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33 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kste § 33/18.3.2020
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 18.30 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 12 mars med alla nödvändiga
uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt sammankallat och
beslutsfört.
Vid sammanträdet är tre (3) ordinarie ledamöter närvarande. Ersättare
Emilia Karlsson har kallats in för ledamot Gunnel Nordlund-White.
Sammanlagt är det därför fyra (4) beslutande närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Emilia Karlsson och Kjell Berndtsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Den enligt kallelse utskickade föredragningslistan godkänns enhälligt med
följande tillägg:
EXTRA ÄRENDE: TILLKÄNNAGIVANDE AV PROTOKOLL FRÅN
LEDNINGSGRUPP FÖR UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN

Protokolljustering: ________________________________
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34 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kste § 34/18.3.2020
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund
 Räddningsområden Ålands Landskommuner (RÅL), protokoll nr 2, 4.3.2020
 Norra Ålands mellankommunala ombudsstämma, protokoll 13.2.2020 i Godby
 Arbetarskyddskommissionen (Geta), protokoll 25.2.2020
 Arbetsgrupp för utbyggnad vattenledning Östergeta‐Havsvidden, mötesprotokoll nr
7, 27.1.2020
 Norra Ålands Högstadiedistrikt, förbundsfullmäktige kallelse nr 1 2020, 26.3.2020
 Norra Ålands Högstadiedistrikt, förbundsstyrelsen kallelse och protokoll nr 1 2020,
11.3.2020
 Lantbruksnämnden för norra Åland, kallelse möte nr 1/2020, 25.3.2020
Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom
 Kdir § 5/12.2.2020, Anhållan om ledighet (beviljad)
 Kdir § 6/17.2.2020, Dispositionsplan för centralförvaltningen
 Kdir § 7/17.2.2020, Anvisningar för användning av sociala medier (Facebook)
 Kdir § 8/9.3.2020, Ärende: Avskrivning av fordran
 Kdir § 9/16.3.2020, Anhållan om ledighet (beviljad)
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
 ÅMHM, Hörande (dnr: 2020-66), Geta grundskolas centralkök (inga egentliga
anmärkningar)
 Ålands landskapsregering, Tillstånd Dnr ÅLR 2020/578, jordförvärv i Geta (Bostads
Ab Havsvidden X Geta, beviljat)
 Skatteförvaltningen, Meddelande 11.2.2020, de största samfunden som ingår i
kommunens företagsverksamhetspost
 Ålands landskapsregering, Brev Dnr ÅLR 2019/4017, klargörande av regelverket –
kommunalt anordnad avfallshantering
 Ålands landskapsregering, Beslut Dnr ÅLR 2019/7661, Arbetsplan 2019-2020
Grundskola (Geta skola)
 Ålands Hälso- och Sjukvård och Ålandslandskapsregering, information till
kommuner, kommunalförbund och verksamheter inom socialvård (6.3.2020)
 Ålands Ombudsmannamyndighet, Brev 9.3.2020 (ÅOM 2020/74-75),
Kartläggningsrapport för jämställdhetsplanering på Åland 2019-2020
 Ålands landskapsregering, Information Dnr ÅLR 2020/1581, Tillämpningsguide
äldrelag (2020:9) för Åland
 Statens ämbetsverk på Åland, Meddelande 17.3.2020 (meddelande om att
undantagsförhållande råder i Finland med anledning av coronaviruset)
 Ålands landskapsregering, tjänstemannabeslut Tjb. § 9 (Dnr ÅLR 2020/2173),
Förbjudande av offentliga tillställningar
 Social- och Hälsovårdsministeriet, Kommuninfo 1/2020, Beredskapen för
coronaviruset i kommunerna och sjukvårdsdistrikten
 Social- och Hälsovårdsministeriet, Kommuninfo 2/2020,
Hälsoskyddsmyndigheternas beredskap för coronaviruset
 Ålands landskapsregering, Meddelande 17.3.2020, Uppdatering av information och
rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet under
undantagstillståndet
 Ålands landskapsregering, Beslut 18.3.2020 (Dnr ÅLR 2020/2265), Social- och
hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma
sjukdomar för att stänga skolor (LRs beslut att stänga skolor)
 Ålands landskapsregering, Beslut 18.3.2020 (Dnr ÅLR 2020/2268), Social- och
hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma
sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster (beslut att förbjuda
sammankomster)
 Åfs 1:2020, Ålands lagtings beslut om antagande av budget för landskapet Åland år
2020

