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73 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kste § 73/16.6.2021 Sammanträdets öppnande 
  Sammanträdet inleds kl. 18.30 i Geta kommunkansli i Vestergeta.  

 

  Sammankallning och beslutförhet 

  Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 61: 

  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. 

 
Sammanträdeskallelse med ärendelista skall även kungöras på kommunens 

elektroniska anslagstavla enligt förvaltningsstadgans § 63. Konstateras att 

kallelse med ärendelista anslagits på den elektroniska anslagstavlan för 

offentliga delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax/anslagstavla) 

den 10.6.2021. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats 

elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62. 
 

Vid sammanträdet är fyra (4) beslutande närvarande. Ledamot Jansson-

Eker har meddelat förhinder samt även dennes personliga ersättare.  

 

Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Helena Martinsson och Gunnel Nordlund-

White. Protokolljustering sker direkt efter mötet på kommunkansliet i 

Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse, [dock med följande 

ärenden som tillägg i listan] 

97 § EXTRA ÄRENDE: KOMMUNDIREKTÖRENS LEDIGHET 

SOMMAREN 2021  

98 § EXTRA ÄRENDE: KLAGOMÅL PÅ BILAR SOM FÖRFULAR 

LANDSKAPET 

 

 

http://www.geta.ax/anslagstavla
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74 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION 
 

Kste § 74/16.6.2021  
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

- Norra Ålands äldreråd, protokoll möte nr 1.2021, 2.6.2021 

- Norra Ålands Högstadiedistrikt, förbundsstyrelsen protokoll möte nr 3/2021, 

3.6.2021 

- Ålands kommunförbund, protokoll vårstämma 28.5.2021 

- Oasen boende- och vårdcenter k.f, kallelse och protokoll förbundsfullmäktige nr 

2/2021, 26.5.2021  

- Kommunernas socialtjänst, protokoll förbundsstyrelsen 27.4.2021  

- Kommunernas socialtjänst, kallelse och protokoll förbundsstämman 11.6.2021 

- Jomala kommunstyrelse, delgivning av styrelsebeslut § 95/2021 (svar på ärendet 

gällande samarbetsprojekt om Åland Gymnastics föreningsbidrag) 

 

   Tjänstemannabeslut, Hemgårdens föreståndare 

- Ny mall för Vård- och serviceplan för hemservice för Geta kommun  

 

Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom och byråsekreterare, 

bibliotekarie 

- Ekonom § 2 2021, Bidrag för arbetsverksamhet 

- Ekonom § 3 2021, Stödpersonsarvode 

- Ekonom § 4 2021, Stödpersonsarvode 

- Ekonom § 5 2021, Stödpersonsarvode 

- Ekonom § 6 2021, Återbetalning av hyra 

- Ekonom § 7 2021, Utlåtande taxitillstånd Wenjärvi 

- Ekonom § 8 2021, Utlåtande taxitillstånd Blomberg 

- Kdir § 47/2021, Omvandling av semesterpremie i ledig tid  

- Kdir § 48/2021, Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

- Kdir § 49/2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 50/2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 51/2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 52/2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 53/2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 54/2021, Rutiner och praxis – vattenanslutningar 

- Kdir § 55/2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 56/2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 57/2021, Fullmakt Geta kommun - Kommunernas socialtjänst 

- Kdir § 58/2021, Utredning av arbetserfarenhetstillägg 

- Kdir § 59/2021, Flaggning av jubileumsflaggan för Åland 100-firandet 

- Kdir § 60/2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 61/2021, Ansökan om semester 

- Kdir § 62/2021, Ansökan om semester 

- Bibliotekssekreterarens beslut § 1/27.5.2021, Öppethållning under Geta Poesi och 

Visas evenemang den 10.7.2021 

 

   Tjänstemannabeslut, utbildningschef, skolföreståndare och daghemsföreståndare 

- Utbildningschef Geta (Dnr NÅHD/122/2021), 30.4.2021, Justering av lönegrupp 

  

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

- Ålands landskapsregering, beslut 89 S3, 20.5.2021 (ÅLR 2020/8257), Ålands 

landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till 

Åland från riskområde 

- Ålands landskapsregering, Tjf § 5 (Dnr ÅLR 2021/3987) av den 18.5.2021, 

Kompensation för förlust av skatteintäkter för skatteår 2021 

- Ålands landskapsregering, beslut 87 S3, 20.5.2021 (ÅLR 2020/2268) Social- och 

hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om 

smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster 
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- Ålands landskapsregering, beslut 95 S3, 3.6.2021 (ÅLR 2020/2268) Social- och 

hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om 

smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna 

sammankomster 

- Ålands landskapsregering, beslut 134 U2, 19.5.2021 (ÅLR 2019/8807), 

Förverkligande av en grundskoleundervisning för personer som fullgjort 

läroplikten 

- Ålands landskapsregering, beslut 96 S3, 3.6.2021 (ÅLR 2021/1531), 

Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid 

privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga 

utrymmen under covid-19-epidemin 

- Ålands landskapsregering, beslut 88 S3, 20.5.2021 (ÅLR 2021/1531), 

Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid 

privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga 

utrymmen under covid-19-epidemin 

- Ålands landskapsregering, beslut 97 S3, 3.6.2021 (ÅLR 2021/ 3317), Instruktion 

gällande beställning och utdelning av mun- och nässkydd i skolorna 

- Ålands landskapsregering, beslut 98 S3, 3.6.2021 (ÅLR 2020/ 6701), Distribution 

av kostnadsfria mun- och nässkydd då mun- och nässkydd rekommenderas i 

kollektivtrafiken    

- Ålands landskapsregering, beslut 99 S3, 3.6.2021 (ÅLR 2021/ 4716), 

Landskapsregeringens rekommendation om distansarbete under covid-19 epidemin 

- Ålands landskapsregering, brev 9 Rk1c, 19.4.2021 (ÅLR 2021/2805), Hur det 

integrationsfrämjande arbetet kommer att arrangeras efter den 1.1.2021 (svar på 

Geta kommuns fråga i ärende Kste § 5/3.2.2021) 

- Ålands landskapsregering, tillstånd 353 Rk1a, 26.5.2021 (ÅLR 2021/1666), 

Ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland (Maugis)  

- Ålands landskapsregering, beslut (ÅLR 2020/3376) 24.5.2021, Återinföra ruttaxa 

för skolskjutsar (LR avslog Hammarlands begäran)   

- Ålands landskapsregering, beslut 147 U2, 28.5.2021 (ÅLR 2021/3409), Anvisning 

gällande undervisning i religions- och livsåskådningskunskap samt ordnande av 

religiösa evenemang i barnomsorgen och grundskolan på Åland 

- Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, Nr 9 A 16 (7.5.2021), Manuella 

strålningsmätningar 

- Ålands landskapsregering, beslut 33 U3, 6.5.2021 (ÅLR/2021/3586), Stöd till 

kommunerna under år 2021 med anledning av Temporär ändring av LL (1993:75) 

om medborgarinstitut 

- Ålands landskapsregering, beslut 11.6.2021 (ÅLR 2021/4991), Bestämmande av 

hyror i kommunernas landskapsbelånade hyresbostadshus 

- Ålands landskapsregering, rekommendation 93 S3 1.6.2021, Bekämpning av 

coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i 

hemmet 

- Åfs 2021/51, LL om upphävande av landskapslagen om en reform av 

kommunstrukturen på Åland 

- Åfs 2021/52, LL om ändring av kommunstrukturlagen för Åland 

 

   Övrigt  
- Ålands Vatten, protokoll ordinarie bolagsstämma 20.5.2021 

- Undertecknade avtal om köp av tjänster inom hemservice samt avtal om köp av 

boendeservice och service på institution mellan Geta kommun och KST 

- Undertecknat PUB-avtal mellan Geta kommun och KST 

- Undertecknad f    a t     K     e  a      a t    t  . .     a  e e   tt         

    a                 e        e a e   Å S     /         S     / 38     Å a  . 

- Åda Ab, kallelse till bolagsstämma 21.6.2021 

- Nya blanketter framtagna för ansökning om hemvårdsstöd och tilläggsdel i Geta 

kommun 

- Åda Ab, Ägarinformation 2021-011, 7.6.2021 

- Ålandsbanken, brev den 15.3.2021, Ändringar i prislista och information om 

insättningsgarantin 

- Regnbågsfyren r.f., brev om Åland Pride 2021 
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- Kökars kommun, e-postbrev 2.6.2021, Tack från Kökar (för det 

rekommendationsbrev Geta gav för deras ansökan om EU:s Horizon2020-

program). 

  

  Kommundirektörens förslag   
  Kommunstyrelsen beslutar att 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: 

   

  ________ 
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75 § BUDGETÄNDRING PÅ GRUND AV ÖKADE UNDERHÅLLSKOSTNADER 

AV HEMGÅRDENS FASTIGHET 
 

Kste § 51/7.4.2021 Kommundirektörens beredning: 

 Geta Hemgård har under många har haft problem med värmeregleringen 

i serviceboendets klientrum. Rummens har varit svåra och reglera. Efter 

en detaljerad utredning av MMEL och Bomanson har man kommit fram 

till att kommunen bör byta ut alla termostater, ställdon och reglercentral i 

alla sex sektioner. Man kan dela upp det i olika sektioner men bäst är att 

göra allt på en och samma gång. Kostnaden för denna operation väntas 

bli runt 7 000 euro inklusive allt material enligt de uppskattningar 

kommunen fått från MMEL och Bomanson. Underlag enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 51/2021. 

