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23 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kste § 23/3.3.2021

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 25.2.2021. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats
elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62.

Vid sammanträdet är tre (3) beslutande närvarande, varav två (2) deltar på
plats i möteslokalen och en (1) via digital bild- och ljudförbindelse.
Ledamöterna Jansson-Eker och Nordlund-White har meddelat förhinder
samt även deras personliga ersättare.
Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Helena Martinsson.
Protokolljustering sker måndagen den 8.3.2021 kl. 15.00,
kommunkansliet i Vestergeta.

på

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse, dock med
ändringen att följande ärende stryks från listan:
40 § TILLÄMPNING AV ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER I
GRUNDAVTALET FÖR KST, och att efterföljande ärenden således
ändrar paragrafnummer för att följa den fastslagna numreringen.

Protokolljustering: ________________________________
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24 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kste § 24/3.3.2021
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner
- Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 2/2021, 18.2.2021
- Byggnadstekniska nämnden, kallelse och protokoll nr 1 2021, 15.2.2021
- Byggnadstekniska nämnden, kallelse och protokoll nr 2 2021, 1.3.2021
- Oasen boende- och vårdcenter k.f, förbundsfullmäktige, kallelse och protokoll nr
1/2021, 19.2.2021
Tjänstemannabeslut, Hemgårdens föreståndare
- Tjänstemannabeslut, personal §§ 52-71/2020
- Tjänstemannabeslut, klienter §§ 17-20/2020
- Tjänstemannabeslut, personal §§ 1-10/2021
- Tjänstemannabeslut, klienter §§ 1-9/2021
Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom och byråsekreterare
- Byråsekreteraren, beslut om hemvårdsstöd §§1-3/2021
- Kdir § 8/4.2.2021, Deltagande i förstudie angående ärendehanteringssystem
- Kdir § 9/4.2.2021, Förnyande av giltighetstid för domännamnet geta.ax
- Kdir § 10/11.2.2021, Utanordning (ersättning för kostnad för kompetenshöjande
vidareutbildning)
- Kdir § 11/15.2.2021, Remissutlåtande – havsplan för Åland
- Kdir § 12/18.2.2021, Beslut om extra resurs inom fastighetsskötseln
- Kdir § 13/22.2.2021, Anhållan om ledighet (beviljad)
- Kdir § 14/1.3.2021, Kansliets öppethållning under perioden 1-14 mars 2021
- Kdir § 15/1.3.2021. Riktlinjer för sammanträden där ledamöter deltar på distans
Tjänstemannabeslut, utbildningschef, skolföreståndare och daghemsföreståndare
- Skolföreståndare, tjänstemannabeslut §§ 1-7/2021
- Daghemsföreståndare, tjänstemannabeslut §§ 1-3
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
- Statens ämbetsverk på Åland, Meddelande (Nr 6 A 16), 2.3.2021
- Social- och hälsovårdsministeriet, Utlysning 11.2.2021 (VN/500/2021,
VN/500/2021-STM-2), Statsunderstöd till landskapet Åland för kostnader för
offentlig social- och hälsovård orsakade av covid-19-epidemin
- Ålands landskapsregering, Beslut (23 S3 Dnr ÅLR 2021/1531) 20.2.2021,
Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid
privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga
utrymmen under covid-19-epidemin
- Ålands landskapsregering, Beslut (24 S3 Dnr ÅLR 2021/1530) 20.2.2021,
Landskapsregeringens rekommendation till restauranger om att begränsa öppettider
och serveringstider för alkoholdrycker
- Ålands landskapsregering, Beslut (8 S2 Dnr ÅLR 2021/789) 2.2.2021,
Principbeslut om ersättning av avgift uppburen av Valvira
- Ålands landskapsregering, Utlåtande (15 U3a Dnr ÅLR/2021/0153) 27.1.2021,
Utlåtande rörande planerad utbyggnad av vattenledningsnätet mellan Östergeta och
Höckböle byar, Geta kommun.
- Ålands landskapsregering, Beslut (57 U2 Dnr ÅLR 2020/10070) 16.2.2021,
Tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för vuxna
- Ålands landskapsregering, Beslut (58 U2 Dnr ÅLR 2019/1303) 16.2.2021,
Utredning gällande organisationen av resurser för elever i behov av stöd i
grundskolan
- Ålands landskapsregering, Beslut (Dnr ÅLR 2021/867) 29.1.2021, Fastställande av
kompensationsbelopp för arbets- och pensionsinkomstavdrag 2019
- Ålands landskapsregering, Beslut (Dnr ÅLR 2021/870) 29.1.2021, Kompensation
för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst
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Ålands landskapsregering, Beslut (11 S3 Dnr ÅLR 2020/8256) 28.1.2021,
Handlingsplan för hantering av Covid-19 epidemin på Åland
Ålands landskapsregering, e-post 10.2.2021, Information om arvsärenden
Ålands landskapsregering, Beslut (27 S3 Dnr ÅLR 2020/6701) 25.2.2021,
Distribution av kostnadsfria mun- och nässkydd då mun- och nässkydd
rekommenderas i kollektivtrafiken
Ålands landskapsregering, Brev (16 S1 Dnr ÅLR 2021/1270) 19.2.2021,
Inlämning av ansökan till Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering, Beslut (28 S3 Dnr ÅLR 2021/1693) 25.2.2021,
Landskapsregeringens beslut om att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på Åland
Ålands landskapsregering, Beslut (12 S3, Dnr ÅLR 2020/2268) 28.1.2021, Socialoch hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma
sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
Ålands landskapsregering, Beslut (29 S3 Dnr ÅLR 2020/2268) 27.2.2021,
Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om
smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna
sammankomster
Ålands landskapsregering, Beslut (30 S3, Dnr ÅLR 2021/1531) 27.2.2021,
Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid
privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och offentliga
utrymmen under covid-19-epidemin
Ålands landskapsregering, Brev (65 U2, Dnr ÅLR2020/2261) 26.2 2021,
Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19
Ålands landskapsregering Brev (67 U2, Dnr ÅLR2020/2261) 2.3.2021,
Kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under Covid-19
Ålands författningssamling nr 27/2021, LL om ändring av landskapslagen om
barnomsorg och grundskola
Ålands författningssamling nr 28/2021, LF om ändring av landskapsförordningen
om barnomsorg och grundskola

