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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga 

delgivningar i Geta kommun den 21.5.2020. Delgivning av protokollet med meddelande om att det 

finns tillgängligt för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den elektroniska 

anslagstavlan den 28.5.2020 om inte annat beslutas under fullmäktigemötet. Originalprotokollet 

med underskrifter, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i 

Geta samma datum.    

 

  

  

 

Geta 21.5.2020 

Ingvar Björling 

Kommunstyrelsens ordförande              Enligt uppdrag 

 

 

_________________ 

Gustav Blomberg 
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23 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kfge § 23/27.5.2020  

  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

  Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av kommunfullmäktiges ordförande.  

 

  NAMNUPPROP 

  Vid namnuppropet är fem (5) ordinarie ledamöter närvarande. 

Ledamöterna Sundberg, Andersson, Lyngander och Björling har meddelat 

förhinder. Alla fyra ersättare har kallats in för de fyra frånvarande 

ledamöterna, varav en av ersättarna inte hade möjlighet närvara. Ersättarna 

Madeleine Mattfolk, Diana Lindström och Karl-Gunnar Hovland är 

närvarande. Sålunda är sammanlagt åtta (8) beslutande 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 samt 

kallelse med föredragningslista 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:  

  Kallelse med föredragningslista har kungjorts och skickats per post den 21 

maj år 2020 i enlighet med förvaltningsstadgan, varför sammanträdet torde 

kunna konstateras vara lagenligt sammankallat. 
   

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

  PROTOKOLLJUSTERING  
  Till protokolljusterare utses Karl-Gunnar Hovland och Madeleine Mattfolk. 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i 

Vestergeta.  

 

  KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV 

  FÖREDRAGNINGSLISTA  
  Föredragningslistan godkänns. 
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24 § INFORMATIONSÄRENDEN 
 

Kfge § 24/27.5.2020  

Kommunstyrelsens protokoll nr 2/2020, nr 3/2020 och nr 4/2020. 

Protokollen finns på kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar 

kommunen -> Beslutsprotokoll.  

 

Gunilla GN. Nordlund från Ålands Handikappförbund informerar om 

den gällande FN-konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

  Förslag:   
  Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 

  

  

http://www.geta.ax/
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25 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING 
 

Kst § 58/22.04.2020 

En uppdaterad ekonomirapport per 31 mars samt analys uppgjort av 

ekonomen presenteras under mötet.  

./.  Bilaga Kste § 58/2020. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 

Kfge § 25/27.5.2020 
  Ekonomirapporten för första kvartalet 2020 tillkännages även fullmäktige. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 
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26 § INVESTERINGAR 2020 
 

Kst § 60/22.04.2020 Beredare: kommundirektören 

Med anledning av rådande omständigheter i samhället med 

undantagstillstånd på grund av coronapandemin och den annalkande 

recessionen finns det nu anledning att på nytt bedöma behovet av 2020 

års budgeterade investeringar. 

En sammanställning av investeringarna enligt bilaga. 

./.   Bilaga Kst § 60/2020.   

 

  Investeringen för reparation av daghemmet Kottens mellan, inner- och 

ytterväggar är redan påbörjad. Upphandlingen är avslutad och vinnande 

anbud låg inom projektets budgetram. Kommundirektören bedömer att 

investeringsprojektet att förnya kommunens uppvärmningssystem är 

långsiktigt en god investering, och det finns goda möjligheter att flera 

entreprenörer kommer att vara intresserade av projektet vid en öppen 

upphandling. Intresset torde resultera i bra konkurrens och flera 

inlämnade anbud och lägre investeringskostnader än vid normala 

förhållanden.     

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige nedanstående 

åtgärder och budgetändringar i investeringsbudgeten med anledning av 

det ekonomiska läget.  

 

Följande investeringar skjuts preliminärt upp till 2021: 

- Utbyggnad till Hällö/Isaksö, -30 000 euro  

- Utredning: Asfaltering av Snäckövägen och Ramsdalsvägen, -5 000 

euro   

samt investeringsbudgeten för följande projekt sänks: 

- Kottens mellan, inner- och ytterväggar, projektets investeringsbudget 

sänks från -100 000 euro till -60 000 euro.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige 

nedanstående åtgärder och budgetändringar i investeringsbudgeten med 

anledning av det ekonomiska läget.  