Protokolljustering: ________________________________
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 Åfs 6:2020, Ålands lagtings beslut om antagande av tredje tilläggsbudget för
landskapet Åland år 2019
 Åfs 7:2020, Ålands lagtings beslut om antagande av första tilläggsbudget för
landskapet Åland år 2020
 Åfs 8:2020, LL om ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut
 Åfs 9:2020, Äldrelag för Åland
 Åfs 11:2020, LL om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
 Åfs 12:2020, LL om socialvård
 Åfs 13:2020, LL om socialvård om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland
 Åfs 14:2020, LL om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård
 Åfs 15:2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av barnskyddslagen
 Åfs 16:2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av familjevårdarlagen
 Åfs 17:2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av lagen om service och stöd på grund av handikapp
 Åfs 18:2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
 Åfs 19:2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda
 Åfs 20:2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattningar om socialvård
 Åfs 21:2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av lagen om privat socialservice
 Åfs 22:2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av lagen om utkomststöd
 Åfs 23:2020, LL om ändring av landskapslagen om skyddshem
 Åfs 24:2020, LL om yrkesutbildade personer inom socialvården
 Åfs 25:2020, LF om yrkesutbildade personer inom socialvården
 Åfs 26:2020, LL om klienthandlingar inom socialvården
 Åfs 27:2020, LL om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen
angående specialomsorger om utvecklingsstörda
 Åfs 28:2020, LL om ändring av landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag
Övrigt
 ÅDA, Ägarinformation 2019-12 (6.2.2020)
 Ålands kommunförbund, analys av 2018 års beskattning (29.2.2020)
 Finströms kommun, befolkningsskyddsmöte protokoll 17.3.2020
 ÅSUB, Översikter och indikatorer 2020:2, Definition och nyckeltal för kommuner i
svår ekonomisk ställning - En jämförelse av den svenska och finländska
lagstiftningen samt förslag till system för Åland
 Ålands Landskapsregerings besök i Geta kommun, 12.3.2020
 Kommundirektörsmöte Saltvik 28.2.2020, mötesanteckningar
 Finansministeriet/Finlands kommunförbund, brev 6.2.2020, Genomförande av
Finlands handlingsplan för öppen förvaltning
 Bärkraft.ax, Medaktörernas samordningsmöte 12.11.2019, protokoll
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: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 18.3.2020

Tid: kl. 18:30

35 § UPPTAGNING AV LÅN FÖR FINANSIERING AV
INVESTERINGSPROJEKT
Kste § 35/18.3.2020

För att bibehålla likviditeten så gott det går behöver kommunen uppta lån
för alla investeringsprojekt för 2020, vilka uppgår till 260 000 euro netto.
I Geta kommuns budget för 2020 finns det upptaget långfristiga lån om
250 000 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 § 129 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.”
Kommundirektörens förslag:
Geta kommunstyrelse beslutar att till kommundirektören delegera
upptagning av investeringslån för år 2020 om högst 250 000 euro i
enlighet med budget 2020. Lån upptas vartefter investeringsprojekten
färdigställs under året.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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36 § REVIDERAD SEKTORPLAN INOM SOCIALVÅRDEN
Kste § 36/18.3.2020
Kommunens sektorplan inom socialvården behöver uppdateras. Speciellt
med anledning av rekommendationer från ÅHS och social- och
hälsovårdsministeriet. I ett utskick till kommunerna uppmanar ÅHS
kommunerna ”att se över sina beredskapsplaner och beakta att servicen
för de klienter som behöver särskilt stöd och som omfattas av hemvård,
serviceboende och institutionsvård fortsatt kan tryggas även vid
sjukdomsfall, karantän eller isolering bland klienterna eller
personalen.”

./.

Kommundirektören har uppgjort en reviderad sektorplan enligt bilaga.
Bilaga Kste § 36/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till reviderad sektorplan enligt
bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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37 § REVIDERAD INSTRUKTION FÖR INTERN KONTROLL
Kste § 37/18.3.2020
Kommunens instruktion för intern kontroll är uppgjord år 2008 och är i
tydligt behov av uppdatering i och med ändringar i förvaltningens rutiner
samt dess organisation.

./.

Kommundirektören och ekonomen har därför uppgjort en helt ny
instruktion för intern kontroll enligt bilaga.
Bilaga Kste § 37/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till instruktion för intern kontroll
enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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38 § UTMÄRKELSETECKEN 2020
Kste § 38/18.3.2020

./.

Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på personer förtjänta av de
utmärkelsetecken som Republikens president beviljar på
självtändighetsdagen år 2020. Förslagen ska vara ämbetsverket tillhanda
senast 8.5.2020. Statens ämbetsverk brev enligt bilaga;
Bilaga Kste § 38/2020.
Förslagen ska avse personer som utfört ett förtjänstfullt och långvarigt
arbete (minst 10 år) inom sitt yrkesområde som anställd eller som
förtroendevald inom den offentliga sektorn. Den primära utgångspunkten
är de personliga meriterna som skall ligga över genomsnittsnivån och
som personen ifråga skall ha gett bevis på genom egen yrkesskicklighet
eller i betydande samhälleliga uppgifter. En förutsättning är dessutom ett
gott rykte och en vilja att ta emot utmärkelsetecken. Enbart tjänste- och
anställningsår är inte en tillräcklig grund.
Senaste året delegerades beslutet till kommundirektören.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till vem som bör uppmärksammas
gällande utmärkelsetecken eller delegerar beslutet till tjänsteman.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att till kommundirektören delegera beslutet
om vem som bör uppmärksammas gällande utmärkelsetecken.
______

Protokolljustering: ________________________________
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39 § BEGÄRAN OM SYNPUNKTER PÅ FÖRSTA UTKAST TILL
HAVSPLAN FÖR ÅLAND ÅLAND
Kste § 39/18.3.2020

./.

Geta kommun har den 19 december 2019 fått en begäran från Ålands
landskapsregering synpunkter över ett första förslag till
havsplan för Åland. Synpunkter på förslaget önskas senast 31 mars 2020.
Begäran samt förslag till havsplan och förklaring och underlag till
lokaliseringsförslagen enligt bilaga.
Bilaga Kste § 39/2020.
Dessa bilagor samt övrigt underlag går även att ladda ner från
landskapsregeringens hemsida https://www.regeringen.ax/demokratihallbarhet/hallbar-utveckling/marin-kustomradesplaneringhavsplanering.
Det förslag som nu skickas ut utgör ett första diskussionsunderlag med
förslag till framtida lokalisering av olika verksamheter och hur de
åländska vatten ska användas i framtiden. Efter att synpunkterna från den
första remissen bearbetats kommer ett nytt förslag till havsplan skickas
ut på en andra remiss senare under året. Därefter kommer ett slutligt
förslag till havsplan utarbetas som antas av landskapsregeringen i mars
2021.
I den slutliga havsplanen ska ingå förslag till lokalisering av framtida
verksamheter, intressen och användningsområden. Planen kommer att
vara riktgivande för olika myndigheter vid planläggning och prövning av
användning av kust- och havsområden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avger följande utlåtande:
Kommunens allmänna ståndpunkt är att landskapregeringen i den
fortsatta processen att ta fram en havsplan för Åland ordnar rådgivande
möten med och tar i beaktande synpunkter från lokala aktörer i Geta.
Detta gäller framföralt lokala näringsidkare, samfälligheter och
föreningar. Dessutom bör landskapregeringen ordna ett informationsoch diskussionsmöte för allmänheten i Geta under året.
Det kan konstateras att stora delar av havsområdet kring Geta kommuns
kuster och öar har markerats såsom kulturellt värdefulla områden. Geta
kommun ser i allmänhet positivt på detta och anser att de kulturella
värdena kunde definieras och preciseras ytterligare i havsplanen och vara
mer beskrivande i underlaget ”Förklaring och underlag till
lokaliseringsförslagen”.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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40 § REMISS GÄLLANDE UPPRÄTTANDE AV VATTENSKYDDSOMRÅDE
FÖR TVÅ BRUNNAR I VESTERGETA
Kste § 40/18.3.2020

./.

Ålands landskapsregering har beslutat att genomföra ett remissförfarande
gällande upprättande av vattenskyddsområde för två brunnar i
Vestergeta. Remissperioden sträcker sig till och med den 31 mars 2020.
Beslutet och remissdokumentet ”Vattenskyddsområden för
grundvattenbrunnar i Vestergeta” enligt bilaga.
Bilaga Kste § 40/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avger följande utlåtande:
- Befintliga verksamheter inom vattenskyddsområdet får ej äventyras.
- Kommunens planer på att inom de närmsta par åren anlägga en
multiarena med rink/multifunktionsplan (för utövande av olika
bollsporter/rinksporter) på samma plats som den gamla
ishockeyarenan eller i anslutning till Geta skola får ej äventyras.
Anläggningen planeras och förverkligas i samarbete med Vestergeta
Vatten och landskapsregeringen.
- Eventuella kostnader för uppgörande av vattenskyddsområdet bör
beställaren eller landskapsregeringen stå för, inklusive skyltning,
uppgörande av beredskapsplaner eller andra åtgärder.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande:
- Det kan konstateras att brunn 2 är belägen på fel plats på kartan
- Vattenskyddsområdet för brunn två är beläget inom nuvarande i laga
kraft delgeneralplan för del av Västergeta by. Nuvarande förslag till
Vattenskyddsområde har ej tagit denna delgeneralplan i beaktande.
- Med anledning av detta kan kommunen ej avge utlåtande över
nuvarande förslag till vattenskyddsområde.
______