Övrigt
- ÅDA, Ägarinformation 2020-12, 9.2.2021
- Avtal mellan Geta kommun och Kommunernas socialtjänst k.f gällande
överenskommelse om ersättning för personlig assistent inom handikappservicen
under perioden 1.1.2021-24.1.2021
- Ålands kommunförbund, e-postbrev 3.2.2021, Begäran om representanter jämte
ersättare till Rådet för personer med funktionsnedsättning
- Folkhälsan på Åland, Samordningsprojektet för ANDTS-arbete på Åland, epostmeddelande 15.22021, Schools Out Festival 2021
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:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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25 § INRÄTTANDE AV SKOLFÖRESTÅNDARTJÄNST VID GETA SKOLA
Kste § 25/3.3.2021
./.

Utbildningschefens beredning:
Bilaga Kste § 25/2021: Förslag tjänstebeskrivning skolföreståndare
Landskapslag för barnomsorg och grundskola på Åland trädde i kraft
1.1.2021 (2020:32). Enligt lagen Del V 2 § Ledning av enheter för
utbildningsverksamheten skall en grundskola ledas av en
föreståndare eller en rektor och en grundskolas lärarkollegium består
av skolföreståndare eller skolans rektor, biträdande rektor, lärarna
och timlärarna. ... (Del VI 2 kap 6 § Kollegium). I detaljmotiveringen
till lagförslag nr 28/2018-2019 står vidare Del V 2 § ... Nytt är att
tidsbegränsningen vid utnämningen av skolföreståndare eller rektor
slopas.
Behörig som rektor/ föreståndare bestäms i Landskapsförordning §
24 (2020:99). Behörig som rektor, biträdande rektor och
skolföreståndare är den som
1) Är behörig som lärare i någon av de årskurser som ifrågavarande
skola omfattar,
2) Har avlagt studier i ledarskap och/ eller förvaltning som omfattar
minst 25 akademiska poäng eller en examen i
undervisningsförvaltning som omfattar 15 sp samt
3) Har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och
grundskolelagstiftning och som
4) Har tillräcklig erfarenhet av läraruppgifter.
Geta skola leds idag av en skolföreståndare. Skolföreståndaren innehar en
klasslärartjänst och är förordnad till föreståndare för viss tid. Från 1.1.2021
upphörde den lagliga grunden till visstidsförordnande varpå Geta kommun
behöver inrätta en tjänst som skolföreståndare från 1.8.2021.
Efter att kommunstyrelsen inrättat tjänsten finns det två vägar att gå:
1) Inrätta tjänsten, lediganslå den och förordna den mest lämpade.
Om någon annan än nuvarande skolledare förordnas till tjänsten behövs
samarbetsförhandlingar med samtliga klasslärare i Geta, 4 stycken, för
att dra in den övertaliga klasslärartjänsten.
2) Förflyttning av nuvarande skolföreståndare till tjänsten.
En tjänsteinnehavare kan förflyttas till ett annat tjänsteförhållande vars
behörighetsvillkor han eller hon uppfyller och som kan anses vara
lämpligt för honom eller henne, om tjänsteinnehavarens ställning som
anställd tills vidare eller för viss tid inte ändras och det för
förflyttningen finns grundad anledning i anknytning till en
omorganisering av verksamheten eller uppgifterna och
tjänsteinnehavarens ordinarie lön inte sjunker, eller tjänsteinnehavaren
har gett sitt samtycke till förflyttningen eller det finns något annat
godtagbart skäl till förflyttningen och tjänsteinnehavaren har gett sitt
samtycke till den. (KomTjL § 24). Efter förflyttningen lämnas
