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http://www.geta.ax/
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110 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kste § 110/9.9.2020  

  Sammanträdets öppnande 

  Sammanträdet inleds kl. 18.30 i Geta kommunkansli i Vestergeta. 

 

  Sammankallning och beslutförhet 

   

  Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 66: 

  Ordförande eller, om denna är förhindrad, vice ordföranden kallar till 

sammanträde. 

  I kallelsen ska anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka 

ärenden som ska behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden 

av brådskande natur handläggas och avgöras under sammanträdet.  

 

  Kallelsen ska distribueras till ledamöterna jämte ersättare och till 

övriga personer som har närvarorätt eller -plikt. Kallelsen ska sändas 

minst sex (6) dagar före sammanträdet, kallelsedagen medräknat, om 

inte organet beslutar annorlunda.  

   

  Kallelse till sammanträdena ska sändas elektroniskt till ledamots 

uppgivna e-postadress. Ledamot kan erhålla kallelsen också per post om 

ett skriftligt meddelande om detta tillsänds kommunkansliet. 

 

Kallelse skickades ut elektroniskt den 3 september med alla nödvändiga 

uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt sammankallat och 

beslutsfört.  

 

Vid sammanträdet är samtliga ordinarie ledamöter närvarande.   

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Linda-Marie Bladh. 

   

  Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på 

kommunkansliet i Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.  
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111 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION 
 

Kste § 111/9.9.2020   
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

 Norråländskt presidiemöte 3.9.2020, protokoll 
 

   Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom  

 Kdir § 50/22.8.2020, Utlåtande på förslag till upphävande av gällande 

affärstidslag på Åland 

 Kdir § 51/27.8.2020, Anhållan om stöd till ensamföretagare 

 Kdir § 52/1.9.2020, Anhållan om tjänstledighet utan lön 

 Kdir § 53/1.9.2020, Anhållan om ledighet 

 Kdir § 54/1.9.2020, Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

 Kdir § 55/1.9.2020, Synpunkter gällande eventuell ändring av lagen om 

posttjänster 
 

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

 Åfs 52/2020, LL om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola 

 Åfs 54/2020, LL om ändring av 1 § landskapslagen om hemvårdsstöd  

 Åfs 55/2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland 

av barnskyddslagen 

 Åfs 57/2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland 

av riksförfattningar om socialvård 

 Åfs 57/2020, LL om ändring av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård 

 Åfs 63/2020, LL om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd 

 Åfs 70/2020, LL om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om utkomststöd 

 Åfs 71/2020, LL om ändring av 2a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland 

av riksförfattningar om socialvård 

 Åfs 72/2020, LL om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola 

 Åfs 73/2020, LL om ändring av 83 § räddningslagen för landskapet Åland 

 Åfs 74/2020, LL om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för 

socialvården 

 Åfs 75/2020, LL om ändring av landskapslagen om planering av socialvården 

 Åfs 76/2020, LL om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020–

2023 

 Åfs 77/2020, LL om temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland 

 Åfs 78/2020, LL om tillämpning på Åland av rikslagstiftningen om uppbörd 

och redovisning av kommunalskatt 

 Åfs 79/2020, LL om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta  

 Åfs 82/2020, ÅLB om antagande av andra tillägg till budgeten för år 2020 

 Åfs 83/2020, ÅLB om antagande av tredje tillägg till budgeten för år 2020 

 Ålr, Brev 190 U2, 4.9 2020 Riktlinjer till kommunerna gällande handläggning 

vidmisstanke om coronaviruset covid-19 i barnomsorg och grundskola 

 

   Övrigt 

 ÅDA, möteskallelse till extra bolagsstämma 23.9.2020 

 Ålands Vatten, möteskallelse bolagsstämma 21.9.2020  
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Tjänstemannabeslut socialförvaltningen:  
Barnatillsyn   §§ B 2200001-2200005 

Personal soc.   §§ 1-5 

Handikapp   §§ HS 2200001-2200020  

Barnskydd   §§ BS MB 22000001-2200015  

§§ BS PE 2200001-2200007  

Utkomststöd   §§ U 2200001-2200053,  

§§FU 2200002-2200003  

Socialvårdslagen  §§ SVL 2200001-2200002  

§§ SOC 2200001-2200002  

Stöd för närståendevård  §§ NÄRST2200001-2200007  

 

Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.  

