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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga 

delgivningar i Geta kommun den 22.10.2020. Delgivning av protokollet med meddelande om att det 

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

anslagstavlan den 29.10.2020 om inte annat beslutas under fullmäktigemötet. Originalprotokollet 

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

Geta samma datum.    

 

  

  

 

Geta, den 22.10.2020 

Ingvar Björling 

Kommunstyrelsens ordförande              Enligt uppdrag 

 

 

_________________ 

Gustav Blomberg 
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36 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kfge § 36/28.10.2020  

  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

  Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av kommunfullmäktiges ordförande.  

 

  NAMNUPPROP 

  Vid namnuppropet är sju (7) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot 

Sundberg har meddelat förhinder. Ersättare Sjöström och Mattfolk har 

kallats in som ersättare för ledamöterna Andersson och Sundberg. Sålunda 

är sammanlagt nio (9) 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 22 

oktober 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 Camilla Sjöström och Pernilla Nyberg. 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i 

Vestergeta.  

 

  KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV 

  FÖREDRAGNINGSLISTA  
  Föredragningslistan godkänns utan ändringar. 
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37 § INFORMATIONSÄRENDEN 
 

Kfge § 37/28.10.2020  

Kommunstyrelsens protokoll nr 8/2020 och nr 9/2020. Protokollen finns 

på kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen -> 

Beslutsprotokoll.  

 

  Förslag:   
  Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 

  

http://www.geta.ax/
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38 § SKRIVELSE TILL GETA KOMMUNSTYRELSE OCH -FULLMÄKTIGE 

MED ANLEDNING AV VATTENLEDNINGSDRAGNING TILL ISAKSÖ 
 
Kste § 134/7.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

En kommuninvånare har skickat in en skrivelse adresserat till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med anledning av 

kommunens planerade utbyggnad av vattenledningsnätet från Finnö till 

Hellö och Isaksö. Skrivelsen enligt bilaga 

./.  Bilaga Kst § 134/2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att som svar på kommuninvånarens skrivelse 

skicka konsult Tryggve Packaléns projektering över planerad 

vattenledningsutbyggnad Finnö-Hellö (etapp 1) samt förslag till dragning 

av vattenledning från Hellö till Isaksö (etapp 2). Kommunstyrelsen låter 

och meddela att etapp 1 kommer att upphandlas i oktober i år. Etapp 2 

med tillhörande vattenledningsutbyggnad på Isaksö är planerad att 

verkställas under första halvan av år 2021 förutsatt att medel görs 

tillgängliga i 2021 års investeringsbudget.    

 

Ärendet skickas till fullmäktige till kännedom 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

Kfge § 38/28.10.2020  

  Kommunfullmäktige antecknar kommunstyrelsens beslut till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige antecknar kommunstyrelsens beslut till kännedom. 

______ 
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39 § SKATTESATSER ÅR 2021 
 

Kste § 140/21.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

  Kommunfullmäktige skall fastställda skattesatserna för år 2021 och 

anmälas till Skatteförvaltningen senast den 17 november 2020. Nuvarande 

skattesatser: 

 
        Getas nuvarande skattesatser          Snitt Åland Landskommun 

     
 Inkomstskattesats 18,50 (2020)         17,44 (2020)  17,58 (2020) 

 Allmän fastighetsskatt 0,60 (2020)          0,35 (2020) 0,39 (2020) 

 Stadigvarande bostad 0,00 (2020)          0,13 (2020) 0,01 (2020) 

 Annan bostad       0,90 (2020)          0,90 (2020) 0,90 (2020)  

   

  Geta uppbär idag en kommunal inkomstskattesats om 18,50 %, vilket är ca. 

1 procentenhet mer än genomsnittet för de åländska landskommunerna 

2020.  

   

  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). 

   

  Det kan konstateras att Geta kommun gjorde ett minusresultat på  

  -181 801 euro år 2019 och enligt nuvarande budget för 2020 kommer 

kommunen att göra ett minusresultat om -159 233 euro. Kommunen är 

dessvärre fortfarande i behov av att höja skatterna för att fortsätta med 

balanseringen av kommunens ekonomi och försöka stabilisera 

kommunens framtida likviditet. Huvudförklaringarna till det negativa 

resultatet år 2019 var låga skatteintäkter och höga kostnader inom 

individ- och familjeomsorgen (se Geta kommuns bokslut för 2019 för 

mer information). När det gäller år 2020 och utsikterna inför 2021 (fram 

tills dags dato) är det framförallt den ekonomiska krisen inom den 

offentliga ekonomin, dålig skattekraft, höga kostnader individ- och 

familjeomsorgen, kraftigt ökade kostnader inom 

undervisningsverksamheten, minskade landskapsandelar och låga 

prognostiserade skatteintäkter som bär skulden. 

 

  I det fall kommunen får likviditetsproblem under nästa år kommer man 

att anhålla till landskapsregeringen om extra landskapsunderstöd, 

alternativt -lån. 

 

  Geta kommun har ett strukturellt problem där landskapsandelarna är en 

alltför hög andel av kommunens finansiering (över 50 %) och är väldigt 

beroende av landskapsandelarna och landskapsregeringens goda vilja. 

