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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga 

delgivningar i Geta kommun den 19.11.2020. Delgivning av protokollet med meddelande om att det 

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

anslagstavlan den 26.11.2020, om inte annat beslutas under fullmäktigemötet. Originalprotokollet 

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

Geta samma datum.    

 

  

  

 

Geta, den 19.11.2020 

Ingvar Björling 

Kommunstyrelsens ordförande              Enligt uppdrag 

 

 

_________________ 

Gustav Blomberg 
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43 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kfge § 43/25.11.2020  

  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

  Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av fullmäktiges vice ordförande Dan-Johan 

Dahlblom eftersom kommunfullmäktiges ordförande Gun-Britt Lyngander 

har meddelat förhinder. Dahlblom är således mötesordförande.   

 

  NAMNUPPROP 

  Vid namnuppropet är fem (5) ordinarie fullmäktigeledamöter närvarande. 

Ledamöterna Andersson, Lyngander, Björling och Nyberg har meddelat 

förhinder. Ersättarna har kallats in, varav ersättare Sjöström och Mattfolk 

anslutit till mötet . Sålunda är sammanlagt sju (7) beslutande 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:  

  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 fullmäktigeledamöterna den 

19.11.2020, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt 

sammankallat. 
   

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

  PROTOKOLLJUSTERING  
  Till protokolljusterare utses Mats Sjöblom och Gunnel Henriksson. 

Protokolljustering sker den 26.11.2020 kl 10.00 på kommunkansliet.  

 

  KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV 

  FÖREDRAGNINGSLISTA  
  Föredragningslistan godkänns. 
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44 § INFORMATIONSÄRENDEN 
 

Kfge § 44/25.11.2020  

Kommunstyrelsens protokoll nr 10/2020. Protokollet 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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45 § 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 

______ 

Kfge § 45/25.11.2020  

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att Linda-Marie Bladhs ersättare 

Ramona Jansson-Eker väljs till ordinarie medlem i kommunstyrelsen och 

Linda-Marie Bladh väljs till ersättare till Ramona Jansson-Eker.   

______  
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46 § BUDGET 2021 
 

Kste § 142/21.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 48, punkt två, är det 

kommunstyrelsens uppgift att styra beredningen av budgeten, och enligt 

§ 87 är det kommundirektörens ansvar att kommunens budgeten 

uppgörs. Enligt § 124 är det kommunfullmäktige som godkänner i 

budgeten verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de 

enskilda organens uppgifter och projekt.  

 

Byggnadstekniska nämnden, RÅL, Lantbruksnämnden och övriga 

verksamhetsansvariga inom kommunstyrelsens ansvarsområden har 

lämnat in sina budgetförslag och investeringsäskanden. Förutom 

driftbudget med textdelar ingår också investeringsäskande, beräknade 

skatteintäkter och landskapsandelar. Däremot saknas ännu avskrivningar 

och intern fördelning, balansräkning, finansieringsanalys, 

investeringsplan och ekonomiplan 2022-2023. Vissa nyckeltal och risk- 

och konsekvensanalyser saknas också. Dessa påförs efter första 

behandlingen av budgeten i styrelsen. 

./.  Bilaga Kste § 142/2020. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen detaljgranskar uppgiftsområdenas budgetförslag och 

har en allmän diskussion om kommunens totala driftsbudget samt 

diskuterar de investeringsäskanden som inkommit. Budgetförslaget 

återremitteras för vidare handläggning. 

 

BESLUT:   

Budgetförslaget återremitteras för vidare handläggning. 

________ 

Kste § 153/11.11.2020  

  Kommundirektörens beredning: 
Kommundirektören och ekonomen har arbetat vidare med budgetboken för 

2019 och kan nu presentera en färdig budgetbok där även avskrivningar 

och interna fördelningar är medtagna. Alla investeringsäskanden – 

inklusive de fleråriga investeringsprojekten – är kompletta med 

kostnadskalkyler och förslag till investeringsanslag. Verksamheternas 

textdelar har vidareutvecklats till 2021 års budgetbok, där den största 

ändringen att verksamheterna nu också beskriver och analyserar de risker 

som finns för verksamheten inkommande år.  