 

 Kostnaden blir uppskattningsvis mellan 8 000 och 9 000 euro. Arbetet 

sker löpande. 

 

 Det finns en stark önskan bland personal att Geta Hemgårds problem 

med värmesystemet skall ordnas upp ordentligt och på ett långsiktigt 

hållbart sätt, inte lappa och laga. 

 

Geta Hemgårds fastighets budget är under uppgiftsområdet Hemservice 

och äldreomsorg, varför kommunstyrelsen har hand om budgeten för 

fastigheten.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna eventuell initial 

budgetöverskridning av kostnadsstället för Geta Hemgårds fastighet och 

godkänner således att kommuntekniker och föreståndare på Hemgården 

kan genomföra projektet. Eventuell budgetändring genomförs i sådana fall 

senare under verksamhetsåret då hela uppgiftsområdets budgetutfall kan 

uppskattas på ett bättre sätt. 

 

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 

Kste § 75/16.6.2021  

  Kommundirektörens beredning: 

Förutom de kostnader som beredningen tog fram igenom styrelseärende 

Kste § 51/7.4.2021, kommer det även att tillkomma kostnader för 

uppgradering av gamla servicehusets varmvattentank för hushållsbehov. 

Vattentanken måste bytas ut på grund av hög ålder och säkerhetsrisk. 

Planen är att vattentanken inte längre ska värmas upp med direktverkande 

el, utan kopplas till en kulvert som dras till utsidan av gamla servicehusets 

teknikrum. Kulverten har redan förberetts för flera år sedan då Hemgårdens 

fristående pannhus byggdes. Kulvert från pannhuset till gamla servicehuset 

har förberetts för både värme och vatten för hushållsbehov. Nu tas alltså 

ena kulverten i användning. För att verkställa detta har entreprenör med 

minigrävare anlitats för grävningsarbeten (flytta kulverten till en 

kopplingsbrunn väggen utanför pannrummet) och installationsarbeten för 
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koppla på kulverten till en ny varmvattenberedare (200 liter) har beställts 

av en VVS-entreprenör.  

 

Kostnadsuppskattningen för detta projekt väntas bli ca. 4 500. 

 

Totalt väntas de utökade underhållskostnaderna för Hemgårdens fastighet 

landa på ca. 12 500 euro.   

 

Enligt uppskattning från kommundirektören bör medel finnas att tillgå från 

kostnadsstället för institutionsvård 3143. 

 

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen omfördela 

anslag mellan uppgiftsområden och kostnadsställen inom de 

uppgiftsområden som kommunstyrelsen ansvarar för. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om en budgetändring så att 12 500 euro flyttas 

inom uppgiftsområdet Annan service för åldringar från kostnadsstället för 

institutionsvård (3143) till kostnadsstället för Geta Hemgårds fastighet 

(3141) som drifts- och underhållsanslag. 

 

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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76 § AVSKRIVNING AV OKÄND BOKFÖRINGSDIFFERENS, 

KUNDFODRINGAR 
 

Kste § 76/16.6.2021 Ekonomens beredning:  

Kommunen har sedan år 2017 en bestående differens mellan bokföringen 

och kundreskontra. Differensen är av okänd karaktär och kan inte spåras till 

en specifik händelse. Beloppet är 1 355, 8€      e    a t  e      y te et 

än i bokföringssystemet vilket tyder på att en eller flera försäljningar är 

bokad manuellt men intäkten har endera bokats som försäljning eller 

intäkten har uteblivit.  

 

Ekonomen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar att avskriva differensen på 1 355, 8€   t 

övriga finansiella kostnader.  

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att avskriva differensen på 1 355, 8€   t 

övriga finansiella kostnader. 

  

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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77 § ÖVERFÖRING AV MEDEL FÖR EGET HUSHÅLL 
 

Kste § 77/16.6.2021 Ekonomens beredning:  

Vid årsskiftet upphörde kommunens socialförvaltning och överfördes till 

Kommunernas socialtjänst kf. Kommunen har under flera års tid 

reserverat 40 % av de intäkter kommunen fått in på grund av 

barnskyddsärenden, den reservationen ska nu överföras till 

Kommunernas socialtjänst som handhar förvaltningsuppgiften från 

1.1.2021. Per 31.12.2020 är beloppet 11  3 ,3 €.  

 

Ekonomen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att ekonomen överför 11  3 ,3 € t    

Kommunernas socialtjänst under augusti månad innevarande år.  

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att ekonomen överför 11  3 ,3 € t    

Kommunernas socialtjänst under augusti månad innevarande år.  

  

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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78 § FÖRFRÅGAN OM INTRESSE FÖR AKTIEKÖP FRÅN SVINRYGGENS AB 
 

Kste § 78/16.6.2021 Ekonomens beredning:  

Kommunen har mottagit den 15 april en förfrågan om intresse för 

aktieköp i bolaget Svinryggens deponi Ab. Bolaget är ett kommunal ägt 

aktiebolag inom avfallshanteringsbranschen. Tolv av de åländska 

kommunerna har idag en ägarandel i bolaget. Geta är inte en av dem.  

 

Att äga en aktie ger rätten att direktupphandla (sk. in house-regeln) 

avfallsomlastningstjänst av bolaget och konkurrensutsätta 

avfallshämtningen från t.ex. fastigheter skilt, eller alternativt köpa en del 

avfallshanteringstjänster direkt av bolaget och upphandla andra tjänster. 

Aktieägare kan även anvä  a b  a et     ”      t”    a ba    e  

utveckling av egna lokala avfallshanteringslösningar. Det finns även 

ägare som indirekt utnyttjar bolaget som omlastningsplats genom 

samarbeten med privata transportbolag. Nyttan av delägarskap i bolaget 

beror på hur mycket man nyttjar bolagets tjänster och beroende på hur 

kommunen väljer att ha sitt avfallssystem uppbyggt.  

 

E  a t e    ta  e       3 3  ,  €/ ty  ,  etta    a ba    e  att 

Svinryggens deponi köpte upp Ålands Problemavfall. Dock har priset 

förändras på grund av stora förändringar (bl.a. fusion och investeringar) 

och en värdering av aktierna har inte gjort sedan dess.   

 

Ekonomen förordar: 

Att kommunen meddelar intresse för köp av en aktie i Svinryggens 

deponi Ab, men avvaktar med beslut tills pris per aktie har fastställts. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att meddela Svinryggens deponi Ab att 

kommunen har intresse av att engagera sig i bolaget, men avvaktar med 

slutgiltigt och verkställande beslut tills pris per aktie har fastställts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att låta ekonomen bevaka ärendet och hålla 

kontakt med Svinryggen deponi Ab:s representanter.  

  

BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 
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79 § UTDELNING AV GETASTIPENDIET 2021 
§ 22  

Kste § 79/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

  Geta kommun har fått in en (1) ansökan till Getastipendiet. 

Sökande Wilhelmina Nyback studerar vid Örebro teologiska högskola 

som är en del av Akademi för ledarskap och teologi i Sverige. 

Wilhelmina kommer även att, förutom att studera heltid i Örebro, studera 

praktiskt teologi vid Åbo Akademi i höst. Wilhelmina är inne på sin 

åttonde termin och har 210 intjänade högskolepoäng. Wilhelmina har 

tagit kandidatexamen och studerar nu för att ta en magisterexamen.   

 

Sökanden har goda studieresultat. Hennes hemort är i Geta. 

 

Geta kommun har detta år budgeterat 300 euro för utdelning av 

Getastipendiet. 

 

Ansökan med studieintyg enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 79/2021. 

 

Kommundirektörens förslag:  
  Geta kommun beviljar ett stipendium om 300 euro till Wilhelmina 

Nyback. 

 

  BESLUT:  
  Enligt förslag. 

  ______ 
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80 § UTDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG 2021   
  

Kst § 80/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

Inför 2021 års utdelning av föreningsbidrag har sex (6) stycken 

ansökningar inkommit. Geta kommun har budgeterat 3 500 euro för 

understöd till sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet 

samt 1 500 euro för understöd till sammanslutningar för 

kulturverksamhet år 2021. Sammanlagt 5 000 euro. Ansökningarna 

enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 80/2021. 

 

Följande föreningar har inkommit med ansökan (summan inom parentes 

är ansökt bidrag) innan sista ansökningsdatum (30.4.2020): 

- Geta kulturförening r.f   (1 000 euro) 

- Ålands 4H Distrikt r.f  (1 300 euro)  

- Dånö museiförening r.f (1 300 euro) 

- Föreningen Norden på Åland (0,50euro/inv. eller fast belopp) 

- Ålands Simförening  (1 000 euro) 

- Norra Ålands Pensionärer r.f (200 euro) 

 

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 kulturförening r.f, 800 euro för arrangerande av Geta Poesi & 

Visa under verksamhetsåret 2021 samt övrigt verksamhet (understöd 

till sammanslutningar för kulturverksamhet) 

- Ålands 4H Distrikt r.f, 1 000 euro för barnverksamhet och 

fritidsverksamhet i Geta kommun under verksamhetsåret 2021 

(understöd till sammanslutningar för ungdoms- och 

fritidsverksamhet) 

- Dånö museiförening r.f, 700 för att utveckla museiverksamheten och 

för att hålla museet öppet under verksamhetsåret 2020 (understöd till 

sammanslutningar för kulturverksamhet) 

- Föreningen Norden på Åland, 200 euro för arrangerandet av Kura 

gryning och Kura skymning i Geta kommun (understöd till 

sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet)  
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- Norra Ålands Pensionärer r.f, 200 euro för fritidsaktiviteter och 

sammankomster (understöd till sammanslutningar för ungdoms- och 

fritidsverksamhet) 

- Ålands Simförening, 500 euro för motion och simglädje på Ålands 

Idrottscenter (understöd till sammanslutningar för ungdoms- och 

fritidsverksamhet). 

