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Sammanträdeskallelse med ärendelista har utfärdats samt anslagits på den elektroniska
anslagstavlan för offentliga delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax) den 5.6.2019.
Delgivning av protokollet med meddelande om att det finns för allmänt påseende på Geta kommuns
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Geta den 5.6.2019
Camilla Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Enligt uppdrag

Kommundirektör Gustav Blomberg

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

84 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 84/11.6.2019
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 17.30 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 skickades ut elektroniskt den 5 juni med alla nödvändiga uppgifter
varför mötet således torde vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.
Vid sammanträdet är två ordinarie ledamöter närvarande. Ersättare har
kallats in för ledamöterna Berndtsson och Bladh. Ersättaren för ledamot
Sjöblom har meddelat förhinder. Sammanlagt är fyra (4) ledamöter
närvarande på mötet.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Kim Björling och Gunnel Nordlund-White.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.

Protokolljustering: ________________________________
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85 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kst § 85/11.6.2019
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund
 Skolnämnden, protokoll nr 3/2019, 14.5.2019
 Arbetarskyddskommissionen i Geta, protokoll från möten 24.4 samt 29.5.2019
 Byggnadstekniska nämnden, kallelse och protokoll nr 4, 20.5.2019
 Ålands kommunförbund vårstämma, kallelse och protokoll 1/2019, 27.5.2019
 Ålands Omsorgsförbund förbundsfullmäktige, kallelse nr 2/2019, 7.6.2019
 RÅL, protokoll nr 3/2019, 15.5.2019
 NÅHD, förbundsstyrelsen kallelse nr 5/2019, 12.6.2019
 Oasen Boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige nr 1/2019, 17.6.2019
 Kulturhörnsgruppen, protokoll möte 5.3.2019
 Centralvalnämnden, protokoll nr 1-5
Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom
 Kdir 27/13.5.2019, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
 Kdir 28/16.5.2019, Tillstånd: glasskiosk på centrumtomt
 Kdir 29/15.5.2019, Inlämnande av besvär gällande landskapsandel för grundskola
2019
 Kdir 30/22.5.2019, Ansökan om ledighet (beviljad)
 Kdir 31/22.5.2019, Ansökan om ledighet (beviljat)
 Kdir 32/22.5.2019, Ansökan om ledighet (beviljat)
 Kdir 33/23.5.2019, Vikarie till Geta bibliotek
 Kdir 34/27.5.2019, Ansökan om ledighet (beviljat)
 Kdir 35/27.5.2019, Ansökan om ledighet (beviljat)
 Kdir 36/27.5.2019, Ansökan om ledighet (beviljat)
 Kdir 37/27.5.2019, Kansliets öppethållningstider under sommaren 2019
 Kdir 38/27.5.2019, Anhållan om befrielse från renhållningens grundavgift 2019
 Kdir 39/3.6.2019, Utlåtande över ansökan om jordförvärv
 Kdir 40/3.6.2019, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
 Kdir 41/4.6.2019, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
 Kdir 42/4.6.2019, Anställning av lokalvårdare som extra resurs vid storstädning av
Geta skola
 Kdir 43/5.6.2019, Förtjänsttecken 2019
 Kdir 44/10.6.2019, Utlåtande över ansökan om trafiktillstånd
 Ekonomens beslut § 4/14.5.2019, Avbetalningsplan för hyresbostad
 Bibliotekssekreterarens beslut § 1/11.4.2019, Bibliotekets dag (9.5.2019)
 Bibliotekssekreterarens beslut § 2/2.5.2019, Getadagen (öppethållning)
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
 Landskapsregeringen, lediganslående av ett trafiktillstånd i Geta för yrkesmässig
beställningstrafik med personbil (anhållan senast 4.6.2019).
 Åfs 2019:30, LL om ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad
socialtjänst
 Åfs 30:2019, LL om ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad
socialtjänst
 Åfs 31:2019, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda
 Åfs 32:2019, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattningar om socialvård
 Åfs 33:2019, LL om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om utkomststöd
 Åfs 34:2019, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av lagen om service och stöd på grund av handikapp
 Åfs 35:2019, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av barnskyddslagen