skolföreståndarens klasslärartjänst obesatt och kan dras in.
Enligt förvaltningsstadgan för Geta kommun § 99 beslutar
kommunfullmäktige om inrättande och indragning av tjänster och
Protokolljustering: ________________________________
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befattningar som tillsätts tillsvidare samt ombildning av
tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande. Kommunstyrelsen
behandlar ärenden som gäller ombildning av tjänsteförhållande till ett
annat tjänsteförhållande eller obildning av ett arbetsavtalsförhållande
till ett annat arbetsavtalsförhållande.
Utbildningschefens förordar:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inrätta en tjänst
som skolföreståndare vid Geta skola från 1.8.2021. Arbetsuppgifter,
behörighetskrav och lönesättning är samma som dagens förordnande
skolföreståndare. Ett hörande av skolföreståndaren inleds direkt efter
inrättandet för en förflyttning till den nya tjänsten från den 1.8.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går in för alternativ 2 ovan i beredningen och
föreslår för kommunfullmäktige att inrätta en tjänst som
skolföreståndare vid Geta skola från 1.8.2021. Arbetsuppgifter,
behörighetskrav och lönesättning är samma som dagens förordnande
skolföreståndare. Ett hörande av skolföreståndaren inleds direkt efter
inrättandet för en förflyttning till den nya tjänsten från den 1.8.2021.
När förflyttningen är utförd dras skolföreståndarens gamla
klasslärartjänst in.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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26 § FASTSTÄLLANDE AV TJÄNSTBESKRIVNING FÖR
SKOLFÖRESTÅNDARE
Kste § 26/3.3.2021
./.

Utbildningschefens beredning:
Bilaga Kste § 26/2021: Förslag tjänstebeskrivning
skolföreståndare.
Geta skola leds idag av en skolföreståndare. Skolföreståndaren innehar
en klasslärartjänst och är förordnad till föreståndare för viss tid. Från
1.1.2021 upphörde den lagliga grunden till visstidsförordnande varpå
Geta kommun behöver inrätta en tjänst som skolföreståndare från
1.8.2021. En tjänstebeskrivning för tjänsten som skolföreståndare
behöver upprättas.
Enligt förvaltningsstadgan för Geta kommun § 99 beslutar
kommunfullmäktige om inrättande och indragning av tjänster och
befattningar som tillsätts tillsvidare samt ombildning av
tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande. Kommunstyrelsen
behandlar ärenden som gäller ombildning av tjänsteförhållande till ett
annat tjänsteförhållande eller obildning av ett arbetsavtalsförhållande till
ett annat arbetsavtalsförhållande.
Utbildningschefen förordar:
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till tjänstebeskrivning för
skolföreståndare vid Geta skola och för tjänstebeskrivningen till
kommunfullmäktige för fastställande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslaget till tjänstebeskrivning för
skolföreståndare vid Geta skola och för tjänstebeskrivningen till
kommunfullmäktige för fastställande.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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27 § BEGÄRAN OM YTTRANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL LÄROPLAN FÖR
BARNOMSORGEN
Kste § 27/3.3.2021
./.
./.
./.
./.