   

Geta kulturförening åläggs att komplettera ansökningshandlingarna med 

godkänd verksamhetsberättelse för 2020 samt godkänd verksamhetsplan 

och budget för 2020 innan beviljat föreningsbidrag betalas ut. 

  

Förningen Norden på Åland åläggs att komplettera 

ansökningshandlingarna med godkänd verksamhetsberättelse och bokslut 

för 2020 innan beviljat föreningsbidrag betalas ut. 

 

Dånö museiförening r.f åläggs att komplettera ansökningshandlingarna 

med godkänt bokslut för 2020 innan beviljat föreningsbidrag betalas ut. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

________ 
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81 § EN ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL 

GETAFÖRENINGAR VERKSAMMA INOM UNGDOMS- OCH 

FRITIDSVERKSAMHET 
  
Kste § 81/16.6.2021  

Vid sitt möte den 16.6.2021 beslutade Geta kommunstyrelse om 

fördelning av kommunens föreningsbidrag (Kste § 80/16.6.2021). 

 

Emedan budgetmedlen för föreningsbidrag för kulturverksamhet redan är 

fördelade, finns det ännu budgetmedel om 1 600 euro kvar för utdelning 

av föreningsbidrag för ungdoms- och fritidsverksamhet 

 

I och med ovanstående kan en andra ansökningsomgång under juli 

månad utlysas för utdelning av föreningsbidrag till föreningar som 

ansöker om bidrag för ungdoms- och fritidsverksamhet från de 

resterande budgetmedlen. Föreningar hemmaort i Geta med ungdoms- 

och fritidsverksamhet för yngre personer i Geta uppmanades särskilt att 

ansöka. De föreningar som redan erhållit föreningsbidrag för 2021 

(enligt beslut Kste 80/16.6.2021) kan ej erhålla ytterligare 

föreningsbidrag i denna ansökningsomgång. 

 

Ansökan föreslås vara inlämnad inom augusti månad. Beslut om 

fördelningen tas i så fall i slutet av augusti eller i september månad. 

Samma ansökningsblankett kan användas som vid föregående 

ansökningsomgång, dock behöver bilagor ej inkluderas i ansökan om de 

är inskickade till kommunen sedan tidigare.    

 

Ovanstående kan informeras om på kommunens hemsida och på 

kommunens sociala medier.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att under sommaren genomföra en andra 

ansökningsomgång för utdelning av föreningsbidrag till föreningar som 

ansöker om bidrag för ungdoms- och fritidsverksamhet från de 

resterande budgetmedlen. Föreningar hemmaort i Geta med ungdoms- 

och fritidsverksamhet för yngre personer i Geta uppmanades särskilt att 

ansöka. De föreningar som redan erhållit föreningsbidrag för 2021 

(enligt beslut Kste 80/16.6.2021) kan ej erhålla ytterligare 

föreningsbidrag i denna ansökningsomgång. Ansökan ska vara inlämnad 

senast den 15 augusti. Beslut om fördelningen tas i slutet av augusti eller 

i september månad. Samma ansökningsblankett kan användas som vid 

föregående ansökningsomgång, dock behöver bilagor ej inkluderas i 

ansökan om de är inskickade till kommunen sedan tidigare.    

 

Ovanstående informeras om på kommunens hemsida och på kommunens 

sociala medier.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

________ 
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82 § NAMNINSAMLING OM FÖRENINGSBIDRAG TILL FÖRENINGEN 

GYMNASTICS ÅLAND R.F 
 

Kste § 40/3.3.2021 Kommundirektörens beredning:  
Jomala kommun har inkommit med en förfrågan till övriga kommuner om 

att vara med i ett samarbete med syfte att möjliggöra för föreningen Åland 

Gymnastics att uppföra en ny gymnastikarena centralt på Åland i Möckelö 

Jomala. Föreningen har närmare 900 medlemmar från tolv åländska 

kommuner, och enligt underlaget har Geta kommun 4 medlemmar. 

Eftersom kommunerna har olika regler för föreningsbidrag är förslaget i 

avtalsutkastet att Åland Gymnastics ska få föreningsbidrag från varje 

avtalskommun enligt fördelningsmekanismen i avtalet och ej via 

kommunernas egna föreningsbidragssystem. Avtalet skulle alltså innebära 

att föreningsbidrag utbetalas i Åland Gymnastics per år och detta 

förfaringssätt är ett undantag från respektive kommuns interna 

föreningsbidragsregler. Förfrågan samt avtalsutkast enligt bilaga.   

./.  Bilaga Kste § 40/2021. 

 

Kommunen delar årligen ut föreningsbidrag till huvudsakligen föreningar i 

Geta för motsvarande ca. 4 500 – 5 000 euro per år, åtminstone de senaste 5 

åren. För år 2021 har kommunen budgeterat 5 000 euro för utdelning av 

föreningsbidrag. 

 

I kommunens egna principer för utdelning av föreningsbidrag 

(kommunstyrelsebeslut Kste § 86/4.4.2016 )           et att ” drotts-, 

kultur- och ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och -

grupper, som ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan ansöka 

om föreningsbidrag från kommunstyrelsen i Geta. Föreningar som har ett 

betydande antal medlemmar eller deltagare från Geta kan också söka om 

bidrag. I ansökan ska uppges de    a        b   a et         ”. Sista dag 

för ansökan för varje verksamhetsår är den 30 april och kommunstyrelsen 

tar sedan beslut om utdelning av föreningsbidrag i maj utifrån de inkomna 

ansökningarna.    

 

Geta har årligen 2-3 föreningar med verksamhet både i Geta och i hela 

landskapet i övrigt (eller i delar av det, t.ex. Norra Ålands Pensionärer r.f) 

som ansöker om föreningsbidrag.  

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att meddela Jomala kommun och Åland 

Gymnastics följande:  

 

Geta kommunstyrelse är positivt inställd till Åland Gymnastics som 

förening och är imponerad av föreningens verksamhet. 

Kommunstyrelsen anser det dock inte vara i kommunens intresse att 

genom ett särskilt avtal särbehandla Åland Gymnastics jämfört med 

andra föreningar med medlemsbas från hela eller delar av Åland. 

Kommunstyrelsen meddelar därför att Åland Gymnastics är välkomna att 

ansöka om föreningsbidrag till Geta kommunstyrelse enligt samma 

förutsättningar som alla andra föreningar har.       
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BESLUT:   

Enligt förslag. 

_________ 

Kste § 82/16.6.2021  

Kommundirektörens beredning: 

Styrelsen för Gymnastics Åland r.f: har genom verksamhetschefen 

skickat in ett e-postbrev daterat den 5.4.2021 och därigenom inkommit 

med en namninsamling. I brevet står det: 

” Gymnastics Åland arbetar målmedvetet att förverkliga projektet 

Gymnastikarena Åland. En anläggning som ska vara öppen för alla 

oavsett kommuntillhörighet. 

 

För att synliggöra det stöd vi har från gemene man angående 

kommunernas delaktighet i finansieringen startade vi en namninsamling. 

På en vecka fick vi in 1149 underskrifter. Vi vill uppmärksamma 

kommunerna på detta stöd vi får från allmänheten genom att överräcka 

denna namninsamling. 

 

   Vi inkommer med vår ansökan inom april månad.” 

 
./.  Bilaga Kste § 82/2021. Brev. 

 

Det kan konstateras att det inte inkommit någon 

föreningsbidragsansökan till Geta kommun inom utsatt tid. 

 

Kommundirektörens förslag:  
  Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja föreningsbidrag för år 2021 till 

Gymnastics Åland r.f. med motiveringen att föreningen inte inkommit 

med en föreningsbidragsansökan.   

 

  BESLUT:  
  Enligt förslag. 

  ______ 
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83 § ANMÄLAN OM OLOVLIGT DUMPAD SKROT PÅ ”SKOLPLANEN” I 

ÖTERGETA 
 

Kste § 83/16.6.2021 Kommundirektörens beredning:  
Styrelsen för Östergeta samfällda land- och vattenområden har genom en 

skrivelse anmält att skrot har dumpats olovligt på den samfällda s.k 

Skolplanen i Östergeta vid Skräddarsvängen. Trots uppmaningar har 

innehavaren av det olovligt dumpade skrotet inte avlägsnat det, och 

därför har nu styrelsen för Östergeta samfällda land- och vattenområden 

anmält ärendet till kommunen.    

 

Skrivelsen enligt bilaga 

./.  Bilaga Kste § 83/2021. Brev. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att inledningsvis låta kommundirektören och 

ekonomen utreda ärendet och höra de inblandade parterna. 