Protokolljustering: ________________________________
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Åfs 36:2019, LL om ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad
socialtjänst
Åfs 37:2019, LL om ändring av 2 och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
Åfs 38:2019, LL om ändring av 6 § landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om utkomststöd
Åfs 39:2019, LL om ändring av 4a § landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
Åfs 40:2019, LL om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av barnskyddslagen
Åfs 45:2019, Vallag för Åland
Åfs 46:2019, LL om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
Åfs 47:2019, LL om ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande
kommunala folkomröstningar
Åfs 48:2019, LL om ändring av 2 § landskapslagen om valfinansiering
Åfs 48:2019, LL om ändring av 25a och 29 §§ kommunalskattelagen för
landskapet Åland

Övrigt
 Diskussionsmöte om en för Åland gemensam räddningsmyndighet, protokoll,
23.5.2019
 Finlands kommunförbund och Social- och hälsovårdsministeriet, meddelande
23.5.2019, Nya anvisningar för beredskap och beredskapsplanering inom socialoch hälsovården
 Avtal och protokoll om övertagande av Norrviks Vatten (verkställande
byggnadstekniska nämndens beslut i enlighet med investeringsbudgeten)
 Finströms kommunstyrelse, protokollsutdrag, om beslut om utseende av
förhandlare till en styrgrupp för kommunreformen
 Ålands kommunförbund, meddelande 29.5.2019, Uppföljning och information om
vidare åtgärder (ekonomirapportering via ÅSUB)
 ÅDA Ab, kallelse bolagsstämma 13.6.2019
 Finlands kommunförbund, Cirkulär 5/2019, Kommunförbundets handbok för
främjande av likabehandling i kommunens verksamhet.
 ÅDA Ab, Ägarinfo nr 4 2019
 ÅDA Ab, Nuläges- och behovsanalys – ekonomisystem för kommuner och
kommunalförbund (Dnr U002/2019)
 Akava-Åland r.f., meddelande 7.6.2049, Huvudförtroendemän för Akava-Åland r.f.
 Ålands landsbygdscentrum, informationsfolder ”Landsbygdsnäringarna på Åland
2019”
 ÅSUB, Översikter och indikatorer 2019:4 – Hållbar utveckling 2019
 ÅMHM, Hörande (Dnr: 2019-53) Geta grundskolas centralkök
 Samhällsinformation – Om krisen kommer
 Befolkningsregistercentralen, Brev VRK/2394/2019, Anmälan om ändrad indelning
i röstningsområden till magistraten.
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:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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86 § RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPP, VATTELEDNING ÖSTERGETAHÖCKBÖLE-HAVSVIDDEN
Kst § 86/11.6.2019
Enligt kommunstyrelsens beslut Kst § 7/22.1.2019 tillsatte styrelsen en
arbetsgrupp bestående av kommundirektören, kommunteknikern och
kommunstyrelseordförande. Fullmäktige har beslutade att tillsätta
fullmäktigeledamot Anders Jansson och byggnadstekniska nämnden
beslutade att tillsätta nämndledamot Johanna Wendelin-Dahlblom.
Styrelseordförande Camilla Andersson ersattes i arbetsgruppen mot
styrelseledamot Kim Björling, enligt styrelsens beslut Kst §
57/19.3.2019. Andersson har dock haft närvaro- och yttranderätt på
gruppens möten enligt samma beslut.

./.