 

Det har även skett ändringar i kommunens organisation och strukturen av 

uppgiftsområden med anledning av att 1) uppgiftsområdet för 

avfallshantering förflyttas från byggnadstekniska nämnden till 

kommunstyrelsen (eftersom avfallshanteringen numera sköts helt av 

centralförvaltningen (förutom själva fastigheten som fortfarande sköts av 

byggnadstekniska förvaltningen), 2) av att kommunens äldreomsorg har 

delats upp i två uppgiftsområden, Hemvårdsverksamhet och Annan service 

för åldringar, och 3) av att socialtjänsten (tidigare uppgiftsområdet Allmän 

social verksamhet) förflyttas till kommunalförbundet Kommunernas 
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socialtjänst (KST) som alltså tar över kommunernas socialtjänst från och 

med 1.1.2021.           

 

Inga större ändringar i nämndernas och uppgiftsområdenas driftbudgetar 

har gjorts efter att de lämnats in till styrelsen – förutom vissa mindre 

rättelser som har inkommit, exempelvis höjning av centralkökets 

livsmedelskostnader (pga felbudgetering), höjning av intäkterna för 

uppgiftsområdet Avfallshantering en mindre ändring efter att KST har 

ändrat sitt budgetförslag. Ändringar har även gjorts i de prognostiserade 

landskapsandelarna nästa år efter att landskapsregeringen skickat ut nya 

uppgifter om nästa års landskapsandelar. 

 

Kommundirektören har gjort revideringar och tillägg i textdelarna för 

uppgiftsområdena, mestadels förtydliganden och tillägg som har att göra 

med målsättningar/åtgärder samt verksamheternas risk- 

konsekvensanalyser. Även ett flertal tekniska ändringar och rättelser i 

texter har gjorts under alla uppgiftsområden.  

 

Tillägg och ändringar har även gjorts för flertalet nyckeltal i budgetboken 

där det fattats för att på ett bättre sätt tillmötesgå kommunstyrelsens 

målsättningar att konkret mäta verksamhetens mål- och åtgärdsuppfyllelse.  

 

Bör noteras att budgetändringar i budget 2020 är insatta per 31.10.2020 i 

budgetboken för 2021. 

 

Budgetboken för 2021 inklusive ekonomiplan 2021-2022 enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 153a/2020. 

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommuns budget för 

år 2021 samt ekonomiplan för år 2022-2023 antas enligt bilaga Kste § 

153a/2020.  

   

BESLUT:   

  Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommuns budget för 

år 2021 samt ekonomiplan för år 2022-2023 antas enligt förslag, dock med 

ändringen att investeringsanslagen sänks från -430 900 euro till -277 400 

euro netto på grund av det ekonomiskt tuffa budgetåret kommunen har 

framför sig. Följande investeringsäskanden stryks eller flyttas fram i 

investeringsplanen: 

- Asfaltering vid brandstationen (stryks) 

- Kallförråd för båt vid branddepån (stryks) 

- Asfaltering och förbättring av Snäckövägen (flyttas till 

investeringsplanen för 2022) 

- Asfaltering och förbättring av Ramsdalsvägen (flyttas till 

investeringsplanen för 2023).  

 

  Budgetboken med korrigerade investeringsanslag enligt styrelsens beslut 

enligt bilaga Kste § 153b/2020.  

  ________ 
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Kfge § 46/25.11.2020 

  Diskussion: 

   

  BESLUT: 

Kommun fullmäktige beslutar att Geta kommuns budget för år 2021 samt 

ekonomiplan för år 2022-2023 antas enligt förslag, dock med följande 

tillägg:  

- 500 euro budgeteras för materialkostnader för ungdomsverksamheten 

på Furulund  

- Systemet med servicesedlar inom äldreomsorgen utreds under 

verksamhetsåret 

- En utredning över vilka fastigheter kommunen kan sälja som inte 

tillhör kommunens primärservice utförs under verksamhetsåret. 