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 
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84 § DÅNÖSUNDSBRON – ANHÅLLAN OM BROBYTE, VÄGPLAN OCH 

LANDSKAPSBIDRAG 
 

Kst § 182/1.11.2017 Kommunen har tidigare fört diskussioner med Ålands landskapsregering 

om att Dånövägen som idag är kommunalväg klassificeras som 

bygdeväg med landskapet som väghållare.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen beslutar att ånyo anhålla hos Ålands 

landskapsregering att kommunalvägen Dånövägen klassificeras som 

bygdeväg med landskapet som väghållare. Att vägen klassas som 

bygdeväg motiveras av att det finns många fastboende samt att en av 

norra Ålands största stugbyar är belägen på Dånö, museiverksamhet 

upprätthålls inom området samt att Dånö är ett ofta frekventerat 

besöksmål av allmänt åländskt intresse. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ______ 

Kst § 29/13.3.2018 
Landskapsregeringen har genom vägingenjör Björn Ekblom inkommit 

med ett svar (Dnr: ÅLR 2017/8449) på Geta kommuns anhållan (se 

ovan).  

./.  Bilaga Kst § 29/2018. 

   

I brevet konstaterar man att beslut fattades i plenum i motsvarande 

ärende 2016. Inget nytt har sedan dess framkommit som föranleder en ny 

behandling.  

 

Därutöver informerar man om möjligheten att ”[e]nligt 19 § 

Landskapslag (1964:16) om kommunalvägar kan landskapsbidrag 

beviljas för byggande av kommunalväg efter prövning inom ramen för 

härför avsedda medel. Med byggande av väg avses även annan 

förbättring av förefintlig väg.”  

 

Man skriver också att ”[r]egeringen beslutar om anslag, vilket normalt 

sker i den årliga budgeten. Tidigast när åtgärds- och kostnadsbilden 

klarnat genom den planering som pågår, kan medel avsättas. Om medel 

avsätts för ändamålet, kan kommunen sedan ansöka om bidrag för 

ändamålet.”    

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och beslutar 

att återkomma till ärendet efter att beslut tagits huruvida Geta kommun 

går samman med en annan kommun.  

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________  
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Kste § 84/16.6.2021 Kommundirektörens beredning:  
Enligt information och handlingar skickade till Geta kommun den 20 maj 

2021 kan följande konstateras:  

 

Under 2017 så beslöt landskapsregeringen att infrastrukturavdelningen 

skulle ta fram ett programförslag och kostnadsberäkning på hur ett utbyte 

av Dånösundsbron kunde genomföras i samband med att fyra andra 

liknande broar i landskapets trafiknät studerades. I utredningen 

studerades olika tekniska lösningar. Under år 2019 färdigställdes 

programhandlingen. Däremot blev frågan om finansiering av brobytet 

aldrig löst. Kommunen och landskapsregeringen har inte återupptagit 

diskussionerna med den politiska regeringen efter valet om hur projektet 

ska finansieras. 

  

Kommunen har inte förrän nu informerats om de uppgjorda 

programhandlingarna. Enligt de bifogade programhandlingarna planeras 

den nya bron norr om nuvarande bro. 

 ./.  Bilaga Kste § 84/2021. 

   

För att låta broutbytesprojektet komma vidare bör Geta 

kommunfullmäktige, i enlighet med § 4 mom. 1 i Landskapslag 

(1964:16) om kommunalvägar, anhålla till landskapsregeringen om 

upprättande av vägplan för den nya bron enligt bifogade 

programhandlingar.   
 

Därutöver bör Geta kommun anhålla om landskapsbidrag för byggandet 

av bron och väganslutningar. Enligt § 19 i LL (1964:16) om 

kommunalvägar kan landskapsbidrag beviljas för byggande av 

kommunalväg efter prövning inom ramen för härför avsedda medel. Med 

byggande av väg avses även annan förbättring av förefintlig väg. 

 

Enligt brev daterat den 14.2.2018 (Dnr: ÅLR 2017/8449) skriver 

landskapsregeringen att ”[r]egeringen beslutar om anslag, vilket 

normalt sker i den årliga budgeten. Tidigast när åtgärds- och 

kostnadsbilden klarnat genom den planering som pågår, kan medel 

avsättas. Om medel avsätts för ändamålet, kan kommunen sedan ansöka 

om bidrag för ändamålet.”    

 

Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Geta kommun 

anhåller till Ålands landskapsregering om att landskapsregeringen enligt § 

4 mom. 1 i LL (1964:16) om kommunalvägar, uppgör vägplan för den nya 

Dånösundsbron i enlighet med bifogade programhandlingar. Geta kommun 

anhåller därutöver om landskapsbidrag om 100 % av infrastrukturprojektets 

totala kostnad.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______   
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85 § [Elektroniskt beslutsärende] BOKSLUT 2020 – ÄNDRINGAR AV RÄNTOR 

OCH UPPLUTNA RÄNTOR 
 

Kste § 85/16.6.2021 Detta ärende har behandlats genom elektronisk beslutsförande i enlighet 

med § 76 i Geta kommuns förvaltningsstadga. Ärendet med beredning 

skickades ut per e-post till de ordinarie styrelsemedlemmarna den 

25.5.2021 kl 10:42. Svarstid var från och med tiden då meddelandet med 

ärende och beredning skickades ut till och med den 25.5.2021 kl 23.59. 

Alla styrelsemedlemmar har svarat inom utsatt tid och svarat att de 

understöder beslutsförslaget.    

 

Ekonomens beredning: 

I beslut Kste § 66/12.5.2021 har kommunstyrelsen beslutat att godkänna 

bokslutet för 2020.  Vid revision den 24.5 uppdagades dock att 

bokningar gällande räntor och upplupna räntor har gjorts fel sedan 

bokslut 2017. För att revisorerna ska kunna godkänna bokslut behöver 

detta korrigeras och korrigeringen påverkar kommunens resultat, 

årsbidrag och passiva delen i balansen.  

 

9 220,02 euro har bokats fel per 31.12.2020 vilket korrigeras till 

1 267,16 euro. 18 300,90 euro har bokats fel under åren 2017-2018. 

1 274,13 euro har korrigerats enligt hur det borde ha bokats från början 

under år 2020.  

 

I resultaträkningen ändrar följande: 

Räntekostnader från -18 618 till -9 391 

Resultatet ändrar från -27 722 till -18 495 

Årsbidraget ändrar från 112 038 till 121 265 

 

I balansens passiva del ändrar följande: 

Överskott från tidigare år från 532 037 till 550 337 

Räkenskapsperiodens överskott/underskott från -27 772 till -18 495 

Totalt eget kapital från 2 004 315 till 2 031 842. 

 

./. Bilaga Kste § 85/2021. Signerat slutgiltigt bokslut för 2020 inklusive 

bekräftelsebrev 

 

Ekonomens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det uppdaterade bokslutet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
________  
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86 § REVISION AV GETA KOMMUNS BOKSLUT FÖR 

VERKSAMHETSÅRET 2020 
 

Kste § 86/16.6.2021 Kommundirektörens beredning 

Kommunfullmäktige godkände Geta kommuns bokslut för 2020 och 

beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 

2020 genom kommunfullmäktigebeslut Kfge § 24/26.5.2021. 

  

Revisorerna har lämnat en promemoria (PM) samt en revisionsberättelse 

gällande revisionen av Geta kommuns bokslut för 2020. Promemorian 

och berättelsen enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 86a/2021, PM. 

./.  Bilaga Kste § 86b/2021, berättelse.  

 

Revisionspromemorian bör tillkännages kommunfullmäktige vid deras 

nästa sammanträde. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar revisionsberättelsen till kännedom och beslutar om 

eventuella åtgärder med anledning av revisionspromemorian.  

 

BESLUT:   

Kommunstyrelsen tar revisionsberättelsen och revisionspromemorian till 

kännedom utan åtgärder. 

 

Kommunstyrelsen delger revisionspromemorian för kännedom till 

kommunfullmäktige. 

________  
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87 § BUDGETÄNDRING – TILLÄGGSMEDEL I BUDGET 2021 TILL 

INVESTERINGSPROJEKT: VATTENLEDNINGSUTBYGGNAD TILL 

HAVSVIDDEN  
 

Kste § 87/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 
Den totala kostnadsberäkningen för det av kommunfullmäktige 

godkända fleråriga investeringsprojektet att bygga vattenledning från 

Höckböle till Havsvidden är -300 000 euro netto enligt Budget 2021. Vid 

årsskiftet (enligt Bokslut 2020) hade -4 926 euro använts för utredningar. 

Det budgeterade investeringsanslaget för 2021 är enligt budgeten -50 000 

euro.  

 

Efter att byggnadstekniska nämnden godkänt verkställande av 

investeringsprojektet (genom beslut BTN § 17/2021) efter utförd 

projektering, upphandlades en totalentreprenad under våren. Vid 

byggnadstekniska nämndens möte den 19.4.2021 (BTN § 30) 

behandlades ärendet om val av entreprenör för utbyggnad av VA-

ledningsnätet (upphandling av vattenledning samt option på 

avloppsledning) från Höckböle till Havsvidden. Optionen för 

avloppsledningen har inte verkställts av kommunen. Det vinnande 

anbudet om 248 000 euro gavs av Ax Schaktkompaniet Ab. Anbudet är 

således inom den fastslagna kostnadskalkylen för projektet. Kommunen 

har skrivit kontrakt med anbudsvinnaren och entreprenören kommer att 

påbörja det egentliga arbetet under hösten, även om visst förberedande 

arbete kommer att ske under sommaren. Arbetet kommer sedan att fortgå 

över årsskiftet till och med våren 2022. Enligt bifogad ratplan kommer 

den totala kostnaden för investeringsprojektet att för år 2021 uppgå till  

-121 800 euro netto (exkl. moms). Det är alltså 71 800 euro mer än det 

budgeterade anslaget om -50 000 euro.   