Arbetsgruppen har nu inkommit med en slutrapport i enlighet med
kommunstyrelsens beställning. Rapporten och mötesanteckningar enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 86/2019.
Enligt kommunstyrelsens beslut Kst § 192/19.12.2018 fick arbetsgruppen
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 skulle inom april
månad 2019 presentera projektets förutsättningar samt föreslå för
styrelsen på vilket sätt projektet kunde genomföras. Arbetsgruppen fick
också i uppdrag att hålla kontakt med Ålands Vatten så att nödvändiga
åtgärder för säkrande av vattentillgången finns med i beräkningarna.
Arbetsgruppen fick även i uppdrag att se över kommunens V/A
anslutningsregler och villkor.
Konstateras att det i arbetsgruppens rapport föreslås två alternativa
dragningar av vattenledningar till Höckböle. Båda alternativen har
fördelar och nackdelar. På ett positivt plan har arbetsgruppens kontakt
med Ålands Vatten resulterat i att vattenbolaget meddelat att de
finansierar, bygger och planerar vattenledningen till Höckböle (se bilaga
till rapporten). Geta kommun bekostar sedan ledningarna genom att
betala tillbaka genom annuiteter (ger utfall på driften). Ålands Vatten
bygger alltså stamledningen, men kommunen kommer att behöva bygga
ev. distributionsledningar och ska planera alla fastighetsinkopplingar.
När det gäller status för stamledningsutbyggnaden från Höckböle norrut
mot Havsvidden är det osäkert huruvida Havsvidden-komplexet kommer
att ansluta sig. Därför är projektet osäkert för närvarande. Det är heller
inte i detalj utrett hur ledningsdragningen norrut ska utföras med tanke
på kostnadsberäkningar och genomförbarhet. Däremot har det
framkommit under arbetsgruppens möten att det mest önskvärda, och
vad en prel. översiktsbedömning ger vid handen, att ledningsdragningen
bör ske längs med Gröndalsvägen i så lång utsträckning som möjligt.
Protokolljustering: ________________________________
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Arbetsgruppen har också behandlat frågan huruvida det är i kommunens
intresse att på samma gång sätta ner avloppsledningar i samma
ledningsgrav som vattenledningarna längs med sträckan ÖstergetaHöckböle. I rapporten föreslås att detta vore önskvärt på grund av
framtida efterfrågan på kommunala avloppsanslutningar i området.
Dessutom kan det konstateras att nuvarande avloppsplan förutsätter att
avloppsnätet byggs ut i Östergeta.
Enligt rapporten kan tryckavlopp läggas samtidigt i samma ledningsgrav
av Ålands Vatten eller alternativt kan projektet upphandlas på samma
gång så att Ålands Vatten upphandlar vattenledningen och Geta
avloppsledningen.
Rapportens kostnadsuppskattningar ger följande (obs exkl.
avloppsledningar):
Etapp
1
2
Totalt

