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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 1/22.1.2019
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 19.00 vid kommunkansliet 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 med föredragningslista skickades ut elektroniskt den 16 januari
med alla nödvändiga uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt
sammankallat och beslutsfört.
Vid sammanträdet är fem (5) ordinarie ledamöter närvarande. Gunnel
Nordlund-White har som ersättare för närvarande ordinarie ledamot Kjell
Berndtsson närvaro- och yttranderätt enligt förvaltningsstadgan.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Linda-Marie Bladh och Kim Björling.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enhälligt med följande tillägg:
17 § EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR
ELEVASSISTENT TILL GETA SKOLA

Protokolljustering: ________________________________
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2 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kst § 2/22.1.2019
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder,
arbetsgrupper, kommittéer, kommunalförbund
 Byggnadstekniska nämnden, protokoll möte nr 1/2019, 21.1.2019
 Skolnämnden, protokoll möte nr 1/2019, 21.1.2019
 Ålands kommunförbund, KAD, Cirkulär nr 18/2018, Anvisningar om
arbetstidsförlängningen
 Ålands kommunförbund, KAD, Cirkulär nr 19/2018, Godkända
ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2018
 Ålands kommunförbund, KAD, Cirkulär nr 20/2018, Godkänd facklig
utbildning år 2019
 Ålands omsorgsförbund, förbundsfullmäktige protokoll nr 2/2018,
27.12.2018
 Ålands omsorgsförbund, förbundsfullmäktige kallelse nr 1/2019,
31.1.2019
 Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL), protokoll nr
7/2018, 19.12.2018
 Oasen Boende- och Vårdcenter, Budget och verksamhetsplan år 2019
samt ekonomiplan 2020-2021
Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom
 Kdir § 1/10.1.2019, Antagande av offert för ibruktagande av säker epost
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2019/168), Utjämning av
landskapsandelar under övergångsperioden 2019-2020
 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2018/8327), Basbelopp
för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019 –
upphävt beslut för kännedom
 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2019/151),
Grundskolornas arbetsdagar läsåren 2020-2021, 2021-2022 och 20222023
 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2016/9392),
Grundskolans stödundervisning i Svenska (ny blankett)
 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2015/8148), Utbetalning
av stödandel för anskaffande av släckningsbil (beviljat stöd 163
825,40 euro)
 Ålands landskapsregering, beslut Tjf § 1 (Dnr ÅLR 2019/8169),
Beviljande av komplettering av skatteinkomsterna
 Ålands landskapsregering, beslut Tjf § 5 (Dnr ÅLR 2019/504),
Kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av
kapitalinkomst
 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2019/99),
Socialvårdsplan 2019-2023
 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2018/10740),
Landskapsandel för medborgarinstitut 2019
Protokolljustering: ________________________________
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 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2018/8984), Ekonomisk
ersättning för verkställande av kommunindelningsutredningarna
 Ålands landskapsregering, information (Dnr ÅLR 2019/99),
Kompletterande information angående basbelopp och
landskapsandelar 2019, socialvården och den samordnade
socialtjänsten
 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2018/8632), Jordförvärv i
Geta (beviljat), Fastighets Ab Olofsnäs
 Ålands landskapsregering, beslut (Dnr ÅLR 2018/8126), Jordförvärv i
Geta (beviljat), Telia Towers Finland Oy
 Ålands författningssamling 2018:83, LL om tillämpning av rikets
avfallslag
 Ålands författningssamling 2018:90, LF om avfall
 Ålands författningssamling 2018:92, LF om producentansvar
 Ålands författningssamling 2018:99, ÅLR beslut om taxa för Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 Ålands författningssamling 2018:101, LL om vissa kompensationer
till kommunerna finansåret 2018
 Ålands författningssamling 2018:102, LL om ändring av 17 §
landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
Övrigt
 Undersökningsrapport, daghemmet Kotten
 Ålandsdelegationens utlåtande över LL om en reform av
kommunstrukturen på Åland samt Kommunstrukturlag för Åland
 Avtal mellan Åland Post AB och Geta kommun om förrättande av
förhandsröstning vid Europaparlamentsvalet 2019
 Avtal mellan Åland Post AB och Geta kommun om förrättande av
förhandsröstning vid Riksdagsvalet 2019
 Kopieringslicens Kopiosto, 1.1-31.12.2019
 ÅSUB, Statistik 2018:4, Befolkningen 2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda
kommunens nämndprotokoll och 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:
________

Protokolljustering: ________________________________
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3 § VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND TILL VALEN 2019
Kst § 187/19.12.2018
Riksdags- och Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval
ska hållas på Åland 2019.
I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och
kommunalval ska kommunfullmäktige inom januari månad under
valåret tillsätta en centralnämnd för kommunalvalet (kommunal
centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till
ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige utser även fem
ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de
ordinarie ledamöterna.
I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet
Åland i varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid
riksdagsval, president- val och Europaparlamentsval den nämnd som
tillsatts för kommunalval i landskapet och för vilken i tillämpliga delar
gäller vad som i vallagen bestäms om kommunal centralvalnämnd.
Detta innebär att den kommunala centralnämnden fungerar som
kommunal centralvalnämnd även vid alla riksval, om inte annorlunda
särskilt bestäms.
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och
män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte
särskilda skäl ta- lar för något annat. Detta gäller både ordinarie
medlemmar och ersättare.
Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny
nämnd är vald i enlighet med 7 § 1 mom. landskapslag om lagtingsoch kommunal- val.
Den kommunala centralnämndens nuvarande sammansättning, enligt
kommunfullmäktiges beslut Kfge § 42/25.10.2017, är följande:
Ordinarie ledamöter
o Carina Saether
o Lina Öhberg
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Sture Häggblom
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Anna Carlsson
o Ulla-Britt Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan Sundberg