./.  Bilaga Kste § 87/2021, ratplan 

 

För att täcka kostnaderna enligt bifogad ratplan och vissa mindre 

kringkostnader (såsom annonskostnader och köp av tjänster), bör en 

budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 utföras så att ytterligare 

investeringsmedel om 75 000 euro allokeras till investeringsprojektet för 

år 2021. De totala budgeterade investeringsanslagen för år 2021 för 

projektet uppgår då till totalt -125 000 euro. För ändamålet bör också 

lånefullmakten utökas så att kommunen kan finansiera de utökade 

investeringskostnaderna för 2021 genom eventuella investeringslån.     

 

Den totala kostnadsberäkningen för det fleråriga investeringsprojektet 

kommer dock ej att ändras; således kvarstår projektets totala budget på  

-300 000 euro.  

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att för att täcka 

kostnaderna enligt bifogad ratplan och vissa mindre kringkostnader 

(såsom annonskostnader och köp av tjänster) för investeringsprojektet 

utbyggnad vattenledningar Höckböle-Havsvidden, utförs en 

budgetändring i investeringsbudgeten för 2021 så att ytterligare 
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investeringsmedel om 75 000 euro allokeras till investeringsprojektet för 

år 2021. De totala budgeterade investeringsanslagen för år 2021 för 

projektet uppgår då till totalt -125 000 euro.     

 

För ändamålet begär kommunstyrelsen också att lånefullmakten i 

budgeten för 2021 utökas med 70 000 euro så att kommunen kan 

finansiera de utökade investeringskostnaderna för 2021 genom 

eventuella ytterligare investeringslån.     

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________  
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88 § ANSTÄLLNING AV ORDINARIE NÄRVÅRDARE, GETA HEMGÅRD 
 

Kste § 88/16.6.2021 Föreståndaren Geta Hemgårds beredning: 

Geta kommun har efter en närvårdares uppsägning av ett tillsvidare avtal 

lediganslagit en ordinarie tjänst som närvårdare på 100 % heltid i 

periodarbete inom äldreomsorgen.  

 

Behörighetskrav för tjänsten är närvårdarutbildning, registrerad i Valvira. 

Även B-körkort behövs. Den sökande ska också uppfylla 

vaccinationsbestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar 

(1227/2016). Annons har publicerats på kommunens hemsida samt på 

AMS från och med 2 juni. Den sista ansökningsdagen var 13.6.2021.  

 

Det inkom tre (3)  ansökningar. Två är behöriga. Ansökningarna enligt 

bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 88/2021.  

 

Enligt 101 § i kommunens förvaltningsstadga:  

” är en tjänst blir ledig på grund av att innehavaren sagt upp sig, går i 

pension eller avlider, klargörs det av anställande organ om tjänsten 

fortfarande behövs eller ska ändras till ett arbetsavtal. Om den 

behövs, återbesätter man den efter att den lediganslagits.” 

 

Det kan konstateras att nuvarande antal inrättande närvårdartjänster inom 

äldreomsorgen behövs på samma nivå som tidigare.  

 

   Föreståndaren förordar:  

Kommunstyrelsen beslutar att Janina Widman anställs som ordinarie 

närvårdare heltid från och med den 1.8.2021 tillsvidare. Motiveringen till 

beslutet är att Janina är behörig, har lång erfarenhet av arbete på Geta 

Hemgård, är flexibel och jobbar bra i både grupp som självständigt.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Janina Widman anställs som ordinarie 

närvårdare heltid från och med den 1.8.2021 tillsvidare. Motiveringen till 

beslutet är att Janina är behörig, har lång erfarenhet av arbete på Geta 

Hemgård, är flexibel och jobbar bra i både grupp som självständigt.  

 

Ingen prövotid tillämpas eftersom personen varit anställd som vikarie i 

kommunen i flera år. Lön enligt Geta kommuns uppgiftsrelaterade lön för 

närvårdare inom äldreomsorgen.  

   

  Kommunstyrelsen beslutar att delegera till föreståndaren att skriva 

arbetsavtal med Janina Widman. 

   

BESLUT:   

Enligt förslag. 

  ________ 
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89 § SAMVERKANSAVTAL MELLAN KOMMUNERNA, KOMMUNERNAS 

SOCIALTJÄNST OCH ÅHS OM BOENDESERVICE 
 

Kste § 89/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

Till de åländska kommunerna har den 3.5.2021 gm Susanne Lehtinen 

översänts ett förslag till det sista samverkansavtalet mellan ÅHS, 

kommunerna och Kommunernas socialtjänst k.f. (KST).  

 

Samverkansavtalet handlar om boendeservice enligt socialvårdslagen 21 § 

och ÅHS-lagen 37 § 5 mom. Till boendeservice hänför sig kommunens 

serviceboenden och effektiverade serviceboenden inom äldreomsorgen. 

Ålands kommunförbund har medverkat vid framtagandet av förslaget till 

avtal. Avtalet, som är lagstadgat, behöver godkännas så snabbt som möjligt 

i och med att det föreslås att träda i kraft redan den 1.6.2021. Avtalet ska 

utvärderas årligen. 

./.  Bilaga Kste § 89/2021.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag till 

samverkansavtal, dock med en notis till ÅHS om att avtalet bör 

vidareutvecklas kontinuerligt varje år och samarbetet med kommunerna, 

KST och ÅHS utvecklas. Informationsutbytet mellan ÅHS, kommunerna 

och KST måste förstärkas på ett allmänt plan.  

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

  ________ 
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90 § KONSTINVENTERING I GETA KOMMUNS FASTIGHETER 
 

Kste § 90/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

Konstateras att Kulturhörnans arbetsgrupp (förlängt mandat genom 

beslut Kste § 10/3.2.2021) har ett uppdrag genom fullmäktigebeslut Kfge 

§ 30/25.4.2018 att utföra en inventering av konst (tavlor m.m.) i 

kommunens fastigheter.  Denna inventering är nu färdig. 

 

Inventeringen enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 90/2021.  

 

  Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar konstinventeringen i kommunens fastigheter till 

kännedom enligt bilaga. 

   

BESLUT:   

Enligt förslag. 

  ________ 
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91 § REMISSUTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRVALTNINGSDOKUMENT FÖR 

VATTEN 
 

Kste § 91/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

Ålands landskapsregering begär in kommunens utlåtande avseende 

uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten.  

./.  Bilaga Kste § 91a/2021.  

 

Landskapsregeringens miljöbyrå har upprättat ett förslag till 

förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram för perioden 2022-2027 för 

avrinningsdistriktet Åland. Kommunens eventuella synpunkter behöver 

vara landskapsregeringen tillhanda senast 22 juni 2021 kl. 16.15 för att 

kunna beaktas. 

 

Vattenåtgärdsprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa en målinriktad 

strategi och ram för arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, 

vattendrag, kust- och grundvatten och för att uppnå en god vattenstatus. En 

viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter och organisationer som 

företag och privatpersoner, ska vara delaktiga i arbetet. 

Vattenåtgärdsprogrammet tillför inget nytt för kommunen i sak. 

Kommunens skyldigheter kommer fortsätta handla om att sköta om 

kommunens avloppsverk och utföra myndighetsutövning på behandla 

ansökningar av enskilda avloppsanläggningar samt beakta byggnation 

(speciellt i tätbebyggelse) i relation till dess påverkningar för avrinningen. 

Skyldigheten består av att övervaka, besluta och sköta om att lag och 

direktiv följs. 

 

Länk till handlingarna: https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-

publikationer/ramdirektivet-vatten-0  

 

Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022 – 2027: 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guid

edocument/3-vattenatgardsprogram_remiss_2020.pdf  

  

  Ålands kommunförbund har utgett ett utlåtande i ärendet. 

./.  Bilaga Kste § 91b/2021. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att omfatta Ålands kommunförbunds 

remissutlåtande och delger Ålands landskapsregering det beslutet. 

 

BESLUT:   

  Enligt förslag. 

________ 

  

https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirektivet-vatten-0
https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirektivet-vatten-0
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/3-vattenatgardsprogram_remiss_2020.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/3-vattenatgardsprogram_remiss_2020.pdf
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92 § VEGETARISKT ALTERNATIV I GETA SKOLA - UTVÄRDERING 
 
Kste § 135/7.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

Ett medborgarinitiativ med 15 underskrifter från föräldrar i Geta skola 

har inkommit till kommunkansliet den 22.9.2020 med ett önskemål att 

börja servera vegetariskt alternativ i Geta skola. Det medföljande brevet 

anför följande: 

 

Vi undertecknare vill att Geta skola börjar erbjuda ett vegetariskt 

alternativ de dagar det serveras kött. Efter undersökning till andra 

skolor på Åland så serveras alltid vegetariskt alternativ.   