Namn
Östergeta
Havsvidden

Dim
Längd
Mark
110
2100 Åker, Berg
110
6390 Berg,Silt

Enhetskostnad

Total
60
126 000 €
70
447 300 €
573 300 €

Kostnadsberäkningarna för etapp 1 är tämligen säkra, och eftersom
projektet skulle utföras av Ålands Vatten löses finansieringen via dem.
Däremot måste det anses att kostnadsberäkningarna för etapp 2 är tämligen
osäkra. Om underlaget ska förbättras för etapp 2, bör det således läggas
mer tid på att arbeta vidare med ledningsdragning från Höckböle och norrut
längs med Gröndalsvägen, och ytterligare utföra mer detaljerade
undersökningar och kostnadsberäkningar, och utreda efterfrågan på
vattenanslutningar längs med vägen, samt fastslå huruvida det är
ändamålsenligt att lägga ner avloppsrör i samma ledningsgrav. Om
kommunen ska arbeta vidare med detta, främst då med tanke på
projekteringen av vattenledningsnätet, behöver det anlitas extern expertis
för. Anledningen är att kommunens kommuntekniker är anställd endast på
40 % och det är kommundirektörens uppfattning att det inte finns möjlighet
för kommunteknikern att åta sig uppdraget så som tjänsten nu är utformad.
I rapporten behandlas inte de nödvändiga revideringarna av kommunens
V/A-anslutningsregler och -villkor. Detta arbete bör dock utföras under
hösten.
Avslutningsvis bör det diskuteras i styrelsen huruvida arbetsgruppen
borde få förlängt mandat för att arbeta vidare med projektering av
vattenledningar (och ev. avloppsledningar) under hösten.
Arbetsgruppens ordförande Anders Jansson deltar under ärendets
behandling och delger rapportens resultat.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar rapporten till kännedom.
På grundval av Ålands Vattens förhandsbesked av den 17 april beslutar
kommunstyrelsen att formellt anhålla till Ålands Vatten att de börjar
projekteringsarbetet för V/A-ledningsutbyggnadsprojektet från Östergeta
till Höckböle under hösten 2019 med målsättningen att stamledningarna
kan tas i bruk år 2020.
Kommunstyrelsen beslutar också att förlänga mandatperioden för
arbetsgruppen till och med årsskiftet för att ta fram kostnadsberäkningar
och annat underlag för vattenledningsutbyggnad (och ev.
avloppsledningar) från Höckböle längs med Gröndalsvägen norrut mot
Havsvidden inför budgetarbetet i oktober.
Kommunstyrelsen konstaterar att det behövs utomstående experthjälp för
att arbeta vidare med etapp 2 norrut längs med Gröndalsvägen.
Kommunstyrelsen beslutar således att låta arbetsgruppen tillsammans
med byggnadstekniska nämnden avgöra frågan om experthjälp och hur
befintliga budgetmedel inom uppgiftsområdet för V/A används.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

87 § SKRIVELSE OM LÖNERÄKNINGEN
Kst § 87/11.6.2019

./.

En kommuninvånare har skickat in en skrivelse om Geta kommuns
löneräkningsfunktion. Geta kommuns löneräkning köps av Sunds
kommun. Skrivelsen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 87/2019.
Underlag delges på mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att låta ekonomen utreda det aktuella ärendet.
Utlåtande inhämtas från löneräkningen samt svar från
skattemyndigheten. Utredningen bör vara styrelsen tillhanda inom
september månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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88 § UPPTAGNING AV LÅN FÖR FINANSIERING AV
INVESTERINGSPROJEKT
Kst § 88/11.6.2019
För att bibehålla likviditeten så gott det går behöver kommunen uppta lån
för alla investeringsprojekt för 2019, vilka uppgår till 72 000 euro netto.
I Geta kommuns budget för 2019 finns det upptaget långfristiga lån om
72 000 euro för de investeringsprojekt som återfinns i budgeten.
Lånet har ej ännu lyfts och behöver behandlas av kommunstyrelsen i
enlighet med Geta kommuns förvaltningsstadga.
Enligt § 122 i förvaltningsstadgan besluter kommunstyrelsen ”om
upplåning av budgetlån inom de ramar kommunfullmäktige angett i
samband med antagande av budgeten. Kommunstyrelsen besluter om
övriga frågor som gäller finansiering och penningrörelse samt kan vid
behov utfärda närmare föreskrifter och anvisningar för
ekonomiförvaltningen.”
”Kommunstyrelsen kan delegera rätt att besluta om upplåning och
placeringar vidare till andra organ och tjänsteinnehavare.”
Geta kommun har outtagna investeringslån kvar på Andelsbanken från
föregående år som bör kunna användas detta år.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse beslutar att till kommundirektören delegera
upptagning av investeringslån för år 2019 om högst 72 000 euro i
enlighet med budget 2019. Lån upptas vartefter investeringsprojekten
färdigställs under året.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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89 § BUDGETDIREKTIV FÖR BUDGET 2020
Kst § 89/11.6.2019

./.