 

Socialchefen förordar:  

Kommunstyrelsen antecknar tjänstemannabesluten för kännedom. 
 

  Kommundirektörens förslag   
  Kommunstyrelsen beslutar att anteckna att den tagit del av protokoll över 

tjänstemannabeslut samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt 

KommunalL 55 §. 

 

  Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas i övrigt till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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112 § [SEKRETESS] RÄTTELSEYRKANDE, HANDIKAPPSERVICE  
 

Kste § 112/9.9.2020  
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113 § ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET, MINSKADE KOSTNADER 
 

Kste § 113/9.9.2020 Socialchefens beredning: 

Till följd av oförutsedda händelser har det uppstått ett överskott om cirka 

56 000 euro under kostnadsställe 3121 (familjehem och anstaltsvård), 

konto 4303. 

 

Stöd för närståendevård (kostnadsställe 3123) har ökade kostnader i och 

med fler stödtagare. Under konto 4710 bedöms ytterligare 8 000 

behövas. I och med fler stödtagare ökar också kostnaderna för 

avlastning. Kostnaderna ökar också då man tidigare inte hittat 

avlastningsform som fungerat men under året har det löst sig. 

Kostnaderna bedöms öka med cirka 7500 euro på konto 4303.  

 

Som men följd av den pågående pandemin är kostnaderna ytterst svåra 

att förutse inför hösten. 

 

Föreslås att 15 500 euro flyttas från 3121 till 3123 (fördelar enligt 8000 

euro under 4710, 7500 på konto 4303). 

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 15 500 euro 

flyttas från kostnadsställe 3121 till kostnadsställe 3123. Samt att 

kommunstyrelsen gör kommunfullmäktige uppmärksammad på att det 

under kostnadsställe 3121 uppskattas finnas 40 500 euro i överskott vid 

årets slut. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Eftersom kommunstyrelsen enligt förvaltningsstadgan § 49 har 

beslutanderätt att dels omdisponering i budgeten mellan delanslag inom 

de av kommunstyrelsen hörande uppgiftsområdenas anslag samt besluta 

om omdisponering i budgeten mellan uppgiftsområdenas driftsramar 

beslutar kommunstyrelsen att 15 500 euro flyttas från kostnadsställe 

3121 till kostnadsställe 3123.  

  
  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 

 

 

 

 

   
 

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Kommunstyrelsen                           Datum: 26.8.2020  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

8 

114 § ÄNDRING AV DELGENERALPLAN I VESTERGETA MED ANLEDNING AV 

BYGGNADSLOVSANSÖKAN 

 

Btn § 57/24.8.2020 Juhani Nyman söker byggnadslov för omklassning av fritidshus till 

bostadshus
 
på fastigheten  Branddepå 2:9 i Vestergeta. Total våningsyta 

efter byggnation blir 333 m
2 

. 

 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Området är detaljplanerat, enligt planen med beteckning AK, område för 

kommunaltekniska byggnader och inrättningar. Föreslår att detaljplanen 

för området ändras. Byggnadstekniska nämnden bordlägger ärendet för 

att utreda huruvida en planändring måste göras.   

 

Beslut: 

Ärendet skickas vidare till styrelsen för beslut om planändring. 

________ 

Kste § 114/9.9.2020  

Kommundirektörens beredning: 

Enligt gällande delgeneralplan för området är fastigheten Branddepå 2:9 

i Vestergeta planerat för kommunaltekniska byggnader och inrättningar. 

Eftersom en ny branddepå har byggts på en annan fastighet i Geta 

kommun, och andra utvecklingar skett (bland annat den nya gång- och 

cykelvägen) bör kommunen ändra och uppdatera gällande delgeneralplan 

för området så att den anpassas till nuvarande förutsättningar och 

realiteter.        

 

Enligt beslut Kste § 112/9.9.2020 finns det tillgängliga budgetmedel under 

uppgiftsområdet Allmän social verksamhet under kostnadsställe 3121. För 

att täcka kommunens kostnader för ändring av befintlig detalj- och 

delgeneralplan bör kommen tillgängliggöra budgetmedel för detta 

ändamål. I nuvarande budget finns endast 250 euro allokerat i 

budgetmedel under kostnadsstället för Samhällsplanering (1139).    