Detta beroende behöver kommunen försöka minska. Beroendet av 

landskapsandelarna har å sin sida sin förklaring i kommunens 

strukturella samhälleliga och ekonomiska utmaningar.  
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  Kommunens ekonomiska utmaningar (förutom ovanstående) består  

också i relativt höga kostnader för lagstadgade uppgifter (exempelvis 

låg- och högstadium), och en utmanande befolkningsstruktur.   

 

  Det nya av landskapsandelssystemet som trädde i kraft 1.1.2018 har slagit 

mycket hårt mot Geta kommuns ekonomi. De prognostiserade 

landskapsstöden i skrivande stund för år 2021 är ca. 1 425 000 euro (exkl 

landskapsandelen som går direkt till KST) vilket är minskning med ca. 

420 000 euro jämfört med de inkomna landskapsandelarna för år 2017 

(sista året det gamla landskapsandelssystemet var i bruk).  

 

  På grund av osäkerheten hur hårt coronakrisen kommer att slå mot 

kommunernas och landskapet ekonomi och det positiva i att 

verkställigheten av KST inkommande år är ekonomisk positiv nyhet för 

kommunen gör att kommunen kan använda skattehöjningsverktygen med 

måtta.    

 

  Kommundirektören bedömer dock att det inte vore ändamålsenligt att höja 

inkomstskatten inför nästa år då den privata ekonomin redan är drabbad 

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 (0,70) och Lemland (0,70) högre allmän 

fastighetsskatt. Kommundirektörens uppfattning är att det torde finnas 

utrymme att höja den allmänna fastighetsskatten. En höjning med 0,10 

procentenheter innebär en skatteintäkt på cirka 10 000 euro (enligt Finlands 

kommunförbunds skatteverktyg).    

 

  Kommundirektörens förslag:  
  Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av 

skattesatser för år 2021 enligt nedanstående: 

 

  Inkomstskattesats 18,50 %   

   

  Allmän fastighetsskatt 0,70 % 

  Stadigvarande boende 0,00 % 

  Övriga bostadsbyggnader 0,90 % 

  Allmännyttiga samfund 0,00 % 

 

BESLUT:  
Enligt förslag. 

______ 
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Kfge § 39/28.10.2020  
Diskussion: 

  Dan-Johan Dahlblom föreslår att skattesatserna hålls på samma nivå som 

år 2020. Förslaget ges understöd av alla närvarande beslutande. 

Styrelsens förslag ges inget understöd. Således verkställs ingen 

omröstning.  

 

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatser för år 2021 enligt 

nedanstående: 

 

  Inkomstskattesats 18,50 %   

   

  Allmän fastighetsskatt 0,60 % 

  Stadigvarande boende 0,00 % 

  Övriga bostadsbyggnader 0,90 % 

  Allmännyttiga samfund 0,00 % 

______ 
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40 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING, TREDJE 

KVARTAL 
 

Kste § 146/21.10.2020 

En uppdaterad ekonomirapport per 30 september samt analys uppgjort av 

ekonomen presenteras under mötet.  

./.  Bilaga Kste § 146/2020.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 

Kfge § 40/28.10.2020 

  Ekonomirapport per 30 september till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Fullmäktige tar ekonomirapport per 30 september till kännedom. 

______ 

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kommunfullmäktige 28.10.2020 kl. 19:00  
                                                     Mötesplats: Geta branddepå 

Protokolljustering: ________________________________ 

10 

41 § BEGÄRAN OM AVTRÄDE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG 
 
Kste § 145/21.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

Linda-Marie Bladh har av privata skäl per den 30 november begärt 

avträde från sina förtroendeuppdrag Geta kommun, dvs som ordinarie 

ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i Kommunerna socialtjänst. 

Begäran enligt bilaga.  

./.   Bilaga Kste § 145/2020.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktige föreslå att Linda-

Marie Bladh beviljas befrielse från sina förtroendeuppdrag som ordinarie 

ledamot i kommunstyrelsen och ersättare för Geta kommuns ordinarie 

representant i förbundsstämman för Kommunernas Socialtjänst.  

 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en ordinarie ledamot väljs 

in i kommunstyrelsen och föreslår för fullmäktige att NN väljs som 

ersättare till Geta kommuns representant i förbundsstämman för 

Kommunerna socialtjänst. 

 

Jäv: Linda-Marie Bladh anhåller om jäv. Kommunstyrelsen beslutar att 

bevilja jäv och ledamoten deltar inte i ärendet behandling. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att bevilja befrielse för Linda-

Marie Bladh som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i 

förbundsstämman för Kommunerna socialtjänst.  

 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att de tillsätter ordinarie medlem 

i kommunstyrelsen samt en ersättare för Geta kommuns representant i 

förbundsstämman för Kommunernas Socialtjänst.   

______ 

Kfge § 41/28.10.2020 

  Diskussion: 

Dan-Johan Dahlblom föreslår att ärendet bordläggs. Förslaget understöds 

av de närvarande beslutande. 

 

  BESLUT: 

  Fullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästa fullmäktigemöte 

______ 
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42 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 

 

Kfge § 42/28.10.2020  
   Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktige-

sammanträde nr 5/2020 förklaras avslutat klockan 19.40. 

Besvärsanvisningen bif3gas protokollet.  
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Paragraf §§ 36-42 

 
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: 37, 38, 40, 41, 42 
 

KOMMUNALBESVÄR 

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

Paragrafer: 36, 39  
 

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.  


