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Gun-Britt Lyngander,
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Gustav Blomberg,
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Geta kommunkansli och digitala anslagstavlan 20.10.2022
Protokollet framlagt till påseende
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Geta
/
2022
Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------

Barbro Jansson
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Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 19.10.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Kommunkansliet, Vestergeta

Föredragningslista till sammanträdet

34 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ............................................................................. 3
35 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN .............................................. 4
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37 § REKRYTERING AV KOMMUNDIREKTÖR ........................................................................... 6
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39 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING .......................................... 10

Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
delgivningar i Geta kommun 13.10.2022. 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 20.10.2022. Originalprotokollet med
underskrifter, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i Geta
samma datum.

Geta, den 13.10.2022
Gun Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag

_________________
Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 19.10.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Kommunkansliet, Vestergeta

34 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 34/13.10.2022

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av fullmäktiges ordförande.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sex (6) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamöterna
Andersson och Dahlblom och Sundberg har meddelat förhinder.
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
13.10.2022, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt
sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Mats Sjöblom och Madeleine Mattfolk.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i
Vestergeta.
GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.

Protokolljustering: ________________________________
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Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 19.10.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Kommunkansliet, Vestergeta

35 § INFORMATIONSÄRENDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN
Kfge § 35/19.10.2022
Kommunstyrelsens protokoll nr 6/2022 och nr 7/2022 och 8/2022.
Protokollen finns på kommunens hemsida www.geta.ax -> Protokoll.
Tillkännagivande av ekonomisk rapport, kvartal 2.
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Organ: Kommunfullmäktige

Datum och tid: 19.10.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören

Mötesplats: Kommunkansliet, Vestergeta

36 § REVISION AV GETA KOMMUNS BOKSLUT FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2021 - PM
Kste § 75/24.8.2022

./.

Kommundirektörens beredning
Revisorerna har lämnat en promemoria (PM) gällande revisionen av Geta
kommuns bokslut för 2021. Promemorian enligt bilaga.
Bilaga Kste § 75/2022, PM.
Revisionspromemorian bör tillkännages kommunfullmäktige vid deras
nästa sammanträde.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella åtgärder med anledning av
revisionspromemorian.
BESLUT:
Kommunstyrelsen tar revisionspromemorian till kännedom utan
åtgärder.
Kommunstyrelsen delger revisionspromemorian för kännedom till
kommunfullmäktige.
________

Kfge § 36/22.6.2022
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Datum och tid: 19.10.2022, kl. 19:00

Kontaktperson: Kommundirektören
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37 § REKRYTERING AV KOMMUNDIREKTÖR
Kste § 71/24.8.2022

Kommundirektörens beredning:
Kommunstyrelsen bör besluta om rekryteringsprocessen, annonsering om
rekrytering av kommundirektör och huruvida en rekryteringsgrupp tillsätts
för bedömning av sökanden.
Kapitel IX i kommunens förvaltningsstadga behandlar kommundirektörens
kompetensvillkor, uppgifter och beslutanderätt.
Kommunens förvaltning, ekonomi och övrig verksamhet leds
kommundirektören som är underställd kommunstyrelsen. När
kommundirektören är tillfälligt förhindrad sköts uppgifterna av
ekonomen. Ifall kommundirektören är varaktigt förhindrad eller tjänsten är
obesatt sköts uppgifterna enligt förordnande av kommunstyrelsen.
Om anställning och uppsägning av kommundirektören stadgas i 56 §
kommunallagen (1997:73).
Enligt 78 § i förvaltningsstadgan stadgas gällande kommundirektörens
kompetensvillkor att behörighetskrav för kommundirektören är vid
universitet eller högskola, som är erkänd av nationell
utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten lämplig examen eller
motsvarande utbildning. Som meriterande anses erfarenhet av offentlig
förvaltning samt arbete i ledande ställning.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar om att utannonsera kommundirektörstjänsten
80 % av heltid. Annons utarbetas av ekonomen och kommundirektören och
eventuellt tillsammans med rekryteringsgrupp.
Kommunstyrelsen beslutar om huruvida en rekryteringsgrupp tillsätts.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att utannonsera kommundirektörstjänsten
80 % av heltid. Annons utarbetas av ekonomen och kommundirektören
tillsammans med rekryteringsgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktige- och styrelsepresidierna utgör
rekryteringsgrupp.
________

Kste § 97/24.8.2022
Kommundirektörens beredning:
Enligt bifogad rekryteringsannons (som var publicerad på hemsida och
AMS, och länkad till via blänkare i de lokala tidningarna och även
riksmedia) och som är godkänd av rekryteringsgruppen är följande krav
och det som är av vikt vid rekryteringen.
Behörighetskrav för kommundirektören är vid universitet eller högskola,
som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten
lämplig examen eller motsvarande utbildning. Som meriterande anses
Protokolljustering: ________________________________
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./.

erfarenhet av offentlig förvaltning samt arbete i ledande ställning
(förvaltningsstadgan § 78). I rekryteringsförfarandet, förutom
ovanstående, läggs vikt vid följande egenskaper hos sökande:
- Ledarskap och personalansvar
- Förmåga att utveckla och effektivt leda en mindre organisation.
Bilaga Kste § 97a/2022. Annons.