Följande investering tas bort från investeringsbudgeten: 

- Utredning: Asfaltering av Snäckövägen och Ramsdalsvägen, -5 000 

euro   

samt investeringsbudgeten för följande projekt sänks: 

- Kottens mellan, inner- och ytterväggar, projektets investeringsbudget 

sänks från -100 000 euro till -60 000 euro.  

______ 

Kfge § 26/27.5.2020 
  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 
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27 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

Kste § 51/22.4.2020 Kommundirektörens beredning: 

Preliminärt resultat för räkenskapsperioden redogörs för styrelsen och 

utkast till bokslut jämte balansbok och verksamhetsberättelse presenteras 

för kommunstyrelsen. Avskrivningarna är med i resultatet, men de 

verksamhetsspecifika interna kostnaderna är ej fördelade ännu. 

./.      Bilaga Kst § 51/2020. 

 

Kommunstyrelsen bör särskilt granska verksamhetsberättelserna för 

uppgiftsområdena Kommunledning, Bibliotekets och kulturverksamhet, 

Centralkök, Allmän social verksamhet, Hemservice och äldreomsorg, 

Undervisningsverksamhet och Barnomsorg eftersom kommunstyrelsen 

är beslutande organ för dessa områden. Övriga verksamhetsberättelser 

inom byggnadstekniska sektorn har redan godkänts av byggnadstekniska 

nämnden. 

 

Verksamhetsbidraget för uppgiftsområdet Kommunledning är inom de 

budgeterade ramarna (98 % förverkligat). Det positiva resultatet beror på 

att intäkterna har flutit in mer än budgeterat. Verksamhetens mål och 

planerade åtgärder för året har i stora drag förverkligats enligt plan.   

 

Skoldirektörens beredning: 

De ansvariga tjänstemännen inom skola och barnomsorg har gjort upp 

verksamhetsberättelse 2019.  

 

Totalt sett har budget 2019 hållit och verksamheternas planerade 

målsättningar uppnåtts.  

 

Geta skola hade ett litet överskott. Daghemmet beviljades tilläggsmedel 

26 000€ pga. felbudgeterade löner. Sett till totalen hade detta 

tilläggsanslag inte behövts. Ersättningen till Nåhd var för lågt budgeterad 

pga. Getas ökade elevantal och kostnadsfördelningen i det nya 

grundavtalet. 

 

Socialchefens beredning: 

För Socialnämndens uppgiftsområde Allmän social verksamhet var 

verksamhetsbidraget -763 259 €, vilket är 92 % mot budget. Budgeterade 

medel för året var -841 435 €, inklusive omdisponering av ram med – 45 

000 € från uppgiftsområdet hemservice och äldreomsorg till barnskydd 

och familjehem och anstaltsvård. 

 

Enligt uppgifter från Kommunernas socialtjänst k.f. (tidigare Ålands 

omsorgsförbund k.f.) kommer Geta att erhålla en återbetalning om 6000 

€ från förbundet. Förbundet har ännu inte utkommit med sitt fullständiga 

bokslut (textdel). 

 

Föreståndaren på Hemgårdens beredning: 

Verksamhetsbidraget är -619 234 vilket är 81 % mot budget. Under året 

var det två budgetändringar då vårddygnen på Oasen var betydligt lägre 

än budgeterat vilket gjorde att medel kunde omdisponeras till Allmän 
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social verksamhet om totalt 53 800€. Resultatet för personalkostnaderna 

(95 % bruksgrad) och inkomsterna (141 % bruksgrad) blev också 

betydligt bättre än budgeterat.   

 

I bokslutet saknas ännu slutregleringen av ÄlDis. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna för 

uppgiftsområdena Kommunledning, Allmän social verksamhet, 

Hemservice och Äldreomsorg, Barnomsorg, Undervisningsverksamhet, 

Centralköket och Bibliotek och kultur, men återremitterar bokslutet och 

balansboken för vidare beredning och färdigställande. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______   

Kste § 70/20.5.2020 
  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 -181 801€ och årsbidraget 

på -39 153€, vilket är 169 052€ bättre slutlig budget för 2019. Resultatet 

och årsbidraget är betydligt bättre jämfört med bokslut 2018. 