______ 
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47 § KOMMUNENS AVGIFTER OCH TAXOR FÖR 2021 
 

Kste § 143/21.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

  Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga: 

   

 129 § Fastställande av avgifter  

Kommunfullmäktige fastställer grunderna för uppbärande av avgifter 

och taxor för kommunens tjänster och andra prestationer inom de olika 

verksamhetsområdena enligt kommunallagen. Kommunfullmäktige kan 

även fastställa nästa verksamhetsårs avgifter i samband med behandling 

av kommunens budget, om kommunstyrelsen så beslutar. 

 

49 § Kommunstyrelsens beslutanderätt  

[...] 

- i enlighet med gällande bestämmelser besluta om avgifter, 

inkomstgränser, hyror och övriga ersättningar samt dess grunder om 

fullmäktige ej antagit grunder för dessa. 

   

  Av tradition är det kommunfullmäktige i Geta det organ som slutligt 

fastställer kommunens avgifter och dess grunder inför nästkommande 

verksamhetsår i samband med att budgeten behandlas. 

  

De kommunala nämnderna, och slutligen kommunstyrelsen, behandlar  

förslag till avgifter för sina ansvarsområden och för därefter dessa till  

kommunfullmäktige för fastställelse. 

   

  Byggnadstekniska nämnden har inkommit med sina förslag till avgifter 

och taxor för de uppgiftsområden de ansvarar för. Kommundirektören 

och ekonomen har även tagit fram förslag på avgifter inom kommunens 

avfallshantering. Avgifter och taxor för centralförvaltningens övriga 

ansvarsområden, RÅL:s, skolans och barnomsorgens avgifter samt 

äldreomsorgens hyror serviceavgifter behandlas vid inkommande 

styrelsemöte.   

 

Ändringarna och tilläggen jämfört 2020 års taxor och avgifter markerade i 

gult i det anhängiggjorda förslag till avgifter och taxor för 2021. 

./.   Bilaga Kste § 143a/2020.  

Avgifterna och taxorna för 2020 enligt bilaga för jämförelse. 

./.  Bilaga Kste § 143b/2020. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen behandlar byggnadstekniska nämndes förslag till taxor  

  och avgifter samt förslag till avgifter inom avfallshanteringen enligt bilaga 

Kste § 143a/2020.   

 

  BESLUT:  
  Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att fastställa taxor och avgifter inom 

avfallshanteringen och kommunalteknik med ändringar enligt bilaga Kste 

§ 143c/2020 . Ärendet tillkännages fullmäktige.  

 ________ 
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Kste § 154/11.11.2020  

  Kommundirektörens beredning: 

  De verksamhetsansvariga för Geta skola, centralförvaltningen, 

barnomsorgen, biblioteksverksamheten, och äldreomsorgen har gett förslag 

till sina respektive verksamheters avgifter och taxor för 2021. Förslagen 

har lagts in i sammanställningen enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 154a/2020. 

 

  Även Geta kommuns vattenanslutningsavgifter bifogas till kännedom och 

för eventuella korrigeringar. 

./.  Bilaga Kste § 154b/2020. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa taxor och avgifter enligt bilaga  

Kste § 154a/2020. Ärendet tillkännages fullmäktige. 

 

  BESLUT:  
   Enligt förslag. 

  ________ 

Kfge § 47/25.11.2020 

  Kommunens fastställda avgifter till kännedom.  

 

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige tar kommunens taxor och avgifter för 2021 till 

kännedom. 

______ 
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48 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 

 

Kfge § 48/25.11.2020  
   Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktige-

sammanträde nr 6/2020 förklaras avslutat klockan 22.00. 

Besvärsanvisningen bifogas protokollet.  
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Paragraf §§ 43-48 

 
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: 44, 45, 47, 48 
 

KOMMUNALBESVÄR 

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

Paragrafer: 43, 46 
 

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.  