./.

Det har sökt fyra personer till tjänsten som kommundirektör, varav en har
kallats till intervju.
Bilaga Kste § 97b/2022. Ansökningar

./.

Sammanställning och bedömning av de sökande enligt bilaga.
Bilaga Kste § 97c/2022.
Rekryteringsgruppen föreslår för kommunstyrelsen att Niklas Oriander
erbjuds tjänsten som kommundirektör.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att Niklas Oriander
erbjuds tjänsten som kommundirektör med motiveringen att han, förutom
uppfyller vad som stadgas i 78 § i kommunens förvaltiningsstadga, har den
längsta erfarenheten av offentlig förvaltning och har jobbat som
kommundirektör och har haft en ledande ställning i flest år av de sökande.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kfge § 37/19.10.2022
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att Niklas Oriander anställs som
kommundirektör med motiveringen att han, förutom uppfyller vad som
stadgas i 78 § i kommunens förvaltiningsstadga, har den längsta
erfarenheten av offentlig förvaltning och har jobbat som kommundirektör
och har haft en ledande ställning i flest år av de sökande.
______

Protokolljustering: ________________________________
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38 § SKATTESATSER ÅR 2023
Kste § 101/12.10.2022

Kommundirektörens beredning:
Kommunfullmäktige skall fastställda skattesatserna för år 2023 och anmälas
till Skatteförvaltningen senast den 17 november 2022. Nuvarande
skattesatser:
Getas nuvarande skattesatser

Inkomstskattesats
Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande bostad
Annan bostad

18,50 (2022)
0,60 (2022)
0,00 (2022)
0,90 (2022)

Snitt Åland
17,52 (2022)
0,36 (2022)
0,13 (2022)
0,90 (2022)

Landskommun
17,90 (2022)
0,41 (2022)
0,01 (2022)
0,90 (2022)

Geta uppbär idag en kommunal inkomstskattesats om 18,50 %, vilket är ca.
0,60 procentenheter mer än genomsnittet för de åländska landskommunerna
2022.
Den allmänna fastighetsskatten uppbärs på all privat tomtmark.
Fastighetsskatten för stadigvarande bostadsbyggnad har avskaffats i Geta.
Skattesatsen för övriga byggnader (sommarstugor etc) är i samtliga
kommuner maximalt vad lagen tillåter (2 § 1 mom fastighetsskattelag
(1993:15) för landskapet Åland).
Kommundirektören bedömer att det inte vore ändamålsenligt att höja varken
inkomstskatten eller fastighetsskatten inför nästa år då den privata ekonomin
redan är drabbad på grund av energi- och elkrisen och köpkraften hos getabor
behöver värnas om. Kommunen har ej heller möjlighet att höja
fastighetsskatten för annan bostad (fritidsbostäder) då man redan tar ut det
maximalt tillåtna. Däremot finns det möjlighet att ta ut mer allmän
fastighetsskatt och mer fastighetsskatt för stadigvarande bostad. Men,
eftersom kommunen starkt vill premiera inflyttning, bör man in i det sista
undvika höjning av fastighetsskatten för stadigvarande boende. Geta
kommuns allmänna fastighetsskatt är 0,60 %. På Åland har idag Eckerö
(0,70), Föglö (0,90) och Lemland (1,00) högre allmän fastighetsskatt.
Kommundirektörens uppfattning är att det torde finnas utrymme att höja den
allmänna fastighetsskatten, men på grund av det allmänna ekonomiska läget
med hög inflation och höga energi- och elpriser bör kommunen avvakta.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av
skattesatser för år 2023 enligt nedanstående:
Inkomstskattesats

18,50 %

Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande boende
Övriga bostadsbyggnader
Allmännyttiga samfund

0,60 %
0,00 %
0,90 %
0,00 %

Det vill säga oförändrade skattesatser jämfört med 2022.
Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av
skattesatser för år 2023 enligt nedanstående:
Inkomstskattesats

18,50 %

Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande boende
Övriga bostadsbyggnader
Allmännyttiga samfund

0,60 %
0,00 %
0,90 %
0,00 %

Det vill säga oförändrade skattesatser jämfört med 2022.
______
Kfge § 38/19.10.2022
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatser för år 2023 enligt
nedanstående:
Inkomstskattesats

18,50 %

Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande boende
Övriga bostadsbyggnader
Allmännyttiga samfund

0,60 %
0,00 %
0,90 %
0,00 %

Det vill säga oförändrade skattesatser jämfört med 2022.
______

Protokolljustering: ________________________________
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39 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 39/19.10.2022
Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktigesammanträde
nr 5/2022 förklaras avslutat klockan 19.20. Besvärsanvisningen bifogas
protokollet.

Protokolljustering: ________________________________
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BESVÄRSANVISNING

Paragrafer §§ 34-39

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: 34, 35, 36, 39
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: 37, 38
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: ________________________________