Protokolljustering: ________________________________
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Följande ledamöter och ersättare har visat intresse av att fortsätta:
Helena Martinsson, Greger Leino, Sture Häggblom och Lina Öhberg har
meddelat att de är intresserade av att fortsätta som ordinarie medlemmar.
Carina Saether har meddelat att hon inte är intresserad av att fortsätta
som ordinarie medlem.
Jan-Olof Öhberg, Anna Carlsson, Ulla-Britt Öhberg har meddelat att de
är intresserade av att fortsätta som ersättare. Jan Sundberg har meddelat
att han inte är intresserad.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige till i 5
§ landskapslag om lagtings- och kommunalval avsedd kommunal
centralnämnd i kommunen väljer fem ledamöter, av vilka en utses till
ordförande och en till vice ordförande, samt fem ersättare, som uppställs
i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för att efterhöra intresset att ställa upp i
centralnämnden istället för de som tackat nej.
________
Kst § 3/22.1.2019
Gun-Marie Österlund har meddelat att hon är intresserad av att fortsätta
som ersättare. Inger Skogberg har meddelat att hon kan ställa upp som
ersättare istället för Jan Sundberg. Kurt Skogberg har meddelat att han är
intresserad av att ställa upp som ordinarie medlem istället för Carina
Saether.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige till i 5
§ landskapslag om lagtings- och kommunalval avsedd kommunal
centralnämnd i kommunen väljer fem ledamöter, av vilka en utses till
ordförande och en till vice ordförande, samt fem ersättare, som uppställs
i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna
enligt följande:
Ordinarie ledamöter
o Kurt Skogberg
o Lina Öhberg
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Sture Häggblom
Ersättare
o Jan-Olof Öhberg
o Anna Carlsson
o Ulla-Britt Öhberg
o Inger Skogberg
o Gun-Marie Österlund

Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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4 § VAL AV VALNÄMND OCH VALBESTYRELSE TILL RIKSVAL
Kst § 188/19.12.2018
Enligt 15 § vallagen (FFS 714/1998) ska kommunstyrelsen i god tid
före riksval tillsätta för varje röstningsområde en valnämnd, som
består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt
ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med angivande av
ordningsföljden för inkallande.
Geta kommun är indelat i endast ett röstningsområde. Därför
har valnämndens uppgifter handhafts av centralnämnden
(centralvalnämnden) vid tidigare val. Under presidentvalet
2017 utgjordes valnämnden således av följande ledamöter:
Ordinarie ledamöter
o Carina Saether
o Lina Öhberg
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Sture Häggblom
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Anna Carlsson
o Ulla-Britt Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan Sundberg
Även 2019 bör centralnämnden att handha valnämndens uppgifter.
För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning
ska av kommunstyrelsen tillsättas en eller flera valbestyrelser, som
består av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt ett
nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med angivande av
ordningsföljden för inkallande.
Till valbestyrelse inför presidentvalet år 2017 valdes följande personer
enligt kommunfullmäktiges beslut Kfge § 42/25.10.2017:
Ordinarie ledamöter
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Carina Saether
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan-Börje Häggblom
Följande ledamöter och ersättare har visat intresse av att fortsätta i
valbestyrelsen: Helena Martinsson och Greger Leino har meddelat att de
Protokolljustering: ________________________________
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är intresserade av att fortsätta som ordinarie medlemmar. Carina Saether
har meddelat att hon inte är intresserad. Jan-Olof Öhberg har meddelat
att han är intresserad av att fortsätta som ersättare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att som
kommunens valnämnd för Geta kommuns röstningsområde för riksval
fungerar kommunens centralnämnd, innebärandes att de ledamöter samt
ersättare som väljs in i centralnämnden även handhar de uppgifter som
åligger valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar om val av valbestyrelse för äldreboendet
Hemgården enligt följande:
- tre ledamöter
- varav en utses till ordförande
- varav en utses till vice ordförande
- tre ersättare med angivande av ordningsföljden för inkallande.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för att efterhöra intresset att ställa upp i
valbestyrelsen istället för de som tackat nej.
______
Kst § 4/22.1.2019
Gun-Marie Österlund har meddelat att hon är intresserad av att fortsätta
som ersättare. Inger Skogberg har meddelat att hon är intresserad av att
ställa upp som ersättare. Kurt Skogberg har meddelat att han är intresserad
av att ställa upp som ordinarie medlem istället för Carina Saether.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att som
kommunens valnämnd för Geta kommuns röstningsområde för riksval
fungerar kommunens centralnämnd, innebärandes att de ledamöter samt
ersättare som väljs in i centralnämnden även handhar de uppgifter som
åligger valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå för kommunfullmäktige om val
av valbestyrelse för äldreboendet Hemgården enligt följande:
Ordinarie ledamöter
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Kurt Skogberg
Ersättare
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Inger Skogberg
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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5 § VAL AV VALNÄMND OCH VALBESTYRELSE FÖR LAGTINGSVAL OCH
KOMMUNALVAL
Kst § 189/19.12.2018
Enligt 6 § landskapslag (1970:39) om lagtingsval och kommunalval ska
kommunfullmäktige under valåret i god tid före valen för varje
röstnings- område tillsätta en valnämnd bestående av fem ledamöter, av
vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande, samt minst tre
ersättare som upp- ställs i den ordning de avses träda in i stället för de
ordinarie ledamöterna.
Geta kommun är dock indelat i endast ett röstningsområde.
Detta medför att någon skild valnämnd ej behöver utses –
enligt § 6, 2 mom. handhar den kommunala centralnämnden
valnämndens uppgifter. Vid senaste lagtings- och
kommunalvalet 2015 var det alltså centralnämnden som också
fungerade som valnämnd. Kommunens centralnämnd består
sedan presidentvalet 2017 av följande ledamöter:
Ordinarie ledamöter
o Carina Saether
o Lina Öhberg
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Sture Häggblom
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Anna Carlsson
o Ulla-Britt Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan Sundberg
För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning
ska tillsättas en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande,
vice ordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal
ersättare, dock minst tre, med angivande av ordningsföljden för
inkallande.
Till valbestyrelse inför presidentvalet år 2017 valdes följande personer
enligt kommunfullmäktiges beslut Kfge § 42/25.10.2017:
Ordinarie ledamöter
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Carina Saether
Ersättare (ej personliga)
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Jan-Börje Häggblom
Protokolljustering: ________________________________
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Inför lagtings- och kommunalvalen 2019 behöver valnämnder och
valbestyrelse tillsättas enligt beskrivet ovan.
Enligt 7§ LL om lagtings- och kommunalval varar mandatperioden för
centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse till dess ny nämnd eller
bestyrelse är vald.

./.