Barn som inte äter kött får inte i sig tillräckligt med näring för att orka 

med en hel skoldag då det som erbjuds i dagsläget är att peta ur köttet ur 

maten vilket inte alltid går om det är gryta och endast kolhdydrater blir 

således lunchen. 

Skulle väldigt gärna ge med en vegetarisk lunchlåda men det är inte 

tillåtet och vi är nu i ett låst läge med hungriga barn istället.”  

 

  Medborgarinitiativet enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kst § 135/2020. 

 

Ärendet bör remitteras till centralförvaltningen för bredning, 

framtagande av eventuella kostnadsutredningar samt låta centralköket 

och Geta skola utlåta sig om förslaget.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till centralförvaltningen 

för bredning, framtagande av eventuella kostnadsutredningar samt låta 

centralköket och Geta skola utlåta sig om initiativet.   

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

Kste § 9/3.2.2021  

Kommundirektörens beredning:  
Kommundirektören har fått in utlåtanden från centralköket och från 

Getas skolas föreståndare. Utlåtandena enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 9/2021. 

   

  Sammanställning av Geta skolas svar  

Föreståndare ger två alternativ: 

 

Alternativ 1)  

Vårdnadshavare förmedlar till köket om deras barn önskar 

vegetarisktallrik över en viss tid, förslagsvis terminsvis. Att man inte 

bara kan byta mellan vecka till vecka och att det är vårdnadshavarens 

beslut.  Saltviks kommun har en kostpolicy som skolan tittat, i vilken det 

står följande om vegetarisk kost och vegankost: ”I vår tillagning utgår vi 

från den lakto-ovo-vegetariska kosten. Om sådan diet önskas skall detta 



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg  Plats: kommunkansliet  

Kommunstyrelsen                           Datum: 16.6.2021  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

30 

meddelas till köket. Dieten skall också följas minst ett halvår. Vegankost 

eller levande föda serveras inte.” (www.saltvik.ax (12/10/2020)) 

 

Det skulle vara bra om något likande skulle ligga till underlag med en 

kostpolicy för Geta. 

 

Alternativ 2) 

Öka på salladsbordet till en enklare salladsbuffé. Då kan de som inte äter 

kött ta sig en större portion sallad och råkost, med t.ex. keso, 

hummusröra, ost m.m. som proteinkälla. Lite liknande som t.ex. Källbo 

skola har.  

 

Skolföreståndaren poängterar att det är viktigt för skoldagen att eleverna 

får äta sig mätta. Maten bör ge den energi det behövs för att klara en lång 

skoldag. Skolan ser det inte det som ett alternativ att barnen tar med sig 

egen mat till skolan. 

 

Sammanställning av centralkökets svar: 

Centralköket har meddelat i sitt svar att de inte ställer sig negativt 

inställda till att laga ett vegetariskt alternativ och att de har möjlighet att 

göra det. Köket framhåller dock att de är ett centralkök, vilket medför att 

om de går in för ett vegetariskt alternativ till kött så behöver även de 

andra enheterna (dvs. äldreboendet Hemgården och daghemmet kotten) 

erbjudas det, och det är känt sedan tidigare att personal vid de andra 

enheterna har efterfrågat ett vegetariskt alternativ i perioder.  

 

Köket uppskattar att vid införande av ett vegetariskt alternativ kommer 

det ta i anspråk minst ca. 5 timmar extra arbete per vecka. Eftersom 

bespisningschefen och kocken är anställda på heltid måste i så fall en 

ytterligare resurs anställas eller så måste någon arbetsuppgift tas bort 

från kökspersonalen.  

  

Även köket skriver i sitt utlåtande att om det införs ett vegetariskt 

alternativ så måste vårdnadshavare/anställda som vill ha det meddela 

detta terminsvis, och att det inte går att byta från vecka till vecka. Köket 

vill även poängtera att skollunchen ska i näringsintag motsvara 1/3 av 

dagsbehovet, vilket motsvarar 700 kcal i åk. 3-6. Det uppfylls i praktiken 

endast då man intar hela måltiden.  

 

Kommundirektörens samlade bedömning utifrån svaren: 

Förslaget att införa ett vegetariskt alternativ, eller införa ett 

salladsbuffébord, handlar först och främst om resurser. Det kan 

konstateras utifrån utlåtandena att det i centralkökets verksamhet inte 

finns andra hinder (än de kopplade till resursfrågan) för att införa ett 

vegetariskt alternativ. En utökning av servicen kommer alltså innebära 

utökade kostnader för kommunen, både vad gäller personalresurser och 

livsmedelskostnader.  

 

Ett sätt att frigöra arbetstid för kökets personal är att ta bort städningen 

av kökets matsal och påföra detta på skolans lokalvårdare. Städningen av 

skolans matsal tar ca. 45 min. (ibland mer om man också räknar in 

http://www.saltvik.ax/
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torkning av bordsytor) per dag, och skolans lokalvårdare är anställd på 

95 % av heltid – så utrymme finns att påföra städning av matsalen på 

skolans lokalvårdare och utöka tjänsten till en heltidstjänst. Kostnaden 

för detta beräknas uppgå till ca. 1 500 euro på årsbasis.  

 

Livsmedelskostnaderna för att utöka servicen (både vad gäller alternativ 

1 och 2) är svåra att bedöma; kostnaden beror på hur många vegetariska 

portioner som tillagas per dag. Men uppskattningsvis handlar det om 

mellan 200 till 500 euro per vecka.  

 

Av de två alternativ skolans föreståndare inkommit med, föredrar 

centralkökets personal preliminärt alternativ 1.  

 

Förutom de alternativ som listas ovan finns såklart också de 

kostnadsneutrala alternativen a) att inte låta göra ändringar i 

centralkökets måltidsalternativ eller b) att utöka antalet vegariska 

måltider per vecka (t.ex. två vegetariska alternativ).  

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att under en testperiod från och med efter 

sportlovsledigheten till och med slutet av vårterminen införa vegetariskt 

alternativ de dagar det serveras kött eller fisk. Alternativet erbjuds både 

kommunens personal samt skolans elever och daghemmets barn. 

Villkoret för att en person ska få ett vegetariskt alternativ är att det 

anmäls terminsvis till centralköket. Den vegetariska dieten skall då 

följas. Det är möjligt att avsluta en vegetarisk diet under en termin, men 

det är inte möjligt att återigen under samma halvår/termin ytterligare en 

gång påbörja en vegetarisk diet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar tillika under samma period öka 

lokalvårdarens arbetstid från 95 % till heltid så att denne kan ta över 

städsysslor från kökspersonalen som frigör arbetstid för kökspersonalen 

att verkställa ovanstående.   

 

Införandet av det vegetariska alternativet utvärderas efter terminslut. 

Utvärderingen tas upp vid kommunstyrelsens möte i juni. 

 

Jäv:  

Ingvar Björling anhåller om jäv på grund av nära familjeförhållande till 

en av initiativtagarna. Kommunstyrelsen beviljar jäv. Gunnel Nordlund-

White fungerar som ordförande för detta ärende.      

 

BESLUT:   

Enligt förslag. Ärendet förklaras omedelbart justerat.  

________ 

Kste § 92/16.6.2021  

  Kommundirektörens beredning: 
Ett möte har hållit med skolans föreståndare och kökets personal den 19 

maj för att utvärdera införandet av det vegetariska alternativet.  
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I Geta skola har 2 elever och 1 personal valt vegetariskt kost. På 

daghemmet har viss personal också valt vegetariskt alternativ. Enligt 

skolföreståndaren uppskattar både lärare och elever införandet av det 

vegetariska alternativet. Uppskattningen har särskilt visats från anställda. 

En viss utmaning kan ibland enligt kökets personal vara att laga 

vegetariska alternativ som både är näringsrika, proteinrika och falla i 

smaken för de olika målgrupperna. Men det konstateras också att ju mer 

erfarenhet och tid som läggs på vegetariskt alternativ desto bättre blir 

köket på att avgöra vilka rätter som både är uppskattade av personal och 

elever samt uppfyller näringskriterierna.     

Kommundirektören har även hört en av de föräldrar som har ett barn som 

har valt det vegetariska alternativet. I svaret kommer det tydligt fram att 

det vegetariska alternativet uppskattas mycket av de som mest berörs av 

det.   

 

./.  Bilaga Kste § 92/2021. Mötesnoteringar och svar från anhörig 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att från och med starten av inkommande 

hösttermin införa vegetariskt alternativ de dagar det serveras kött eller 

fisk.  Alternativet erbjuds både kommunens personal samt skolans elever 

och daghemmets barn. Villkoret för att en person ska få ett vegetariskt 

alternativ är att det anmäls terminsvis till centralköket. Den vegetariska 

dieten skall då följas. Det är möjligt att avsluta en vegetarisk diet under 

en termin, men det är inte möjligt att återigen under samma halvår/termin 

ytterligare en gång påbörja en vegetarisk diet. 

 

Detta beslut gäller tillsvidare, men med beaktande av det vegetariska 

alternativet ej erbjuds då Geta skola håller stängt. Servicen erbjuds alltså 

terminsvis och de dagar Geta skola har elever i undervisning.   

 

Kommunstyrelsen beslutar tillika att permanent öka lokalvårdarens 

arbetstid från 95 % till heltid så att denne kan ta över städsysslor från 

kökspersonalen som frigör arbetstid för kökspersonalen att verkställa 

ovanstående.   