Kommundirektören och ekonomen har tagit fram förslag på budgetdirektiv
för 2020 enligt bilaga.
Bilaga Kst § 89/2019
Budgetdirektivet anger de ekonomiska ramarna för alla kommunens
uppgiftsområden; Kommunledning, Allmän social verksamhet,
Hemservice och Äldreomsorg, Barnomsorg, Undervisningsverksamhet,
Centralkök, Bibliotek och kultur, Byggnadstillsyn, Byggnader och
anläggningar, Trafikleder och allmänna områden, Vatten och avlopp,
Avfallshantering, Brand- och räddningsnämnden samt
Lantbruksnämnden.
I budgetdirektivet föreslår man också nivå för kommunens skattesatser.
Kommunen har mycket dåliga ekonomiska förutsättningar för år 2020,
och kommer att vara tvungen att få ekonomiskt stöd från
landskapsregeringen.
Det nya landskapsandelssystemet som trädde i kraft 1.1.2018 har kraftigt
minskat intäkterna och skatteintäkterna har minskat kraft sedan
toppnoteringen för år 2016.
Enligt budgetdirektivet skulle resultatet för budget 2019 blir +xx euro
(inklusive avskrivningar och finansiella kostnader).
Fastighetsskattehöjningar är medräknade i budgetdirektivet, och
kommunstyrelse- och fullmäktige kommer att inom augusti/september
behöva ta ställning till dem.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektivet enligt bilaga och för
densamma till fullmäktige för kännedom.
Med hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje
uppgiftsområde bör hålla sig inom ramarna när budgeten för 2020
uppgörs och att eventuella avvikelser från direktivet ska förklaras och
motiveras utförligt och härröra från lagstadgade uppgifter.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

90 § REVISION AV GETA KOMMUNS BOKSLUT
Kst § 90/11.6.2019

./.
./.

Revisorerna har lämnat en promemoria (PM) samt en revisionsberättelse
gällande revisionen av Geta kommuns bokslut för 2018. Promemorian
och berättelsen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 90a/2019, PM.
Bilaga Kst § 90b/2019, berättelse.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar revisionsberättelsen till kännedom och beslutar om
eventuella åtgärder med anledning av revisionspromemorian.
Revisionspromemorian förs till fullmäktige till kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen tar revisionsberättelsen till kännedom.
Revisionspromemorian förs till fullmäktige till kännedom.
________

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

91 § ÅLANDS SYNSKADADE R.F. - ANHÅLLAN AV FÖRENINGSBIDRAG
2019
Kst § 70/14.5.2019

./.

Inför 2019 års utdelning av föreningsbidrag har sex (6) stycken
ansökningar inkommit. Geta kommun har budgeterat 3 000 euro för
understöd till sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet
samt 1 500 euro för understöd till sammanslutningar för
kulturverksamhet år 2018. Sammanlagt 4 500 euro. Ansökningarna
enligt bilaga.
Bilaga KST § 70/2019.
Följande föreningar har inkommit med ansökan (summan inom parentes
är ansökt bidrag) innan sista ansökningsdatum (30.4.2019):
- Geta Ungdomsförening
(5 500 euro)
- Folkhälsan i Geta
(500 euro)
- Geta kulturförening r.f.
(1 000 euro)
- Ålands 4H Distrikt r.f.
(1 300 euro)
- Dånö museiförening
(1 000 euro)
- Föreningen Norden på Åland
(0,45euro/invånare)
Enligt Principer för beviljande av föreningsbidrag ska kommunstyrelsen
besluta om fördelningen av bidrag. Idrotts-, kultur- och
ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och grupper, som ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan
ansöka om föreningsbidrag. Föreningar som har ett betydande antal
medlemmar eller deltagare från Geta kan också söka om bidrag.
Ansökan görs på särskild blankett som finns på Geta kommuns hemsida
att ladda ner. Sista dag för ansökan är den 30.4 varje verksamhetsår
varefter Geta kommun beslutar om eventuellt föreningsbidrag i maj.
För beviljande av bidrag ska följande handlingar finnas tillhanda:
verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget.
Av beslutet ska det framgå mottagare, bidragsbelopp, ändamål och
eventuella villkor för användningen av bidraget.
Kommundirektörens förslag:
Utdelning av föreningsbidrag:
-

