I balansens passiva del har följande ändrats:
- Överskott från tidigare år från 532 037 till 550 337
- Räkenskapsperiodens överskott/underskott från -27 772 till -18 495
- Totalt eget kapital från 2 004 315 till 2 031 842

./.

Revisorernas berättelse till kommunfullmäktige har bifogats bokslutet.
Bilaga Kfge § 24b/2021.
Konstateras:
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2020.
BESLUT:
Kommunfullmäktige tar i beaktande korrigeringarna enligt ovan och
beslutar att godkänna bokslutet.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att de redovisningsskyldiga beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2020.
______

Protokolljustering: ________________________________
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25 § GETA CANCERFONDS ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2020
Kste § 68/12.5.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Enligt 5 § i stadgar för Geta cancerfond (antagna genom Kste 97 §
12.6.2018, och reviderade genom Kste 53 § 22.4.2020) ska
kommunstyrelsen delges information om cancerfonden i form av
årsberättelse en gång per år i samband med kommunstyrelsens
sammanträden. Årsberättelsen framläggs för godkännande innan den
inlämnas till kommunfullmäktige.
Årsberättelse för 2020 som bilaga. Under 2020 inkom 0 ansökningar och
således beviljades inga cancerbidrag eller utbetalningar. Däremot inkom
det tre (3) inbetalningar till minne av tre (3) olika personer
Bilaga Kste § 68/2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2020
och för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i
enlighet med fondens stadgar.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kfge § 25/26.5.2021
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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26 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING, FÖRSTA
KVARTAL
Kste § 70/12.5.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
En uppdaterad ekonomirapport per 31 mars samt analys uppgjort av
ekonomen presenteras under mötet.
Bilaga Kste § 70/2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom och
delger rapporten till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kfge § 26/26.5.2021
En ekonomirapport per 31.3.2021 samt analys uppgjort av ekonomen
presenteras under mötet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige tar rapporten till kännedom.
________

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 26.5.2021, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

27 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 27/26.5.2021
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 3/2021 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 19.35.

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 26.5.2021, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Församlingshemmet, Geta kyrka

BESVÄRSANVISNING

Paragrafer §§ 20-27
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: 21, 26, 27
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer 20, 22, 23, 24, 25
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.

Protokolljustering: ________________________________