 

Jäv: 

Ingvar Björling anhåller om jäv på grund av nära familjeförhållande till 

en av initiativtagarna. Kommunstyrelsen beviljar jäv. Gunnel Nordlund-

White fungerar som ordförande för detta ärende.      

 

BESLUT:   

Enligt förslag. Ärendet förklaras omedelbart justerat.   

______ 
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93 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN NR 3 2021  
 

Kste § 93/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda 

och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, 

utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av 

styrelsen och revisorer. Besluten som skall bedömas och verkställas är de 

i fullmäktiges protokoll nr 3 år 2021. Dessa kan läsas på kommunens 

hemsida www.geta.ax.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat 

vid sammanträdena nummer 3 år 2021 har tillkommit i laga ordning och 

att besluten kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

 

  

http://www.geta.ax/
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94 § AVTAL MED NTM-CENTRALEN SAMT HANTERING AV KALKYLERAD 

ERSÄTTNING OCH ERSÄTTNING FÖR FAKTISKA KOSTNADER VID 

INTEGRATION  

  
Kste § 94/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

 Integrationsarbetet inom kommunerna berör många områden; socialtjänst, 

utbildning, barn-, äldre- och handikappomsorg, samt fritid och kultur.  

 

Kommunernas integrationsfrämjande program fastställs enligt lag i 

fullmäktige vart fjärde år och definierar arbetet mer detaljerat. Geta 

kommunfullmäktige har antagit ett sådant program tidigare i år. 

 

Av lojalitetsavtalet tecknat mellan KST och medlemskommunerna (inkl. 

Geta) framgår: 

§ 18 Mottagande av information gällande ersättningar 

Beslut om mottagande av kvotflyktingar kommer även efter 1.1.2021 att 

fattas av medlemskommunernas fullmäktige. När beslut om mottagande av 

kvotflyktingar fattats och kommunen antagit ett integrationsprogram, ingår 

kommunen avtal med NTM-centralen i riket. Avtalet berättigar kommunen 

till kalkylerade ersättningar för mottagandet och även ersättningar för 

särskilda kostnader som ska specificeras. När de mottagna 

kvotflyktingarna byter hemkommun till en kommun som inte har avtal med 

NTM-centralerna, förfaller rätten till ersättning både gällande kalkylerade 

och särskilda ersättningar. Alla medlemskommuner har inte ingått avtal 

med NTM-centralerna. 

 

Med stöd av § 19 grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. är 

medlemskommunerna förbundna till att ”vidarebefordra sådana 

kostnadsersättningar som tillkommer primärkommun trots att 

verksamheten egentligen utförs av kommunalförbundet, till exempel för 

integrationsarbete. Dessa intäkter räknas till förbundets övriga intäkter 

och dras inte från enskild kommuns betalningsandel.” 

 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse kan konstateras att KST 

kommer att ge socialvård oberoende åländsk hemkommun och den 

inflyttades status, och att kommuner som inte har ingått avtal med NTM-

centralen förbinder sig att göra det innan 31.12.2020. 

Gränsdragningen mellan KST och medlemskommunerna gällande 

integration regleras genom skilt avtal. 

 

Geta kommun har således förbindig sig att upprätta avtal med NTM-

centralen. Det kan dock konstateras att ovanstående lojalitetsavtal inte 

längre är i kraft. Geta kommun kan således välja att inte ingå avtal med 

NTM-centralen, men kommundirektören bedömer det som synnerligen 

viktigt att ingå avtal i och med att kommunen eventuellt i framtiden kan 

behöva söka ersättning från NTM-centralen. Det är viktigt att alla 

kommuner har avtal med NTM-centralen, annars förfaller rätten till 

ersättning både gällande kalkylerade och särskilda ersättningar – både för 

KST och för den aktuella kommunen. 
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Kommunen får den kalkylerade ersättningen automatiskt utan ansökan. 

Den kalkylerade ersättningen ska inte enbart täcka kalkylerade 

socialvårdskostnader, utan ska också ersätta utgifter inom områden som 

fortsättningsvis hör till och bekostas av den enskilda kommunen. De 

kalkylerade ersättningarna ska i första hand användas till att utveckla och 

stöda sådana integrationsfrämjande och integrationsstödjande åtgärder som 

anges i programmet för integrationsfrämjande. Den kalkylerade 

ersättningen kan användas för att täcka integrationsstödjande verksamhet, 

bl.a. social- och hälsovårdstjänster, kultur- och fritidsverksamhet samt 

tjänster som främjar delaktighet. 

 

En diskussion pågår i medlemskommunerna om tolkningen av grundavtalet 

när det gäller hur stor del av den kalkylerade ersättningen som ska 

vidarebefordras till KST. Det är önskvärt att även landskapsregeringen 

involveras i diskussionerna, för att få en bakgrund till hur lagstiftaren 

resonerat kring ansvarsfördelningen gällande integrationen i samband med 

framtagandet av lagstiftningen gällande den samordnade socialtjänsten. 

 

Utöver kalkylerad ersättning så finns det ersättning som kommunen 

ansöker om på grund av de faktiska kostnaderna, såsom utkomststöd, 

ordnande av tolkning samt ersättning för specialkostnader inom 

socialvården (t.ex. kostnader som uppstår på grund av placeringen av en 

minderårig utan vårdnadshavare i ett familjegrupphem eller någon annan 

bostadsenhet enligt 28 § i integrationslagen). 

 

För att förenkla ersättningsförfarandet för faktiska kostnader så har det 

redan upprättats ett fullmaktsavtal mellan Geta kommun och KST. Då kan 

KST söka tillbaka ersättning direkt av UF-centret för faktiska kostnader för 

de individer som nämns i lagarna Lag om främjande av integration (FFS 

2010/1386) och Landskapslag om främjande av integration (ÅFS 2012/74). 

Vissa kommuner har även ingått motsvarande fullmaktsavtal med Ålands 

hälso- och sjukvård (ÅHS). Detta innebär att ÅHS söker tillbaka kostnader 

som uppstått inom hälso- och sjukvården. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att Geta kommun påbörjar processen att ingå 

avtal med NTM-centralen med anledning av ovanstående beredning. 

Kommundirektören och ekonomen ges fullmakt att förhandla fram 

förslag på avtal som sedan framställs för kommunstyrelsen för 

fastställelse. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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95 § GRUNDER FÖR KOMMUNENS AVGIFTER OCH TAXOR 
 

Kste § 95/16.6.2021 Kommundirektörens beredning: 

Enligt 130 § i Geta kommuns förvaltningsstadga:  

”Kommunfullmäktige fastställer grunderna för uppbärande av avgifter 

och taxor för kommunens tjänster och andra prestationer inom de olika 

verksamhetsområdena enligt kommunallagen.” 

 

Och enligt 40 § (under ekonomi- och egendomsförvaltning) kan 

kommunstyrelsen ”i enlighet med gällande bestämmelser besluta om 

avgifter, taxor, inkomstgränser, hyror och övriga ersättningar samt dess 

grunder om fullmäktige ej antagit grunder för dessa” 

 

Med anledning ovanstående vore det enligt kommundirektören 

ändamålsenligt om kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige bereder 

och föreslår grunder för vissa av kommunernas avgifter. Detta skulle 

medföra en effektivare behandling av kommunens avgifter och taxor i 

samband med uppgörande av kommunens budget. Kommunstyrelsen 

skulle således fastställa kommunens avgifter och taxor enligt de av 

kommunfullmäktige antagna grunderna. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att följande grunder ska 

tillämpas för kommunstyrelsens kommande behandling av kommunens 

avgifter och taxor: 

 

Avfallshanteringens avgifter 

Avgifterna regleras med målbilden att kommunens avfallshantering ska 

vara självfinansierad (inklusive avskrivningar och interna kostnader) 

 

Vatten- och avloppsverkets avgifter: 

Avgifterna regleras med målbilden att kommunens uppgiftsområde för 

vatten- och avlopp ska vara självfinansierad (inklusive avskrivningar och 

interna kostnader) 

 

Centralförvaltningen avgifter (detaljplanering, kopior, utskrifter, 

annonser i Getabladet): 

I samband med behandling av kommunens avgifter och taxor i styrelsen 

jämförs avgiftsnivåerna med andra kommuner. Avgifterna bör vara 

varken för låga eller för höga och de ska vara på sådana nivåer att de 

uppfyller sin funktion och samtidigt gör det möjligt för privatpersoner 

och andra aktörer kan använda tjänsterna.    

 

Bibliotekets avgifter (kopior, utskrifter, ersättning för skadade böcker): 

I samband med behandling av kommunens avgifter och taxor i styrelsen 

jämförs avgiftsnivåerna med andra kommuners bibliotek. Avgifterna bör 

vara på sådana nivåer att de uppfyller sin funktion och samtidigt gör det 

möjligt för privatpersoner och andra aktörer kan använda tjänsterna.    
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Hyresnivåer för kommunens lägenheter och pensionärslägenheter:  

Hyresnivåerna ska vara på en sådan nivå att de täcker kostnaderna, 

avskrivningarna och de interna kostnaderna för fastigheten. 