-

-

Geta Ungdomsförening, 1 600 euro för drift och underhåll av
Furulund (understöd till sammanslutningar för ungdoms- och
fritidsverksamhet) samt 100 euro för material till midsommarfirande
(understöd till sammanslutningar för kulturverksamhet) för
verksamhetsåret 2019
Folkhälsan i Geta, 500 euro för arrangerande av Grottloppet och
övrig verksamhet för verksamhetsåret 2019 (understöd till
sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet)
Geta kulturförening r.f., 700 euro för arrangerande av Geta Poesi &
Visa under verksamhetsåret 2019 (understöd till sammanslutningar
för kulturverksamhet)
Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

-

-

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

Ålands 4H Distrikt r.f., 900 euro för barnverksamhet under
verksamhetsåret 2019 (understöd till sammanslutningar för ungdomsoch fritidsverksamhet)
Dånö museiförening r.f., 700 för underhåll av museet samt
museiverksamhet under verksamhetsåret 2019 (understöd till
sammanslutningar för kulturverksamhet)

Avslag:
- Föreningen Norden på Åland. Motivering: Enligt Geta kommuns
Principer för beviljande av föreningsbidrag kan föreningar med
hemort utanför Geta få bidrag om man har ett betydande antal
medlemmar eller deltagare från Geta. Inget i verksamhetsplan eller
verksamhetsberättelse tyder på att man har verksamhet i Geta eller
har ett beytande antal medlemmar från Geta kommun
Jäv:
Ledamot Helena Martinsson anmäler jäv eftersom hon är ledamot i
GUF:s styrelse samt ledamot Folkhälsan i Getas styrelse.
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att bevilja jäv. Ledamoten
avlägsnade sig från mötesrummet och deltog inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kst § 91/11.6.2019

./.

Ålands Synskadade r.f. har ansökt om föreningsbidrag. Ansökan
lämnades in den 24.5.2019. Beslut om utdelning av kommunens
föreningsbidrag har redan tagits den 14.5.2019. Konstateras därför att
anhängigjord ansökan inkommit för sent. Ansökan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 91/2019.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommun beslutar att avslå ansökan med motiveringen att
kommunen har redan delat ut föreningsbidragen för innevarande år och
att ansökan inkommit för sent.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

92 § UTSEENDE AV REPRESENTANT OCH SUPPLEANT TILL
FÖRHANDLINGAR OM NYTT GRUNDAVTAL FÖR ÅOF
Kst § 92/11.6.2019
Förbundsstyrelsen för Ålands Omsorgsförbund k.f. har den 15 maj 2019
beslutat att låta medlemskommunerna att senast den 14 juni 2019 utse en
representant och suppleant med mandat att förhandla fram ett förslag till
grundavtal för en samordnad socialtjänst inom omsorgsförbundet.

./.

Förbundsstyrelsens beslut och tillhörande skrivelse, enligt bilaga.
Bilaga Kst § 92/2019.
Av beslutet framgår också att en projektledare anlitas för framtagande av
nytt grundavtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar utse en representant och suppleant med
mandat att förhandla fram ett förslag till grundavtal för en samordnad
socialtjänst inom Ålands Omsorgsförbund k.f. Kommunstyrelsen
beslutar även om eventuella direktiv till representanten och suppleanten.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar utse kommundirektören som representant och
ekonomen suppleant i förhandlingarna om nytt grundavtal för ÅOF.
Representanten rapporterar till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ger
vidare direktiv i höst.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

93 § FÖRFRÅGAN OM SAMARBETE MED EN ROCKOFF-BUSS
Kst § 93/11.6.2019

./.