Protokolljustering: ________________________________
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41 § ANSTÄLLANDE AV ORDINARIE NÄRVÅRDARE INOM
ÄLDREOMSORGEN
Kste § 41/18.3.2020

Beredare: Föreståndaren för Geta Hemgård
Geta kommun har haft lediganslaget en ordinarie heltidstjänst som
närvårdare i periodarbete inom äldreomsorgen. Tjänsten blev ledig efter
att det ordinarie arbetsavtalet som närvårdare avslutades för den
nyanställda föreståndaren för Geta Hemgård.
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 i två
veckor. Den sista ansökningsdagen var 10.3.2020. Det inkom tre
sökande. Alla tre sökande jobbar på Geta Hemgård idag. Eftersom
föreståndaren har jobbat/jobbar med alla så ansågs det ej behövligt att
intervjua någon av de sökande. Ansökningarna enligt bilaga.
Bilaga Kste § 41/2020.
Föreståndaren förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att Caroline Björling anställs som ordinarie
närvårdare heltid tillsvidare från och med den 1.4.2020. Från och med
detta datum ingås ett nytt arbetsavtal med henne och nuvarande tillfälliga
arbetsavtal avslutas dagen innan. Motiveringen till beslutet är att
Caroline har längst arbetserfarenhet av de sökande, pålitlig, flexibel och
jobbar bra i både grupp som självständigt.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att Caroline Björling anställs som ordinarie
närvårdare heltid tillsvidare från och med den 1.4.2020. Från och med
detta datum ingås ett nytt arbetsavtal med henne och nuvarande tillfälliga
arbetsavtal avslutas dagen innan. Motiveringen till beslutet är att
Caroline har längst arbetserfarenhet av de sökande, pålitlig, flexibel och
jobbar bra i både grupp som självständigt.
En prövotid om 4 månader tillämpas.
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till t.f. äldreomsorgsledaren att
skriva arbetsavtal med den sökande.
Jäv:
Ingvar Björling anmäler jäv. Motiveringen är att en av de sökande är
nära släkt. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja jäv. Ingvar Björling
lämnar mötesrummet och deltar ej i ärendets behandling.
Emilia Karlsson anmäler jäv med anledning av vänskapsrelation med en
av de sökande. Kommunstyrelsen beviljar ej jäv.

Protokolljustering: ________________________________
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Kjell Berndtsson fungerar som ordförande under behandlingen av detta
ärende.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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42 § DELEGERING AV BESLUT FÖR ANSTÄLLANDE AV ORDINARIE
NÄRVÅRDARE INOM ÄLDREOMSORGEN
Kste § 42/18.3.2020

Beredare: kommundirektören
I enlighet med förvaltningsstadgan för Geta kommun så anställs
ordinarie personal inom äldreomsorgen av kommunstyrelsen.
Det finns dock skäl att delegera dessa beslut till föreståndaren för
Hemgården för att effektivisera processen när en ordinarie närvårdare
ska anställas.
Enligt förvaltningsstadgan (§50) kan kommunstyrelsen delegera
beslutanderätt till underlydande tjänstemän.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att föreståndaren för Hemgården delegeras
beslutanderätten för anställning av ordinarie närvårdare. Denna
delegering sätts in vid nästa revidering av förvaltningsstadgan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att delegeringen av beslutanderätten utförs i
samband med nästa revidering av förvaltningsstadgan. Motiveringen är
att möjligheten redan finns för föreståndaren att anställa temporär
personal och vikarier för ett år.
______
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43 § ÄRENDE OM ARVODE TILL MEDLEMMAR I ARBETSGRUPPEN FÖR
UTREDNING AV UTBYGGNAD AV STAMLEDNING TILL HAVSVIDDEN
Kste § 43/18.3.2020