Landskapsregeringen har tidigare skickat ut information om
förberedelser inför valåret 2019, enligt bilaga.
Bilaga Kst § 189/2018.
Följande ledamöter och ersättare har visat intresse av att fortsätta i
valbestyrelsen: Helena Martinsson och Greger Leino har meddelat att de
är intresserade av att fortsätta som ordinarie medlemmar. Carina Saether
har meddelat att hon inte är intresserad. Jan-Olof Öhberg har meddelat
att han är intresserad av att fortsätta som ersättare
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att som
kommunens valnämnd för Geta kommuns röstningsområde för
lagtings- och kommunalval fungerar kommunens centralnämnd,
innebärandes att de ledamöter samt ersättare som väljs in i
centralnämnden även handhar de uppgifter som åligger valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar om val av valbestyrelse för äldreboendet
Hemgården enligt följande:
- tre ledamöter
- varav en utses till ordförande
- varav en utses till vice ordförande
- tre ersättare med angivande av ordningsföljden för inkallande.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för att efterhöra intresset att ställa upp i
valbestyrelsen istället för de som tackat nej.
______

Kst § 5/22.1.2019
Gun-Marie Österlund har meddelat att hon är intresserad av att fortsätta
som ersättare. Inger Skogberg har meddelat att hon är intresserad av att
ställa upp som ersättare. Kurt Skogberg har meddelat att han är intresserad
av att ställa upp som ordinarie medlem istället för Carina Saether.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att som
kommunens valnämnd för Geta kommuns röstningsområde för riksval
fungerar kommunens centralnämnd, innebärandes att de ledamöter samt
ersättare som väljs in i centralnämnden även handhar de uppgifter som
åligger valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå för kommunfullmäktige om val
av valbestyrelse för äldreboendet Hemgården enligt följande:
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Ordinarie ledamöter
o Helena Martinsson, vice ordf.
o Greger Leino, ordf.
o Kurt Skogberg
Ersättare
o Jan-Olof Öhberg
o Gun-Marie Österlund
o Inger Skogberg
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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6 § OMALLOKERING AV INVESTERINGSMEDEL FÖR ÖVERTAGANDE AV
NORRVIKS VATTEN
Btn 9/ § 104:

I Tekniska nämndens investeringsbudget finns under projekt 1803
allokerat 25 981,00 euro för inkorporerande av Norrviks Vattens
ledningsnät till kommunen. Detta kommer inte att kunna göras under
2018 eftersom ärendet inte hinner upp till fullmäktige för godkännande. I
samband med godkännandet av
Vidare kommer förmodligen Snäcköprojektets kontrolldel, alltså en del
som reserveras tills hela arbetet är godkänt, inte att hinna betalas så att
den kan läggas in i investeringsbudget för år 2018, utan den behöver
förmodligen flyttas över till investeringsbudget 2019. Denna summa är
9380 euro.
Däremot finns det i investeringsbudget för 2018 upptaget 100 000 euro
för ombyggnation och renovering av Hemgårdens fastighet. Eftersom
detta inte hinner med i år föreslås att medel flyttas över från detta
kostnadsställe i stället, eftersom den del som reserverats för Norrviks
vattens övertagande möjligtvis äts upp av de extra
sprängningskostnaderna vid Snäcköprojektet.
Kommunteknikerns förslag:
Kommunteknikern föreslår att 35 361 euro (25 981 euro + 9380 euro)
flyttas över från hemgårdens investeringsbudget för år 2018
(kostnadsställe C241 Fastigheter) till investeringsbudgeten för år 2019
och kostnadsstället vatten och avlopp (kostnadsställe C243 Vatten och
avlopp)
Beslut:
Enligt förslag men den slutliga ersättningen bör förhandlas med Norrviks
vatten.
______

Kst § 190/19.12.2018
Konstateras först att det delvis är missvisande i byggnadstekniska
nämndens beredning gällande förverkligandet av investeringsprojektet på
Hemgården. Kommunen är i färd med att förverkliga den ena delen av
investeringsprojektet; det vill säga att bygga om nuvarande
föreståndarkontor till en avlastningsplats och flytta kontoret till
nuvarande vardagsrum i nya delen. Orsaken till ombyggnationen är att
använda hela ESB-boendet så kostnadseffektivt som möjligt och för att
skapa ett nytt avlastningsrum som man tidigare inte haft. Detta projekt
kommer att till största delen färdigställas under detta år, med endast ett
par mindre moment kvar under år 2019.
Under sensommaren bestämde kommundirektören tillsammans med
äldreomsorgsledaren och dåvarande byggnadsinspektör att inte
förverkliga en större ombyggnation av det gamla servicehusets mötesrum
eftersom bedömningen är den att ett större helhetsgrepp behöver tas av
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hela fastigheten och då behövs en ordentlig projektering och en större
investeringsbudget. Detta kan med fördel skjutas på framtiden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att för fullmäktige föreslå att -35 361 euro
(25 981 euro + 9380 euro) flyttas över från hemgårdens
investeringsbudget för år 2018 (kostnadsställe C241 Fastigheter) till
investeringsbudgeten för år 2019 och kostnadsstället vatten och avlopp
(kostnadsställe C243 Vatten och avlopp) för att möjliggöra ett eventuellt
övertagande av Norrviks Vatten år 2019 samt täcka kontrolldelen för
vattenutbyggnadsprojektet på Snäckö.
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
______
Kst § 6/22.1.2019
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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7 § GETA KOMMUNS VACCINATIONSPOLICY
SocN § 47/8.10.2018
Bilaga: förslag till vaccinationspolicy
Äldreomsorgsledaren har tagit fram en vaccinationspolicy för anställda
på Geta hemgård.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Att socialnämnden godkänner policyn.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner vaccinationspolicyn.
Beslut:
Socialnämnden godkänner vaccinationspolicyn för äldreomsorgen och
upplyser kommunstyrelsen om att motsvarande policy borde behöva
göras upp för övriga anställda i kommunen.
Bilaga till beslut.
______
Kst § 191/19.12.2018
Konstateras först att vaccinationspolicyn är klubbad i socialnämnden för
personalen inom äldreomsorgen där det tydligt framgår vad som gäller.
Socialnämnden anser dock att en policy också borde göras upp för
eventuellt andra personalgrupper i kommunen. Konstateras att ärendet
först bör diskuteras i kommunstyrelsen för att om möjligt vidta åtgärder
för annan personal än de som vårdar äldre. Det är då framförallt personal
för vård av barn under 1 år inom barndagvården som berörs.
När det gäller den nya lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) är
det främst paragraf 48 som vållat debatt (som trädde i kraft i mars 2018);
dvs kravet på årlig influensavaccinering bland anställd personal i klientoch patientutrymmen som vårdar klienter eller patienter som medicinskt
sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Lagen
ålägger arbetsgivarna att se till att personalen har ett så gott
vaccinationsskydd som möjligt. Enligt paragrafen får arbetsgivaren bara
av särskilda skäl låta personal som har ett bristfälligt vaccinationsskydd
arbeta i klient- och patientutrymmen.
Konstateras att Vårdö kommun nyligen har beslutat att
influensavaccineringen ej är tvingande (beslut § 121/29.11.2018). Se
protokollet här http://www.vardo.ax/images/protokoll/kst/2018/kst7291118%20protokoll.pdf.
Men ett flertal kommunala aktörer har gått in för att årlig
influensvaccinering är tvunget enligt lag och att vägran kan ge
konsekvenser. Exempelvis har Oasen Boende- och Vårdcenter
implementerat en tydlig linje där det tydligt förväntas att all personal tar
den influensavaccinet.
Protokolljustering: ________________________________
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Geta kommuns vaccinationspolicy enligt bilaga.
Bilaga Kst § 191a/2018.