Finströms kommun, genom deras ansvarig fritidsledare, har kontaktat Geta
kommun med en förfrågan om kommunen vill vara med och dela på
kostnaden för en Rock Off-buss under Rock Off-veckan. Bussen skulle gå
vid midnatt rutten Mariehamn-Jomala (gamla vägen)-Godby-HaraldsbyFinby-Prästö. Offerten man har fått för busstransporterna är 2 140 euro.
Om självkostnadspris för bussresenärerna hålls på 5 euro/person blir dock
slutsumman lägre eftersom den dras av på slutkostnaden för kommunerna.
Förfrågan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 93/2019.
Konstateras att ingen Rock Off-buss kommer att ta rutten till Geta.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan, eftersom ingen
anslutningsbuss planeras ta rutten till Geta och det därför inte ligger i
kommunens intresse att delta i finansieringen av förslaget.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

94 § ANALYS AV GETA KOMMUNS LIKVIDITET
Kst § 74/14.5.2019
Kommundirektören har låtit ekonomen utföra en analys över likviditeten
från 1.1.2016 till och med 31.12.2019. Anledningen är att försöka få ett
grepp över framtida eventuella likviditetsproblem och försöka mota
problemen innan de kan börja äventyra kommunens verksamhet.
Ekonomens analys ges under mötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar rapporten och föreslår åtgärder.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning och framtagande av
underlag. Kommunstyrelsen bjuder in Lumparlands kommun till möte
innan nästa styrelsemöte där kommunernas framtida ekonomiska
utmaningar diskuteras.
______
Kst § 94/11.6.2019
Ekonomen har uppdaterat analysen. Underlag delas ut under mötet.
Kommundirektören har haft möte med Lumparlands kommuns
kommundirektör den 28 maj. Under mötet framgick det att Lumparlands
kommun är beredda att aktivt arbeta för att ändra på nuvarande
landskapsandelssystem (både när det gäller dess utformning samt
laddningen av landskapsandelar). Stöd från andra kommuner bör inte
vara svårt att få. Detta arbete bör dock ske efter kommunal- och
lagtingsvalet i höst. Anledningen till att man väntar är att nuvarande
landskapsregering har visat tydlig ovilja att ändra på nuvarande
landskapsandelssystem samt att avluta inbesparningarna på
landskapsandelarna och återställa dem till ursprunglig nivå.

./.

Ekonomens ekonomirapport samt analys som bilaga.
Bilaga Kst § 94/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar analysen till kännedom och beslutar att
kommundirektören får i uppdrag att uppvakta landskapsregeringen och
informera om Geta kommuns ekonomiska situation.
BESLUT:
Enligt förslag. Kommundirektören rapporterar till kommunstyrelsen inom
september månad.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

95 § FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I NORDISKA VÄNORTSSTÄMMAN
Kst § 95/11.6.2019
Föreningen Norden på Åland har meddelat att föreningen, på basen av
det rullande system som tillämpas mellan kommunerna, har reserverat
två platser för kommunerna Hammarland, Geta och Vårdö till nästa
nordiska vänortsstämma – denna gång i Herning – den 9-12.9.2019.
Konstateras att ev. deltagande kommun behöver betala kostnaderna för
platserna själva. Kommunen har ej budgeterat för motsvarande resor.

./.

Meddelandet enligt bilaga.
Bilaga Kst § 95/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan på grund av
ekonomiska skäl. Kommunstyrelsen låter meddela att man är tacksamma
för förfrågan.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

96 § NÅHD:S FÖRFRÅGAN TILL MEDLEMSKOMMUNERNA OM BEHOV AV
IT-RELATERADE TJÄNSTER
Kst § 96/11.6.2019

./.