 

Enligt förvaltningsstadgan § 49 har kommunstyrelsen beslutanderätt att 

besluta om omdisponering i budgeten mellan uppgiftsområdenas 

driftsramar. Enligt stadganden i Geta kommuns budget för 2020 ska 

omdisponeringar i uppgiftsområdens driftsramar tillställas fullmäktige 

för kännedom. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att en ändring av befintlig delgeneralplan 

behövs för att anpassas till gällande förutsättningar. 

 

Kommunstyrelsen beslutar därför att påbörja processen att ändra 

befintlig delgeneralplan och kommundirektören får i uppdrag att 

kontraktera planerare för ändamålet.   

 

Kommunstyrelsen beslutar dessutom att omfördela 7 500 euro från 

kostnadsstället 3121 under uppgiftsområdet Allmän social verksamhet till 

kostnadsstället för Samhällsplanering (1139) under uppgiftsområdet 

Kommunledning.    
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       Beslutet tillkännages fullmäktige. 

  
  BESLUT: 

  Enligt förslag, med ändringarna att endast beteckningen för området 

ändras samt att ingen budgetändring verkställs för tillfället.  

  ________ 
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115 § LÖNERÄKNINGSFUNKTIONEN   
 

Kste § 71/20.5.2020 Kommundirektörens beredning: 

Enligt kommunens åtgärder under punkten ”Övrig allmän förvaltning” 

under uppgiftsområdet för Kommunledning i budgetboken för 2020 ska 

”kommunens löneräkning och löneadministration utvecklas och 

förbättras”. Efter en samlad bedömning under en längre period är 

kommundirektörens uppfattning att kommunen behöver byta leverantör 

av kommunens löneräkningsfunktion och personaladministration om 

dessa funktioner ska utvecklas enligt de av fullmäktige uppställda målen 

och åtgärderna för verksamhetsåret. Anledningen är också att 

socialkansliets verksamhet flyttar till KST vid årsskiftet vilket medför att  

den tar med sig en del arbetsuppgifter som sköts av 

löneräkningsfunktionen, så behovet av dessa tjänster kommer att minska 

(t.ex. utbetalning av löner till personliga assistenter och utbetalning av 

stöd för närståendevård).  

   

Det kan också konstateras att kommunen enligt plan kommer att ta i bruk 

ett ekonomi- och personaladministrationssystem under. 

 

Kommunens löneräkning och löneadministration ska enligt budgetens 

verksamhetsmål fortsättningsvis vara en köptjänst. Det innebär att om 

Geta kommun säger upp löneräkningsavtalet med Sunds kommun 

behöver kommunen ingå avtal med en annan kommun, ett 

kommunalförbund eller ett företag som kan sköta 

löneräkningsfunktionen. 

 

Enligt löneräkningsavtalet är uppsägningstiden 6 månader. Avtalet enligt 

bilaga. 

./.  Bilaga Kst § 71/2020. 

   

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp löneräkningsavtalet med Sunds 

kommun så att sista dagen för avtalets giltighet är den 31.12.2020. 

Kommunstyrelsen beslutar därutöver att kommundirektören bereder en 

lösning av löneräkningsfunktionen från och med 1.1.2021 (senast) och 

ges i uppdrag att skicka förfrågan om samarbete och köp av tjänst 

gällande löneräkning och personaladministration i första skedet till 

följande kommuner och kommunalförbund: 

- Saltviks kommun 

- Finströms kommun 

- Norra Ålands högstadiedistrikt 

- Oasen boende- och vårdcenter  

- Kommunernas Socialtjänst 

 

Förfrågningar skickas även till åtminstone två redovisningsföretag.   

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 
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Kste § 115/9.9.2020 

Kommundirektörens beredning: 

Svar har erhållits från NÅHD, Finströms kommun och ett av de 

tillfrågade privata bolagen. NÅHD har tackat nej, emedan Finströms 

kommun och Nova Alandia har lämnat in offerter. Dessutom har Sunds 

kommun muntligen meddelat att de är intresserade av att omorganisera 

nuvarande löneräkning i Sund och omförhandla nuvarande 

löneräkningsavtal och på sätt fortsätta som Getas leverantör av 

löneräkningstjänster. 

 

Finströms kommuns offert för löneräkningstjänst är 14 729 euro/år. 

Nova Alandias offert inkluderar ett pris om euro/timme för löneräkning 

och euro/timme för restid. Offerten enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 115a/2020.  

 

Inkomna svar från NÅHD och Finströms kommun enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 115b/2020. 