./.

Underlag enligt bilaga.
Bilaga Kst § 191b/2018.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och återremitterar det för vidare
beredning.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för vidare beredning.
______
Kst § 7/22.1.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att vaccinationspolicy för personalen inom
äldreomsorgen i Geta kommun är klubbad i socialnämnden enligt beslut
SocN § 47/8.10.2018 där det framgår vad som gäller, inklusive
influensavaccinering.
Kommunstyrelsen beslutar att föra ärendet huruvida barndagvårdens
personal bör omfattas av vaccinationspolicyn till skolnämnden för
ytterligare beredning och beslut i frågan.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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8 § ARBETSGRUPP FÖR VATTENLEDNING ÖSTERGETA-HAVSVIDDEN
Kst § 48/30.3.2015

Geta kommun har mottagit två skilda förfrågningar om stamledning för
vatten och avlopp mellan Östergeta och Havsvidden. Förfrågningarna är
gjorda av Havsvidden AB samt UBV Annas Vatten AB.
Havsvidden AB
Havsvidden önskar initiera ett ärende som i första hand gäller projektering
av en anslutning av Havsviddens befintliga vatten- och avloppsvattennät till
det kommunala ledningsnätet. Vattenförbrukningen i Havsviddens
vattennät var under perioden 29.11.2013-28.11.2014 totalt 7 310
kubikmeter.
Längden på stamledningen skulle vara ca 9 km om dragningen följer
Getavägen och Gröndalsvägen.
UBV Annas Vatten AB
Annas Vatten önskar en offert på vatten- och avloppsledning Östergeta och
Havsvidden samt till en anslutningspunkt nära Kobbgrund.
Längden på stamledningen skulle vara ca 9 km till Havsvidden om
dragningen följer Getavägen och Gröndalsvägen samt ytterligare 1 km för
dragning mellan Gröndalsvägen och anslutningspunkten nära Kobbgrund
om ledningen dras längs Kobbgrundsvägen.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunteknikern att göra
en förstudie kring de två föreslagna stamledningarna där det framkommer
hur ledningen kan dras, att tillräcklig V/A kapacitet går att ordna,
kostnadsestimat baserat på kommunens tidigare V/A projekt,
finansieringskalkyl samt tidsschema. Detta arbete ligger sedan till grund för
att avgöra huruvida kommunen går vidare med en detaljerad projektering
av detsamma.
Beslut:
Enligt förslag.
______

Kst § 160/19.10.2015

./.