Beredare: kommundirektören
Det har framkommit att kommunstyrelsen bör besluta om huruvida
medlemmarna (förtroendevalda, ej tjänstemän) i arbetsgruppen för
utredning av utbyggnad av stamledning till Havsvidden ska få arvode för
sitt arbete. Det finns inget beslut i frågan sedan tidigare.
Enligt Geta kommuns arvodesstadga bör arvodesfrågan behandlas i
enlighet med § 9:
9 § Specialuppdrag
För specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommunfullmäktige eller
-styrelsen utsetts att handha, kan enligt kommunstyrelsens prövning i
arvode erläggas 10,00-50,00 € per uppdrag/år/möte. För sådana
förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer
kommunfullmäktige vid behov särskilt arvode.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att 35
euro utbetalas per möte samt eventuell reseersättning till arbetsgruppens
förtroendevalda medlemmar.
Kommunstyrelsen föreslår också inför fullmäktige att det till
arvodesstadgan fogas en punkt under § 9 där det stadgas att 35 euro i
arvode per möte utbetalas till representanter i arbetsgrupper.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att till arbetsgruppens medlemmar (ej
tjänstemän eller konsulter) utbetala 35 euro per möte som
specialuppdrag.
______
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44 § SE ÖVER AVTAL INOM INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN
Kste § 44/18.3.2020

Beredare: kommundirektören
Det finns ett behov av att se över befintliga avtal kommunen har ingått
med andra aktörer inom individ- och familjeomsorgen (d.v.s. det
gemensamma socialkansliets verksamhetsområden) i och med
ikraftträdandet av Kommunernas socialtjänst (KST) inkommande
årsskifte.
Avtal som ej behövs för den fortsatta kommunala verksamheten i
primärkommunerna ska sägas upp. Nya avtal får sedan vid behov ingås
med KST.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att låta socialchefen för det gemensamma
socialkansliet utreda vilka avtal som ska sägas upp och återkomma till
kommunstyrelsen med svar inom april månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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45 § ANSÖKAN OM SPONSORERING – SCHOOLS OUT FESTIVAL
Kste § 45/18.3.2020

./.

Beredare: kommundirektören
Folkhälsan på Ålands samordningsprojekt för ANDTS-arbete på Åland
har till kommunen skickat en förfrågan om man vill vara med och
sponsorera årets Schools out Festival. Festivalen kommer att precis som
förra året hålla till på Lilla Holmen och det kommer att erbjudas allt från
aktiviteter till uppträdande och dj. Det kommer att bjudas på mat och
gratis busstransport hem. Projektet söker nu är ekonomiskt hjälp att
kunna genomföra detta evenemang som förra året lockade 300 ungdomar
(åk 6-9) till Lilla Holmen. Kostnaden för evenemanget beräknas bli
10 000-15 000 euro. Förfrågan enligt bilaga
Bilaga Kste § 45/2020.
De önskar svar senast fredagen 27 mars 2020.
Konstateras att eftersom ungdomsverksamheten vid Furulund ännu inte
dragit igång så finns det oanvända medel för ungdomsverksamhet under
kostnadsställe 1143 (Ungdoms- och fritidsverksamhet).
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att sponsorera evenemanget med 150 euro
efter att det hållits.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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46 § UTREDNING AV GETA SKOLAS VÄRMESYSTEM
Kste § 46/18.3.2020

./.

Beredare: kommundirektören
Bengt Dahlgren ABs utredningen av Geta skolas värmesystem är nu
färdigställd (uppdraget och medel för utredningen återfanns i
investeringsbudgeten för 2019). Utredningen enligt bilaga.
Bilaga Kste § 46/2020.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen diskuterar utredningen och tar den till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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47 § EXTRA ÄRENDE: TILLKÄNNAGIVANDE AV PROTOKOLL FRÅN
LEDNINGSGRUPP FÖR UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN
Kste § 47/18.3.2020

Beredare: kommundirektören
Enligt Geta kommuns beredskapsplan har ledningsgruppen för
befolkningsskyddet, som reserverats på förhand, det primära ansvaret vid
undantagsförhållanden som föranleder ibruktagande av beredskap.
Vid ledningsgruppens möten förs protokoll under ledning av
ordföranden. Av protokollet ska framgå vad som föranlett den uppkomna
situationen och de åtgärdsalternativ som diskuterats samt
ledningsgruppens motiverade beslut till de åtgärder som vidtagits.
Ledningsgruppens sammanträdesprotokoll ska delges kommunstyrelsen
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen tar ledningsgruppens protokoll till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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48 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kste § 48/18.3.2020
Mötet förklaras avslutat kl. 21.00.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 33-48

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:
§§ 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48
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:
§§ 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45
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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Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Tid: kl. 18:30

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: ________________________________