 

Avgifter inom äldreomsorgen: 

Förutom att uttag av serviceavgifter begränsas av de avgiftstak och  

-nivåer som finns i gällande lagstiftning på området, så bör avgifterna 

vara på en sådan nivå att de finansierar en betydande del av 

verksamheten – och att de är i paritet med andra kommuners avgifter 

inom äldreomsorg. 

 

Byggnadsinspektions avgifter 

Avgifterna och taxorna inom byggnadsinspektionen bör vara på en sådan 

nivå att de finansierar en betydande del av byggnadsinspektionens 

verksamhet, dock så att de inte på ett betydande sätt avviker från de 

övriga norråländska kommunernas taxor och avgifter inom området. 

 

Barnomsorgens avgifter 

Barnomsorgsavgifterna följer avgiftstaken i gällande lagstiftning och ska 

finansiera en betydande del av barnomsorgsverksamheten. 

 

Övriga avgifter och grunder: 

Kommunstyrelsen fastställer övriga avgifter och taxor som inte är 

uppräknade ovan. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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96 § UPPDRAG ENLIGT BUDGET 2021 – DETALJPLANERING AV SÖDRA 

VESTERGETA, UTREDNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA 
 

Kste § 35/3.3.2021 Kommundirektörens beredning:  
Enligt Kommunledningens verksamhetsmål och -åtgärder i Budget 2021 

ska kommunledningen och kommunstyrelsen långsiktigt möjliggöra 

ökad fast bosättning i kommunen samt se över möjligheten att 

detaljplanera områden för fast bosättning i kommunen. I enlighet med 

fastställd delgeneralplan för Vestergeta tar styrelsen fram 

detaljplaneförslag för nytt bostadsområde för södra Vestergeta.  

 

Som bakgrundsmaterial för ändamålsenligheten att möjliggöra ytterligare 

b   tt       Ve te  eta  a   e      e   a    te       ”A bet           

planering av markanvändning i Geta”         3  t   a.  

./.  Bilaga Kste § 35/2021. 

 

Det är 2 000 euro budgeterat för ändamålet. 

 

Kommundirektören föreslår:  

I enlighet med ovanstående tar kommundirektören reda på 

förutsättningarna för att påbörja en detaljplaneprocess och kontaktar en 

områdesplanerare för en kostnadsindikation för ett detaljplaneuppdrag.   

 

Sandra Elmén samt Dan-Johan Dahlblom avslutade sina respektive 

digitala anslutningar kl 19.22 och deltar inte längre i styrelsemötet. 

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 

Kste § 96/16.6.2021  

  Kommundirektörens beredning: 
Den av kommundirektören anlitade konsulten har färdigställt en 

utredning enligt den beställning som gjordes av kommunstyrelsen 

genombeslut Kste § 35/3.3.2021. Utredningen enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kste § 96/2021.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in de markägare som berörs av det 

aktuella området till ett möte för att förutsättningslöst diskutera framtida 

exploateringsplaner.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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97 § EXTRA ÄRENDE: KOMMUNDIREKTÖRENS LEDIGHET 

SOMMAREN 2021 
 

Kste § 97/16.6.2021 Kommundirektören anhåller om semester 28.6 - 4.7.2021 (på grund av 

frivillig karantän på grund av utlandsresa) samt 26.7-22.8.2021. 

 

Ansvarig kontaktperson under ovanstående period i de ärenden 

kommundirektören är ekonomen.   

 

Förslag: 

Kommunstyrelsens beslutar att bevilja kommundirektören semester 28.6 

- 4.7.2021 (på grund av frivillig karantän på grund av utlandsresa) samt 

sommarsemester 26.7-22.8.2021. 

 

Jäv: 

Kommundirektören anhåller om jäv. Kommunstyrelsen beslutar att 

godkänna anhållan.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  
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98 § EXTRA ÄRENDE: KLAGOMÅL PÅ BILAR SOM FÖRFULAR 

LANDSKAPET  
 

Kste § 174/15.12.2020 Kommundirektörens beredning:  
En kommuninvånare har genom ett e-postbrev den 14.10.2020 inkommit 

med ett klagomål gällande bilskrot som finns vid en fastighet invid 

landsvägen (Getavägen) i Västergeta by.  

   

ÅMHM har även kontaktats och i ett e-postbrev från myndigheten 

förklaras att eftersom ärendet handlar om privatägt bilskrot på en privat 

fastighet finns det inget krav på miljötillstånd från ÅMHM. Däremot kan 

kommunen med stöd av avfallslagen (75 §) ålägga fastighetsinnehavaren 

att städa upp avfall från sin fastighet, bland annat i de fall avfall förfular 

landskapet eller det finns risk för att människor eller djur skadas eller 

någon liknande risk eller olägenhet. Även i plan- och bygglagen (89 §) 

står att ett byggnadsverk och dess omgivning ska hållas i sådant skick att 

det inte leder till miljöolägenhet eller avsevärt förfular omgivningen. 

 

Brevet samt svar från ÅMHM enligt bilaga.      

./.  Bilaga Kste § 174a/2020. 

 

Enligt kartutdrag är fastighetens fastighetsnummer .65-415-4-14. 

Kartutdrag enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 174b/2020. 

  

I och med att det handlar om flertalet förbrukade bilar och bilskrot som 

står invid landsvägen öppet utan skylande vegetation eller byggnader i 

ett annars öppet landskap är det sannolikt att bilskrotet och bilarna 

förfular landskapsbilden såpass mycket att kommunen kan ålägga 

fastighetsinnehavaren att flytta eller föra bort bilskrotet. Det kan även 

konstateras att bilskroten ligger nära skyddat fornlämningsområde (se 

bifogad karta) samt att åtminstone en av bilarna antagligen ligger inom 

landskapets vägområde.   

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att ålägga fastighetsägaren att flytta eller föra 

bort bilskrotet och de förbrukade bilarna från området som angränsar till 

landsvägen så att landskapsbilden ej förfulas vid infart till Västergeta by.  

 

Fastighetsägaren meddelas att kommunkansliet ger rådgivning om hur 

fastighetsägaren kan fullfölja åläggandet.   

 

BESLUT:   

Ärendet återremitteras för att höra fastighetsägaren innan beslut tas. 

________ 

Kste § 4/3.2.2021 

  Kommundirektörens beredning:  
Nyttjaren av fastigheten har meddelat kommundirektören att bilarna som 

legat på platsen som närmast angränsar till landsvägen har flyttats och att 
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även fler bilar som för närvarande ligger längre upp på fastigheten 

kommer att föras bort.  

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet läggs ned utan vidare åtgärder då 

nyttjaren av fastigheten flyttat på bilarna närmast landsvägen och 

meddelat därutöver att ytterligare bilar kommer att tas bort. 

 

BESLUT:   

Enligt förslag, med tillägget att kommunstyrelsen följer utvecklingen. 

________ 

Kste § 60/7.4.2021  

Kommundirektörens beredning: 

 Samma kommuninvånare som lämnade in klagomålet som behandlades 

den 15.12.2020 samt den 3.2.2021 av kommunstyrelsen har skickat in en 

ny skrivelse i ärendet. Skrivelsen enligt bilaga.  

./.  Bilaga Kste § 60/2021. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tackar kommuninvånaren för återkoppling i ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut enligt Kste § 4/3.2.2021 står dock fast. Enligt 

beslutet följer kommunstyrelsen utvecklingen av ärendet.  

 

Kommunstyrelsen tar skrivelsen därför till kännedom utan vidare åtgärder i 

detta skede.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar, genom att styrelsen nu följer upp ärendet 

enligt styrelsebeslut Kste § 4/3.2.2021, att erinra fastighetsägaren och 

brukaren av fastigheten att flytta eller föra bort merparten av bilarna från 

området som angränsar till landsvägen så att landskapsbilden ej förfulas 

vid infart till Västergeta by. Fastighetsägaren meddelas att 

kommunkansliet ger rådgivning om hur fastighetsägaren kan fullfölja 

åläggandet. Inom juni månad följer styrelsen upp ärendet på nytt. 

  ______ 

Kst § 98/16.6.2021 

Förslag: 

Kommunstyrelsens beslutar att förrätta syn på området tillsammans med 

markägarna och/eller brukarna av fastigheten i enlighet med tidigare 

styrelsebeslut i ärendet.    

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______  
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99 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 99/16.6.2021  

  Mötet förklaras avslutat kl. 20.34. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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§§ 73-99 

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 part rådgöra 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: 

 

§§ 78, 83, 84, 87, 90, 91, 95, 96, 98, 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: 

 

§§ 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 97 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är  Kommunstyrelsen i Geta 

    Getavägen 2115 

    AX-22 340 Geta 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem 

anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte 

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

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

 

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 

 

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

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

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

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

överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

 

 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

 3) beslutet annars strider mot lag. 

 

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

    PB 31, Torggatan 16 

    AX-22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet: §   

 

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

efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del 

av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.  

 

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

på den kommunala anslagstavlan.  

 

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är:  Ålands förvaltningsdomstol 

    PB 31, Torggatan 16 

    AX-22101 MARIEHAMN 

§§  

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

 

BESVÄRSSKRIFT 

I besvärsskriften skall uppges 

 

 - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

 - vilket beslut som överklagas 

 - vilka ändringar som yrkas i beslutet 

 - motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och 

postadress anges. 

 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 

 

AVGIFT 
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller 

sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015). 

Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro. 

 

    