UBV Annas vatten Ab anhåller ånyo genom PeO Björke om anslutning till
det kommunala vattenledningsystemet. Anhållan enligt bilaga;
Bilaga A-KST § 160.
Konstateras att ledningsgträckan motsvarar den som behandlades under §
48/31.3.2015.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela Annas vatten Ab att vatten- och
avloppsledningen mellan Östergeta-Havsvidden är under beredning och att
kommunen avser att uppta ärendet till behandling inom en snar framtid.
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BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 198/23.11.2015
Kommunteknikern har den 9 november haft möte med föredträdare för
Havsvidden Ab. Havsvidden Ab informerade om den utredning och
projektbeskrivning som tagits fram gällande kommunalt vatten och avlopp
till Havsvidden.
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation, personalresurser samt
det faktum att parterna som är intresserade av vattenanslutning inte
samordnat sig är det skäl för kommunen att i detta skede inte åta sig
förverkligandet av en stamledning mellan Östergeta och Havsvidden.
Konstateras att i förslaget till budget- och ekonomiplan 2016-18 reserveras
medel för anslutningspunkt i Höckböle år 2017. Genom detta projekt:
1. förnyas befintliga gamla dragningar som är i dåligt skick;
2. möjliggörs vatten till fastboende i Höckböle (intresseförfrågan har
sänts);
3. projekteras prarallellt nedläggning av avloppsledning
4. ges Havsvidden Ab, UBV Annas Vatten Ab eller andra
sammanslutningar möjlighet att ansluta sig till det kommunala
ledningsnätet.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela Havsvidden Ab och UBV Annas
vatten AB att kommunen inte kommer att utvidga sitt vattenledningsnät
norrut från Höckböle, men att kommunen avser att under år 2017
förverkliga anslutningspunkt i Höckböle. Parterna uppmärksammas på att
det slutliga beslutet om förverkligande sker genom budgetbeslut av Geta
kommunfullmäktige i december 2016.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att ärendet delges kommunfullmäktige.
BESLUT:
Ärendet återremitteras.
______
Kst § 155/9.8.2016
Kan konstateras att det finns ett tydligt intresse att ärendet behandlas
vidare i kommunen under innevarande år.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet behandlas i samband med uppgörandet av budget för 2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att vatten- och
avloppsledningar byggs ut till Höckböle innevarande år. Styrelsen begär
en lånefullmakt om 100 000 euro för verkställande av det föreslagna
projektet.
______
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Kfge § 54/31.8.2016
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 192/19.12.2018
Konstateras att detta ärende blivit aktuellt på nytt på grund av 1) det
besvär som lämnats in med anledning av Byggnadstekniska nämndens
beslut att bevilja bygglov för ett lägenhetshotell (se beslut Btn §
99/11.12.2018) samt 2) byggnadstekniska nämndens beslut (se beslut
Btn § 102/11.12.2018) att skicka en skrivelse till Ålands Vatten och
Finströms kommun med intresseförfrågan om möjligheten, intresset och
viljan att medfinansiera anläggning av en ny stamledning från
Västanträsk till Geta för att möjliggöra ringmatning och samt
Havsviddens och andra angränsande fastigheters anslutning till det
kommunala vattenledningsnätet.
Konstateras att fullmäktige beslutade genom beslut Kfge § 54/31.8.2016
att bevilja lån för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar från
Östergeta till Höckböle. Projektet genomfördes dock ej under hösten
2016 på grund av tidsbrist varför styrelsen då senare under hösten
föreslog för fullmäktige under kommunens budgetbehandling för
kommande budgetår att investeringsanslaget skulle budgeteras för
verksamhetsåret 2017. Fullmäktige beslutade dock under
budgetbehandlingen (se beslut Kfge § 73/7.12.2016) att inte bevilja
anslag för projektet.
Kommundirektören bedömer det nu synnerligen aktuellt att kommunen
på nytt i rask takt utreder förutsättningarna för att bygga ut
vattenledningsnätet så att befintlig och framtida möjlig bebyggelse vid
Havsvidden kan anslutas till det kommunala vattenledningsnätet.
För detta ändamål kan med fördel en arbetsgrupp bestående av
förtroendevalda och tjänstemän bildas. Arbetsgruppen skulle då få i
uppdrag att 1) sammanställa de utredningar och material som redan tagits
fram i ärendet, 2) ta fram kostnadskalkyler och
finansieringsförutsättningar för projektet samt 3) utreda i detalj olika
dragningsalternativ. Arbetsgruppen skulle rapportera till styrelsen och
inom april månad 2019 ha utrett projektets förutsättningar samt föreslå
för styrelsen på vilket sätt projektet kunde genomföras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bilda en arbetsgrupp bestående av
förtroendevalda och tjänstemän. Arbetsgruppen får i uppdrag att 1)
sammanställa de utredningar och material som redan tagits fram i
ärendet, 2) ta fram kostnadskalkyler och finansieringsförutsättningar för
projektet samt 3) utreda i detalj olika dragningsalternativ av
vattenledningar. Arbetsgruppen rapporterar till styrelsen och inom april
månad 2019 ska arbetsgruppen presentera projektets förutsättningar samt
föreslå för styrelsen på vilket sätt projektet kunde genomföras.
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Arbetsgruppen får också i uppdrag att hålla kontakt med Ålands Vatten
så att nödvändiga åtgärder för säkrande av vattentillgången finns med i
beräkningarna. Arbetsgruppen får även i uppdrag att se över kommunens
V/A anslutningsregler och villkor.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att en arbetsgrupp tillsätts till nästa
styrelsemöte.
______
Kst § 7/22.1.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av
kommundirektören, kommunteknikern och två förtroendevalda.
Ledamot Kjell Berndtsson föreslår att styrelseledamot Camilla
Andersson ingår i arbetsgruppen. Förslaget understödes.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av
kommundirektören, kommunteknikern och kommunstyrelseordförande
samt att byggnadstekniska nämnden och fullmäktige tillsätter varsin
ledamot till arbetsgruppen.
______
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8 § KOMMUNDIREKTÖRENS LEDIGHET JANUARI 2019
Kst § 193/19.12.2018
Kommundirektören anhåller om ledighet 21.12.2018 – 6.1.2019.
Konstateras att kommunkansliet håller stängt under samma period. De
inkommande ärendena är få under denna period. Kommundirektören är
dock anträffbar per telefon och mejl under perioden.
Kommundirektören anmäler jäv och avlägsnar sig från mötesrummet.
Styrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsens beslutar att bevilja kommundirektörens anhållan om
ledighet under perioden 21.12.2018 – 6.1.2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 8/22.1.2019
Konstateras att kommundirektören ej hade möjlighet att ta ut ledighet 2-4
januari på grund av stormen Alfrida och anhåller därför om att ta ut
ledighet 28-29 januari istället.
Kommundirektören anmäler jäv och avlägsnar sig från mötesrummet.
Styrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsens beslutar att bevilja kommundirektörens anhållan om
ledighet under perioden 28.1-29.1.2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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9 § VERKSTÄLLANDE AV HYRESHÖJNINGAR 2019
Kst § 9/22.1.2019
Driftsnettot för lägenheterna ser idag relativt bra ut, men med tanke på de
renoveringar som utfördes år 2018 (fyra stycken till antalet) och att det
kommande år krävs mer genomgående renoveringar beslutade
kommunfullmäktige (på förslag av kommunstyrelsen) vid sitt möte den
28.11.2018 (Kfge § 73/28.11.2018), då kommunens avgifter och taxor
behandlades. att höja hyrorna för kommunens lägenheter under
verksamhetsåret 2019.
En höjning av hyresnivån för kommunens hyreslägenheter Tallgården
och Engården ägde rum senast i mars år 2016, och hemgårdens rum och
pensionärslägenheter senast i februari 2015.
Målsättningen bör vara att såväl standard som hyresnivå harmoniseras
med kommunala hyresbostäder på Ålands landsbygd i övrigt. Jämfört
mot andra landskommuner på Åland ligger hyresnivåerna per
kvadratmeter relativt lågt för de kommunala hyreslägenheterna Geta
kommun. När man räknar på hyran bör man dock beakta att hyresgästen
själv har elkostnader för uppvärmning, ca. 1 euro/kvm.
Medelmånadshyran i april månad 2018 var enligt Åsub i
landsortskommunerna 8,90 euro (varmhyra).
Alla hyreslägenheter, förutom en (som genomgår en renovering), i Engården
och Tallgården är i dagsläget uthyrda och har de senaste åren sällan behövt
stå tomma längre tider. Alla pensionärslägenheter vid hemgården är också
uthyrda.
Enligt kommunens avgifter och taxor för 2019 som fastställdes av
fullmäktige i och med beslut Kfge § 73/28.11.2018 ska hyrorna för
kommunens lägenheter och rum på Tallgården, Engården och
Hemgården under verksamhetsåret 2019 höjas till följande nivåer:
HYRESBOSTÄDER VID TALLGÅRDEN OCH ENGÅRDEN
Lägenhet
Laxvägen 2A
Laxvägen 2A
Laxvägen 2A
Laxvägen 2A