./.  Bilaga Kst § 70/2020. 

 

Även om kommunen gör ett betydligt bättre verksamhetsår rent 

resultatmässigt jämfört med 2018, är kommunens resultat fortfarande 

inte hållbart och ekonomin är fortfarande känslig för oväntade höga 

kostnader. Det negativa resultatet för 2019 innebär att kommunen måste 

ta från sitt överskott ackumulerat från tidigare år. Likviditeten har 

däremot till viss del förbättrats, vilket har att göra med influtna 

vattenanslutningar till kommunens vattendistribution. Kommunen har 

tagit  investeringslån under verksamhetsåret. 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 

kommer att påverkas, men inget vet i vilken utsträckning de åländska 

kommunerna kommer att påverkas år 2020 och år 2021. Sannolikt 
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kommer krisen att påverka den åländska ekonomin flera år framöver. 

Stödåtgärder från staten och landskapet är nödvändiga.  

   

  Efter att 2019 års underskott om -181 801€ ackumulerats med tidigare 

års överskott om 666 565€ uppgår överskottet vid slutet av år 2019 till 

511 518€ – vilket inte upplevs att utgöra ett betryggande stort 

ackumulerat överskott i balansen, speciellt med tanke på den osäkerhet 

som karakteriserar den åländska offentliga sektorn. 
  

Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen  

- Godkänner bokslut och balansbok för år 2019 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 Byggnader och lokaler: -17 263€ 

o Avfallshantering: -9 540€ 

o Vatten och avlopp: -2 933 

o Centralkök: -11 031€ 

- Konstaterar överskridningar på investeringssidan per projekt, netto: 

o Utbyggnad av vattenledningar till Snäckö: -71€ 

o Ny byggnad över gamla reningsverket: -2 199€  

- Konstaterar att skatteintäkterna är 72 804€ 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 underskott om -181 801€ balanseras med 

tidigare års överskott, som därmed blir att omfatta ett belopp om 

511 518€. 

- Konstaterar att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de 

redovisningsskyldiga. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______   

Kfge § 27/27.5.2020 

Under revisionen uppdagades vissa felaktigheter i investeringsdelen och 

därför har tillägg och/eller ändringar införts enligt bilaga.  

./.   Bilaga Kfge § 27a/2019. 

 

                                      Ändringen gällande investeringsdelen: 

Den bokföringstekniska anskaffningsutgiften för Norrviks Vatten har 

korrigerats från -23 500 (egentliga kostnaden som syns i likviditeten) till -

70 148 € i redogjorda uppföljningar av investeringar och finansiering i  

samband med revision bokslutet, eftersom det företedda värdet av 
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anslutningsavgifterna, -46 648 €, skall inräknas i anskaffningsutgiften och 

de facto är den summa som aktiverats i balansen. De beräknande 

anslutningsavgifterna var ej en kostnad för kommunen och ej heller en 

intäkt för kommunen. Om man bortser från Norrviks Vattens 

anslutningsavgifter har investeringsdelens utfall inneburit att endast -69 

534 euro har använts mot budgeterade -107 361 euro.  Investeringsdelen 

utfall, inkluderat hela anskaffningsutgiften för Norrviks Vatten, är -

116 182€ och utfallet 108%.  

 

Revisorernas protokoll har bifogats bokslutet.  

 

Det uppdaterade Bokslut 2019 enligt bilaga. 

./.   Bilaga Kfge § 27b/2019. 

  Revisorernas promemoria finns som bilaga till kännedom. 

./.   Bilaga Kfge § 27c/2019. 

  

Konstateras:   

Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de 

redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2019. 

 
BESLUT:  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslutet och beslutar att de 

redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2019. 
______ 
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28 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 

 

Kfge § 28/27.5.2020  
   Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktige-

sammanträde nr 3/2020 förklaras avslutat klockan 20.25. 

Besvärsanvisningen bifogas protokollet.  
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Paragraf §§ 23-28 

 
B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

Förbud att söka ändring 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 

kommunalbesvär inte anföras över beslutet. 

 

Paragrafer: 24, 25, 28 
 

KOMMUNALBESVÄR 

Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut: 
 

Paragrafer: 23, 26, 27 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

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.  