 

De inkomna anbuden är inte offentliga förrän avtal är skrivet med 

vinnande anbudsgivare enligt 4 § 2 mom. i offentlighetslagen (1977:72). 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att acceptera Finströms kommuns offert och 

beslutar att kommundirektörens ges i uppdrag att förhandla och teckna 

avtal med Finströms kommun om löneräkningstjänst.  
  
  BESLUT: 

  Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att inleda 

förhandlingar med Finströms kommun om löneräkningstjänst. 

  ________ 
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116 § NYTT UPPHANDLINGSDIREKTIV 
 

Kste § 116/9.9.2020 Kommundirektörens beredning: 
Ekonomen och kommundirektören har tillsammans uppgjort ett utkast 

till nytt upphandlingsdirektiv för Geta kommun. Utkastet enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 116a/2020. 

 

Det nya upphandlingsdirektivet skulle ersätta det gamla direktivet från 

1998. 

./.  Bilaga Kste § 116b/2020. 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att omfatta och ta i bruk det nya 

upphandlingsdirektivet enligt bilaga Kste § 116a/2020 från och med 

1.1.2021. 
  
  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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117 § INBETALNING AV GRUNDKAPITAL, KOMMUNENRAS 

SOCIALTJÄNST K.F   
  

Kste § 117/9.9.2020 Kommundirektörens beredning: 
Geta kommun har sedan tidigare undertecknat det nya grundavtalet i 

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) som börjar gälla delvis från 

1.1.2020 och fullt ut från 1.1.2021. Enligt grundavtalet så ska KSTs 

grundkapital höjas till 2 miljoner euro. Detta innebär att varje kommun 

ska betala in mellanskillnaden mellan tidigare erlagt grundkapital och det 

framtida grundkapitalet. För Geta kommuns del ska 33 297,70€ betalas 

in före 1.1.2021. Transaktionen är inte resultatpåverkande i driften, men 

mot bakgrund av det stora beloppet så bör det tas in i budgeten som en 

ändring och godkänns av kommunfullmäktige i och med att betalning av 

grundkapital till KST inte medtagits i kommunens budgetbok för 2020.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 

kommunfullmäktige tar en budgetändring om -33 297,70€ för att påföras 

i balansräkningen under Placeringar (Andelar i kommunalförbund). 

Utbetalningen av höjningen av grundkapitalet sker under december 

månad år 2020 eller enligt anvisning från KST.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

  ________ 
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118 § TILLFÄLLIG ERSÄTTANDE LÖSNING MED ANLEDNING AV 

KOMMUNTEKNIKERNS LEDIGHET 
 

Kste § 118/9.9.2020 Kommunteknikern, som har en deltidstjänst om 40 %, har ansökt och blivit 

beviljad betald ledighet (uttag av komptimmar och kvarvarande 

semesterdagar) och tjänstledighet utan lön från och med måndagen den 

7.9.2020 till och med den 7.3.2021. 

 

För att täcka upp bortfallet och för att hitta en tillfällig ersättande lösning 

under den tiden kommunen söker en vikarie har kommundirektören 

meddelat att han kan gå från 80% till heltids tjänstgöring och åta sig de 

viktigaste uppgifterna (bl.a. beredning och verkställighet av uppgifter inom 

byggnadstekniska nämndens ansvarsområden).    

 
  Jäv: 

Kommundirektören anmäler jäv. Kommunstyrelsen beviljar jäv och 

kommundirektören deltar ej i ärendets behandling   

  
  BESLUT: 

  Sekreterare för ärendet är Linda-Marie Bladh. 

  Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören går från 80% till heltid 

från och med 7.9.2020 under en övergångstid då kommunen söker efter 

en ersättande lösning.     

  ________ 
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119 § ÅTGÄRD FÖR ATT TÄCKA UPP KOMMUNTEKNIKERNS LEDIGHET  
 
Kste § 119/9.9.2020 Kommundirektörens beredning: 

Med anledning av de investeringsprojekt som är på gång (speciellt 

vattenledningsutbyggnadsprojektet Hellö/Isaksö och byte av 

uppvärmningssystem i skolan) borde kommunstyrelsen ta beslut om 

huruvida kommundirektören ska försöka hitta en vikarie till 

kommunteknikern under dennes ledighet (7.9.2020-7.3.2021). En 

alternativ lösning vore att hyra in konsulttjänster som skulle kunna täcka 

upp planeringen och verkställigheten av kvarvarande investeringsprojekt 

2020 och de som planeras till nästa år.   