Hyra 2018
6,56 €/m2
6,56 €/m2
6,56 €/m2
6,56 €/m2

Ny hyra 2019
6,88€/m2
6,88€/m2
6,88€/m2
6,88€/m2

Laxvägen 2B L5 (3:a 78 m2)
Laxvägen 2B L6 (3:a 78 m2)

6,44 €/m2
6,44 €/m2

6,88 €/m2
6,88 €/m2

Laxvägen 6 L1 (2:a 60 m2)
Laxvägen 6 L2 (3:a 75 m2)*
Laxvägen 6 L3 (2:a 60 m2)

6,91 €/m2
6,91 €/m2
6,91 €/m2

7,25 €/m2
7,50 €/ m2
7,25 €/ m2

L1(2:a
L2(2:a
L3(2:a
L4(2:a

62,5
62,5
62,5
62,5

2

m )
m2)
m2)
m2)
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Laxvägen 4 L4 (2:a 60 m2)
Laxvägen 4 L5 (3:a 75 m2)
Laxvägen 4 L6 (2:a 60 m2)

6,91 €/m2
6,91 €/m2
6,91 €/m2

Tid: kl. 19:00
7,25 €/ m2
7,25 €/ m2
7,25 €/ m2

HYROR FÖR PENSIONÄRSLÄGENHETERNA VID HEMGÅRDEN

Lägenhet
0
1 + 10
2 till 9

Månadshyra
2018
343,00 €
282,50 €
200,00 €

m3
45,6
50,4
35

€/m3
7,52 €
5,61 €
5,71 €

Nytt m3
7,52 €
6,00 €
6,00 €

HYROR FÖR RUMMEN PÅ SERVICEBOENDET HEMGÅRDEN
lägenhet/rum
11 till 15
16
17 till 19

./.

Månadshyra
2018
238,50 €
222,50 €
241,00 €

m3

€/m3

Nytt m3

30
28
30,3

7,95 €
7,95 €
7,95 €

8,35 €
8,35 €
8,35 €

Då de kommunala hyresfastigheterna är uppförda med räntestödslån från
Ålands landskapsregering är det enligt landskapslagen om
bostadsproduktion (1982:14) landskapsregeringen som slutligen skall
fastställa hyrorna på basen av låntagarens ansökan. Kommunen har, med
anledning av detta, blivit beviljad hyreshöjningarna på Tallgården och
Engården enligt Landskapsregeringens beslut Dnr ÅLR 2018/9115. Där
fastställs en maximihyra om 8,00 euro/m2 för hyresbostäderna
Tallgården och Engården. Hyreshöjningen kan göras i flera etapper.
Landskapsregeringen ska meddelas vid varje hyreshöjning.
Bilaga Kst § 9/2019.
Detta gäller dock ej Hemgården som omfattas av ett generellt beslut i vilket
beslutsrätten delegerats till kommunen, och eventuell hyreshöjning där bara
behöver delges landskapsregeringen till kännedom enligt beslutet nedan:
K22/05/1/7, 3.5.2005, enskild föredragning, LR-led Britt Lundberg,
bost.låneinsp Sten Eriksson
”Landskapsregeringen beslöt, med stöd av 26 § landskapslagen om stöd för
bostadsproduktion (14/82), att till kommunerna delegera rätten att
fastställa hyrorna för de landskapsbelånade hyresbostäder som används för
omsorgsboende och för pensionärsbostäder i anslutning till omsorgshem.
Beslutet gäller följande fastigheter: […] Hemgården i Geta kommun […]”.

De kommande hyreskorrigeringarna har meddelats de kommunens
hyrestagare genom ett utskick den 17.1.2019.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommunstyrelsen

Datum: 22.1.2019

Tid: kl. 19:00

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att de av fullmäktige (Kfge § 73/28.11.2018)
beslutade hyreshöjningarna ovan på Tallgården, Engården och
Hemgården verkställs från och med 1.3.2019.
Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att för Ålands landskapsregering
tillkännage de höjda hyresnivåerna i Hemgården, Tallgården och
Engården enligt ovan.
Detta besluts delges hyrestagarna som berörs av hyreshöjningar.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 22.1.2019

Tid: kl. 19:00

10 § OMORGANISERING PÅ HEMGÅRDEN - TILLSÄTTANDE AV
NÄRVÅRDARE MED KRÄVANDE ARBETSUPPIFTER
SocN § 55/19.12.2018
Enligt enkät som gått ut till personalen är alla enbart positiva till
arbetsfördelningen, det blir ett bättre flyt i informationen och personalen
kan koncentrera sig mera på klienterna när det administrativa löper på ett
bättre sätt och ansvarsfördelningen har förbättras. Den övervägande
responsen är att det blivit bättre redan på denna korta period.
Lönemässigt tjänas det in en obetydlig summa på 500€ men planeringen
av vikarier och inhoppare blir billigare eftersom närvårdaren med
krävande arbetsuppgifter deltar i vården alla förmiddagar på vardagarna
så kan man planera inhopparna på kortare pass.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att äldreomsorgsledarens
tjänst sänks till 80 % av heltid samt att en av de sex närvårdartjänsterna
ombildas till en tjänst med yrkestiteln ”Närvårdare med krävande
yrkesuppgifter”. Konstaterar att kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut
huruvida omorganiseringen verkställs.
Socialnämnden beslutar att den föreslagna omorganiseringen som pågått
sedan på prov sedan 1.11.2018 fortskrider till och med det att fullmäktige
tagit beslut.
Beslut:
Enligt förslag.
______
Kst § 10/22.1.2019

./.

Konstateras att kommunstyrelsen i höstas tog beslut om att bevilja
äldreomsorgsledarens anhållan om att tillfälligt gå ner till 80 % för att
möjliggöra en testperiod (oktober-december 2018) av den föreslagna
omorganiseringen.
Bilaga Kst § 10a/2019.
Konstateras att den föreslagna omorganiseringen ännu är i kraft enligt
socialnämndens beslut (SocN § 55/19.12.2018) i väntan på beslut
huruvida omorganiseringen ska fortgå.
Den föreslagna omorganiseringen konstateras innebära att
personaltätheten på Hemgården inklusive vård-, administrativ- och övrig
personal blir en vanlig vardag enligt följande:
- Morgon-/förmiddagspass (kl 07.30-15.30):
2 närvårdare + 1 närvårdare med krävande arbetsuppgifter
Närvårdaren med krävande arbetsuppgifter arbetar huvudsakligen
administrativt efter lunchpausen, och deltar därefter i vården vid behov.
Protokolljustering: ________________________________
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- Eftermiddags-/kvällspass (kl 13.30-21.30):
2 närvårdare
- Nattpass:
1 närvårdare (kl. 21.15-07.45)
Planerad arbetstid vardagar närvårdare med krävande yrkesuppgifter är
kl 07.30-15.30, heltid (100 %)
Äldreomsorgsledaren arbetar måndag-torsdag 80 %.
Lokalvårdare arbetar 52 % av heltid, vardagar.