NÅHD: har till medlemskommunerna skickat ut en förfrågan om intresse
av IT-tjänster. Svar begärs senast 30.6.2019. Förfrågan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 96/2019.
Idag tillhandahålls IT-tjänster inom kommunen via IT-supportavtalet
med Just-IT AB samt internt via kommunkansliets tjänstemän. Alla
enheter inom kommunen är kopplade till kommunens gemensamma
server som nu är belägen hos Just-IT.
Skolan är dock ej kopplad till servern utan har ett eget internt system och
sköter sin IT-support självständigt, ibland med hjälp av kansliets
personal. Det är kommundirektörens uppfattning att vissa av de erbjudna
IT-tjänsterna möjligtvis kan vara av intresse för Geta skola, men detta
bör besvaras av skolnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela NÅHD att intresse ej finns att ta del
av IT-relaterade tjänster när det gäller de förvaltningsenheter som är
kopplade till kommunens server med tillhörande IT-supportavtal med
Just-IT.
Däremot kan det finnas visst intresse för de erbjudna tjänsterna i Geta
skola. Detta behöver dock besvaras av Geta skolnämnden, varför ärendet
till denna del hänskjuts till skolnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att kommunstyrelsen vill påtala till
skolnämnden att det inte finns utrymme till extra budgetmedel för anlitande
av IT-hjälp.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

97 § KOMMUNDIREKTÖRENS LEDIGHET SOMMAREN 2019
Kst § 97/11.6.2019
Kommundirektören anhåller om semester 1.7 - 28.7.2019.
Konstateras att kommunkansliet stängt den 1.7-4.8.2019 med anledning
av kommunkansliets semesterperiod. De inkommande ärendena är få
under juli månad.
Ansvarig kontaktperson istället för kommundirektören har under den tid
kansliet hållit stängt och kommundirektören haft semester tidigare år
varit kommunstyrelsens ordförande.
Kansliets personals semestrar och ledigheter delges under mötet
Förslag:
Kommunstyrelsens beslutar att bevilja kommundirektörens anhållan om
semester under perioden 1.7-28.7.2019.
Under kommundirektörens ledighet, angående ärenden som vanligtvis
handhas av kommundirektören, är ansvarig kontaktperson
kommunstyrelsens ordförande.
Jäv:
Kommundirektören anhåller om jäv och deltar inte i behandlingen av
ärendet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

98 § GETA KOMMUNS PERSONUPPGIFTSPOLICY
Kst § 98/11.6.2019

./.

Geta kommun har blivit rekommenderade att anta en
personuppgiftspolicy (dvs policy för hur personuppgifter hanteras och
lagras inom organisationen) av kommunens dataskyddsombud via ÅDA
Ab. Denna rekommendation finns också med i den rapport ÅDA Ab har
gjort över de åtgärder kommunen behöver vidta för att efterleva EU:s
dataskyddsförordning. Rapporten enligt bilaga.
Bilaga Kst § 98a/2019.
I rapporten står också följande: ”Den personuppgiftsansvarige har ett
generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med
behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i
enlighet med dataskyddsförordningen. Detta kan innebära att man har
antagit en policy med lämpliga strategier för dataskydd och ser till att
genomföra den i organisationen. Uppförandekoder och certifieringar
kan vara ett sätt att visa att man uppfyller dataskyddsförordningens
bestämmelser.”

./.

Kommundirektören har nu uppgjort ett förslag till personuppgiftspolicy.
Policyn är uppgjord med den mall som dataskyddsombuden sänt till
kommunen.
Bilaga Kst § 98b/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens beslutar att anta Geta kommuns personuppgiftspolicy
enligt bilaga Kst § 98b/2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

99 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 99/11.6.2019
Mötet förklaras avslutat kl. 20.55.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Tid: kl. 17:30

§§ 84-99

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:
§§ 87, 94, 99
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:
§§ 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98
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.
Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.6.2019

Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Tid: kl. 17:30

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.

Protokolljustering: ________________________________