 

Om ingen vikarie anställs beräknas vissa inbesparingar göras gällande 

lönekostnader under byggnadstekniska nämndens uppgiftsområden     

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att låta kommundirektören i första hand söka 

efter en vikarie och i andra hand söka efter en lämplig konsult för 

ändamålet. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Kommunstyrelsen                           Datum: 26.8.2020  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

16 

120 § FÖRFRÅGAN FRÅN ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG  
 

Kste § 120/9.9.2020 Kommundirektörens beredning: 

Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA) har via Peter Karlsson inkommit 

med en förfrågan om Geta kommun vill delta i ägarskapet av den 

åländska vindkraften genom att teckna andelar i ÅVA. Förslagsvis 45 

euro/invånare (jmf. 45*500=22 500 euro). Förfrågan enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 120/2020. 

 

Enligt brevet kommer den nya vindparksprojektet Långnabba är igång 

kommer den att täcka 65 procent av den åländska elförbrukningen med 

vindel. Tidvis kommer Åland dessutom kunna exportera grön energi. 

Det skrivs också att målsättningen är att delägande kommuner kommer 

att få en ekonomisk utdelning på insatsen - som rabatt på elpriset eller 

som ränta. Ju fler andelar kommunen har, gamla eller nya, obligatoriska 

eller frivilliga, desto bättre förutsättningar till en högre ekonomisk 

utdelning.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen låter meddela ÅVA att även om projektet måste anses 

som viktigt för det åländska samhället, så är det svårt att i detta läge på 

grund av de ekonomiskt osäkra tiderna teckna andelar i andelslaget. 

  
  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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121 § ORDNINGISREGLER OCH BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR 

PENSIONÄRSLÄGENHETERNA VID HEMGÅRDEN  
 

Kste § 121/9.9.2020 Föreståndaren på Geta Hemgårds beredning: 

När kommunen får en ny hyresgäst till någon av Hemgårdens 

servicelägenheter eller pensionärslägenheter så är det viktigt att en 

representant från kommunen går igenom skicket av bostaden med 

hyresgästen och protokollför eventuella skador/anmärkningar. Med 

anledning av detta har föreståndaren skrivit ihop ett förslag på 

besiktningsprotokoll som man tillsammans med hyresgästen går igenom 

vid in och ut flytt. 

./.  Bilaga Kste § 121a/2020. Besiktningsprotokoll 

 

Föreståndaren förordar  

Föreståndaren föreslår för styrelsen att man antar besiktningsprotokollet   

 

  Kommundirektörens beredning: 

Kan konstateras att kommunstyrelsen sedan tidigare (30.3.2015) har 

antagit ordningsregler för Geta kommuns hyresbostäder. Dock är det inte 

fastslaget att dessa även gäller pensionärslägenheterna. Det vore viktigt 

att de gör det, även om bara i tillämpliga delar.    

./.  Bilaga Kste § 121b/2020. Ordningsregler 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat besiktningsprotokoll för 

kommunens lägenheter och servicelägenheter.   

 

Kommunstyrelsen beslutar också att bifogade ordningsregler även gäller 

för Hemgårdens pensionärslägenheter i tillämpliga delar.   

  
  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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122 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 122/9.9.2020  

  Mötet förklaras avslutat kl. 20.20. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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§§ 110-122 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 

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 rådgöras med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524. 

 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller 

anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet: 

 

§§ 117, 122 

 

Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 

över nedan nämnda beslut.  

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 

eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 

 

I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då 

emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet: 

 

§§ 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är  Kommunstyrelsen i Geta 

    Getavägen 2115 

    AX-22 340 Geta 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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. I vardera fallet räknas inte 

framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå 

yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 

 

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med 

anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt 

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. 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. 

 

http://www.geta.ax/
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Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är: Ålands förvaltningsdomstol 

    PB 31, Torggatan 16 

    AX-22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet: §   

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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.  

 

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits 

på den kommunala anslagstavlan.  

 

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är:  Ålands förvaltningsdomstol 

    PB 31, Torggatan 16 

    AX-22101 MARIEHAMN 

§§  

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

 

BESVÄRSSKRIFT 

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 besvärsskiften 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. 

 

INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten 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. 

 

    