./.

En arbetsbeskrivning för närvårdaren med ökade ansvarsområden har
tidigare uppgjorts.
Bilaga Kst § 10b/2019.

./.

Äldreomsorgsledarens anhållan om att permanent gå ner till 80 % av
heltid enligt bilaga.
Bilaga Kst § 10c/2019.
Den uppgiftsrelaterade lönen för en ny ombildad tjänst som närvårdare
med krävande yrkesuppgifter bör fastställas av styrelsen efter att tjänsten
tillsatts av fullmäktige. Lönen bör utgå från en arbetsvärdering.
Lönesättningspunkt föreslås vara 03HOI030 enligt AKTA
kollektivavtalet.
För närvarande kompenseras närvårdaren som har de extra
ansvarsområdena med ett speciellt individuellt lönetillägg som läggs till
den uppgiftsrelaterade lönen för närvårdare (2 347,96 euro).
Konstateras att omorganiseringen bedöms vara kostnadsneutral med en
viss möjlighet till en liten inbesparing. Det är delvis osäkert hur den
föreslagna omorganiseringen långsiktigt påverkar lönekostnaderna samt
verksamheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens föreslagna
omorganisering innebärandes att äldreomsorgsledarens tjänst sänks till
80 % av heltid och att en av de sex närvårdartjänsterna får ytterligare
ansvarsområden enligt arbetsbeskrivning bilaga Kst 10b/2019 verkställs
under en längre tillfällig period till och med 31.12.2019 för att ge mer tid
till utvärdering och perspektiv. Kommunstyrelsen och i slutändan
fullmäktige behandlar frågan igen i samband med behandlingen av
budgeten för nästa verksamhetsår för att då besluta om omorganiseringen
kan ske på permanent basis.
En mer omfattande utvärdering av den föreslagna omorganiseringen ska
ske innan budgetarbetet börjar. Även äldreomsorgsledarens
arbetsbeskrivning ses över och revideras vid behov.

Protokolljustering: ________________________________
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Äldreomsorgsledaren beviljas således att gå ner till 80 % av heltid i
första hand till och med 31.12.2019 med möjlighet till förlängning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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11 § INBJUDAN TILL SAMARBETE OM UNGDOMSVERKSAMHET I GODBY
Kst § 22/16.1.2019

./.

Finströms förfrågan med avtalsutkast enligt bilaga.
Bilaga Kst § 11a/2019.
Enligt ovanstående är en första, högst preliminär, kostnadsberäkning för
deltagande i samarbetet ca. 3 200 euro/år. Konstateras att Geta kommun ej
budgeterat för detta ändamål och verksamheten finns ej med i de
verksamhetsmål som är uppställt för ungdomsverksamheten i kommunens
budget för 2019. Ärendet bör således föras till fullmäktige för att få
tilläggsmedel om styrelsen bedömer att kommunen ska gå in för ett
samarbete. Poltitiskt bör även det eventuella samarbetet förankras i
fullmäktige.

./.

Enligt 2018 års besökstatistik är ungdomslokalen i Godby, som drivs av
Finströms kommun, relativt välbesökt av getaungdomar.
Bilaga Kst § 11b/2019.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och beslutar huruvida kommunen
går vidare med Finströms kommuns samarbetsförfrågan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att
tilläggsmedel om 3 200 euro budgeteras under uppgiftsområdet
Kommunledning under kostnadsstället för ungdomsverksamhet för att
starta upp ett samarbete med Finströms kommun gällande
ungdomsverksamhet i Godby.
______

Protokolljustering: ________________________________
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12 § ANBUDSBEGÄRAN FRÅN HAMMARLANDS KOMMUN – ANDELAR I
OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER
Kst § 12/22.1.2019

./.

Kommunfullmäktige i Hammarlands kommun har beslutat att
kommunstyrelsen i Hammarland tillåts sälja två av kommunens åtta
andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f. Andelarna och tillhörande
platser utgör institution. Hammarlands kommun har därför 18.12.2018
inkommit med en anbudsbegäran till Geta kommun. Svar ska lämnas
senast 31.1.2019. Beslut i ärendet fattas därefter av kommunstyrelsen i
Hammarland. Överlåtelse sker genom en inbördes överenskommelse
mellan de aktuella kommunerna efter fullgjord betalning av köpesumma.
Hammarlands kommun förbehåller sig rätten att anta eller förkasta
inkomna anbud. Anbudsbegäran, enligt bilaga.
Bilaga Kst § 12/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Hammarlands kommun att Geta
kommun för närvarande inte har behov av att köpa ytterligare
andelar/platser i Oasen Boende- och vårdcenter k.f.
BESLUT:
Enligt förslag.
Ärendet skickas till socialnämnden till kännedom.
______

Protokolljustering: ________________________________
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13 § LAGTNINGS- OCH KOMMUNALVALET 2019, FASTSTÄLLANDE AV
FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLE SAMT RÖSTNINGSSTÄLLE PÅ
VALDAGEN I GETA KOMMUN
Kst § 13/22.1.2019
Lagtingsvalet och kommunalvalet förrättas söndagen den 20 oktober
2019. Förtidsröstningen ordnas på Åland den 5-15 oktober. Enligt 2 §
landskapslag (ÅFS 1970:39) om lagtingsval och kommunalval utgör
kommunen ett röstningsområde, om det inte av särskild orsak är
erforderligt att dela in kommunen i flera röstningsområden. Geta
kommun består av ett röstningsområde.
På valdagen ska varje röstningsområde ha ett röstningsställe. Enligt 2 a §
landskapslag om lagtingsval och kommunalval ska kommunstyrelsen ta
beslut om var röstning ska ske på valdagen samt meddela detta till
landskapsregeringen och till länsstyrelsen på Åland, numera Statens
ämbetsverk på Åland, i egenskap av registerförvaltningens
lokalmyndighet.
Enligt 51 § landskapslag om lagtingsval och kommunalval ska
kommunstyrelsen fatta beslut om var i kommunen allmänna
förtidsröstningsställen ska inrättas. Varje kommun ska ha minst ett
allmänt förtidsröstningsställe om inte något annat följer av särskilda skäl.
De senaste valen har Geta kommun anlitat Åland Post Ab och
postkontoret i Mariehamn för förhandsröstningen. Förhandsröstning har
även ordnats på äldreboendet Hemgården (institution).
Av 51 a § landskapslag om lagtingsval och kommunalval följer att
kommunstyrelsen bestämmer under vilka tider förhandsröstning vid ett
allmänt förhandsröstningsställe sker. Utgångspunkten är att ett allmänt
förhandsröstningsställe är öppet för röstning alla dagar utom söndagar
under förhandsröstningstiden, om inte något annat av särskilda skäl
bestäms av kommunstyrelsen. Röstningstiderna får inte infalla vardagar
före klockan 8.00 eller efter klockan 20.00 och inte heller lördagar före
klockan 10.00 eller efter klockan 16.00.
Enligt 83 § landskapslag om lagtingsval och kommunalval står
landskapsregeringen för kostnaderna för förhandsröstningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 51 § landskapslag (ÅFS 1970:39) om
lagtingsval och kommunalval avsedda förhandsröstningsställen i Geta
kommun ska vara följande för lagtingsvalet och kommunalvalet 2019:
1) det allmänna förhandsröstningsstället i kommunen är postkontoret
i Mariehamn i enlighet med avtal med Åland Post.
2) förhandsröstningsstället inom socialvården i kommunen är
äldreboendet Hemgården.
Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

33

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 22.1.2019

Tid: kl. 19:00

Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommundirektören att ingå
avtal med Åland Post om förhandsröstningsställe. I avtalet ska
förhandsröstningstiderna i enlighet med gällande lag finnas stipulerade.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att Geta Skola är röstningsställe på
valdagen.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala
centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala
centralnämnden i god tid ska kunna påbörja förberedelserna inför valet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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14 § RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE LANDSKAPSREGERINGENS
BESLUT OM LANDSKAPSANDEL FÖR GRUNDSKOLAN
Kst § 14/22.1.2019
Kommundirektören bedömer att Geta kommun bör lämna in ett
rättelseyrkande till landskapsregeringen gällande landskapsregeringens
beslut ”Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019” daterat
8.1.2019 fattat av byråchef Elisabeth Storfors med diarienummer ÅLR
2019/83 och landskapsregeringens beslut ”Basbeloppen för
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019” av 8.1.2019
fattat av minister Tony Asumaa med diarienummer ÅLR 2019/65.

./.

Landskapsregeringen beslut över vilka rättelseyrkandet yrkas enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 14a/2019.

./.

Motiveringar och ytterligare information enligt utkast till rättelseyrkande
som bilaga.
Bilaga Kst § 14b/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ett rättelseyrkande till
landskapsregeringen gällande landskapsregeringens beslut med
diarienummer ÅLR 2019/83 och landskapsregeringens beslut med
diarienummer ÅLR 2019/65. Kommundirektören befullmäktigas lämna
in rättelseyrkande i enlighet med bilaga Kst § 14b/2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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15 § FASTSTÄLLANDE AV KOMMUNSTYRELSENS KOMMANDE
ORDINARIE SAMMANTRÄDEN
Kst § 15/22.1.2019
Kommunstyrelsen bör besluta om datum för kommande ordinarie
sammanträden till och med sommaruppehållet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om kommande ordinarie sammanträden till
och med sommaruppehållet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att de ordinarie styrelsemötena hålls följande
datum: ons 13.2.2019, tis 19.3.2019, tis 16.4.2019, tis 14.5.2019, tis
11.6.2019.
______

Protokolljustering: ________________________________
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16 § AVTAL – INFOPUNKT GETA 2019
Kst § 16/22.1.2019
Kommunen har sedan tidigare ingått avtal med Getaboden om Infopunkt
Geta. Avtalet ingås för ett år i taget. Infopunkten riktar sig till turister,
sommargäster och besökare och tillhandahåller bland annat olika typer
av informationsmaterial som specificeras i avtalet.

./.

Förslag till avtal, enligt bilaga;
Bilaga Kst § 16/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ingår avtal enligt bilaga Kst § 16/2019 för perioden
1.1-31.12.2019 och befullmäktigar kommundirektören att underteckna
avtalet för kommunens räkning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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17 § EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR
ELEVASSISTENT TILL GETA SKOLA
SKN § 4/21.01.2019

Geta skola har genom skolföreståndare Marianne Häggblom och
klasslärare Lena Swartko inkommit med anhållan om utökat behov av
elevassistent i åk 1-2 för vårterminen 2019.
I budget 2019 finns två arbetsavtal som elevassistenter budgeterat.
Försök att omorganisera och omplacera befintliga personalresurser har
gjorts. Klassläraren har i bilaga 1/21.01.2019 redogjort närmare klassens
resursbehov

.
Behovet är utökning av ett arbetsavtal som elevassistent på 54,2 % av
heltid, dvs 21 timmar/ vecka och kostnaden beräknas vara 8 000 € inkl.
sociala avgifter för 5 månaders anställning under vårterminen.
Skoldirektörens förslag:
Skolnämnden i Geta anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsanslag på
8 000 € för utökning av personalresurser vid Geta skola med en
elevassistent,54,2% av heltid, för vårterminen 2019.
Beslut: Enligt förslag.
Bilaga nr 1/21.01.2018
Redogörelse av elevassistentbehov.
Kst § 17/22.1.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller till kommunfullmäktige om tilläggsanslag på
8 000 € för utökning av personalresurser vid Geta skola, under
uppgiftsområdet Undervisningsverksamhet, med en elevassistent, 54,2%
av heltid, för vårterminen 2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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18 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 18/22.1.2019
Mötet förklaras avslutat kl. 21.10.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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§§ 1-18
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
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:
§§ 3-6, 8, 11, 15, 17-18
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte
anföras över följande beslut: §§
Grunder 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:
§§ 1-2, 7, 9-10, 12-14, 16
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.
Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 22.1.2019

Tid: kl. 19:00

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.
Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan rådgöras
med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.
Det aktuella beslutsprotokollet är, medelst framläggande till påseende i Geta kommunkansli,
Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till part,
offentliggjort följande dag:

Protokolljustering: ________________________________