Utbildningschefens beredning:
Bilaga Kste § 27a/2021: ÅLR beslut 136 S2
Bilaga Kste § 27b/2021: Sammanfattning 161220
Bilaga Kste § 27c/2021: Förslag till läroplan för barnomsorgen 161220
Bilaga Kste § 27d/2021: Yttrande
Ålands landskapsregering begär in Geta kommuns yttrande över förslag
till läroplan för den åländska barnomsorgen.
Landskapsregeringen har haft en kommitté tillsatt för att arbeta fram ett
förslag till revidering av de åländska grunderna för förundervisningen
och i tillämpliga delar läroplanen för hela den åländska barnomsorgen.
Kommittén har slutfört sitt arbete och förslaget är nu utskickat på remiss.
I och med att landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)
trädde i kraft 1.1.2021 kommer barnomsorgen att ligga under
utbildningsväsendet. Utbildningschefen har i samråd med föreståndarna
daghemmen och grundskolorna begärt in synpunkter från daghemmen
och fritidshemsverksamheten för att slutligen sammanställa
kommentaren i ett gemensamt dokument för berörda kommuner inom
Norra Ålands utbildningsdistrikt.
Utbildningschefens förordar:
Kommunstyrelsen omfattar yttrandet enligt Bilaga Kste § 27d/2021.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen omfattar yttrandet enligt Bilaga Kste § 27d/2021 och
skickar det till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Enligt förslag, dock med tillägget att kapitel 3.5 finns två gånger och bör
rättas.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen

10

Plats: Kommunkansliet

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

28 § AVSLUTANDE AV BISYSSLA
Kste § 28/3.3.2021
./.

Enligt kommunstyrelsebeslut Kst § 114/17.9.2019 beviljades
kommundirektörens anhållan om bisyssla. Beslutet som bilaga.
Bilaga Kste § 28/2021.
Kommundirektören meddelar nu att ifrågavarande bisyssla har avslutats.
BESLUT:
Kommunstyrelsen tar meddelandet till kännedom.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen

11

Plats: Kommunkansliet

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

29 § KOMMUNDIREKTÖRENS ANHÅLLAN OM BISYSSLA
Kste § 29/3.3.2021
./.

Kommundirektören anhåller om bisyssla i enlighet med bifogad
anhållan.
Bilaga Kste § 29a/2021.
Anhållan om bisyssla regleras i kommunens förvaltningsstadga § 117
samt i kommunen personalpolicy, i vilken det finns stadgat att
kommunstyrelsen beviljar bisyssla till kommundirektören. I Geta
kommuns personalpolicy står det:
”Vid prövning behöver eventuella jävsfrågor behandlas. En
tjänsteinnehavare får inte inneha en bisyssla som kräver att arbetstid
används till att utföra bisysslans uppgifter. Bisysslan får inte heller
äventyra förtroendet för opartiskheten i skötseln av uppgifterna eller
annars inverka menligt på en behörig skötsel av uppgifterna. Verksamhet
som i egenskap av konkurrerande verksamhet uppenbart skadar
arbetsgivaren får inte utövas som bisyssla.”
Detta regleras i lag i 18 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS
304/2003).

./.

Bisysslor regleras även i kommundirektörsavtalet.
Bilaga Kste § 29b/2021.
Jäv:
Kommundirektören anhåller om jäv med. Orsak enligt förvaltningslagens
§ 24 mom. 2, punkt 1 & 2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja jäv.
Kommundirektören avlägsnade sig från mötesrummet och deltog inte i
ärendets behandling.
Som sekreterare till detta ärende valdes Helena Martinsson.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommundirektörens anhållan om bisyssla
enligt Bilaga Kste § 29a/2021 från och med den 15.3.2021 till och med den
31.12.2021 om inte annat beslutas.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen

12

Plats: Kommunkansliet

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

30 § KOMMUNDIREKTÖRENS ANHÅLLAN OM ATT GÅR NER I ARBETSTID
Kste § 30/3.3.2021

Kommundirektören anhåller om att gå ner i arbetstid från 80 % till 50 % av
heltid, det vill säga 50 % av byråarbetstid i heltid om 36,25 h/v (enligt
kollektivavtalet AKTA) som gäller för kommundirektörens arbetstid enligt
kommundirektörsavtalet. Sedan tidigare är arbetstiden flexibel och
nedtecknas på timrapport. Anhållan gäller för perioden som bisysslan enligt
kommunstyrelsens beslut Kste § 29/3.3.2021 är aktiv.
Kommundirektören har diskuterat ändringen av arbetstiden med ekonomen
som kommer att få vissa utökade operativa uppgifter; i första hand
koordinering av centralförvaltningens verksamheter och verksamheterna
inom den kommunaltekniska förvaltningen under de tider
kommundirektören ej har arbetstid. Ekonomen kan även godkänna
löneutbetalningar och timrapporter/timlistor när kommundirektören ej har
arbetstid.
Kommundirektören meddelar att ansvarsområden eller beslutanderätter i
delgeringsordningarna i kommunens förvaltningsstadga, i
tjänstebeskrivningar eller i övriga styrdokument ej ändras.
Jäv:
Kommundirektören anhåller om jäv. Orsak enligt förvaltningslagens §
24 mom. 2, punkt 1 & 2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja jäv.
Kommundirektören avlägsnade sig från mötesrummet och deltog inte i
ärendets behandling.
Ekonomen anmäler jäv. Orsak enligt förvaltningslagens § 24 mom. 2,
punkt 2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja jäv. Ekonomen avslutade
den digitala anslutningen under ärendets behandling och deltog inte i
ärendets behandling.
Som sekreterare till detta ärende valdes Helena Martinsson.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommundirektörens anhållan om att gå
ner i tjänstgöring till 50 % av heltid från och med den 15.3.2021 till och med
den 31.12.2021 om inte annat beslutas.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen

13

Plats: Kommunkansliet

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

31 § TILLFÄLLIGT INDIVIDUELLT TILLÄGG FÖR UTÖKADE
ARBETSUPPIGFTER
Kste § 31/3.3.2021

Kommundirektörens beredning:
Beroende på vad kommunstyrelsen beslutar genom Kste § 29/3.3.2021
samt Kste § 30/3.3.2021 bör kommunstyrelsen överväga om ekonomen ska
få ersättning i form av ett tillfälligt extra individuellt tillägg för de utökade
arbetsuppgifter som åläggs henne under den kanslitid (kansliets
öppethållningstider mån-tor kl 9-15) kommundirektören ej är på plats på
kommunkansliet (1-2 dagar i veckan).
Det kan konstateras att ekonomen kommer att få vissa utökade operativa
uppgifter, i första hand koordinering av centralförvaltningens verksamheter
och verksamheterna inom den kommunaltekniska förvaltningen under de
tider kommundirektören ej har arbetstid. Ekonomen kan även komma att
godkänna löneutbetalningar och timlistor och -rapporter när
kommundirektören ej har arbetstid. Dock ändras inga ansvarsområden eller
beslutanderätt. Delgeringsordningarna i kommunens förvaltningsstadga,
tjänstebeskrivningar och övriga styrdokument ändras således ej.
Nuvarande lön för ekonomen är 3 692,49 euro (inkl. alla tillägg).
Kommundirektören bedömer att det vore skäligt att höja lönen med ett
tillfälligt extra individuellt tillägg med 500 euro.
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 49 har kommunstyrelsen hand
om löne- och ersättningsärenden för tjänstemän, konsulter eller annan
inhyrd expertis. Enligt § 104 i förvaltningsstadgan är det kommunstyrelsen
som beslutar om uppgiftsrelaterade löner och engångstillägg samt andra
eventuella lönetillägg vars bedömning inte direkt baserar sig på
kollektivavtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att höja ekonomens månadslön med 500 euro i
ett tillfälligt individuellt tillägg förutsatt att kommunstyrelsen beviljar
anhållan om bisyssla (kommunstyrelsebeslut Kste § 29/3.3.2021) samt
anhållan om deltid (kommunstyrelsebeslut Kste § 30/3.3.2021). Tillägget
är i kraft så länge kommundirektören har deltids tjänstgöring om 50 %.
Anledningen till det individuella tillägget är utökade arbetsuppgifter enligt
redogörelsen ovan.
Jäv:
Ekonomen anmäler jäv. Orsak enligt förvaltningslagens § 24 mom. 2,
punkt 1 & 2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja jäv. Ekonomen
avslutade den digitala anslutningen under ärendets behandling och deltog
inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att ersättningen ges från och med 15.3.2021 till och
med den 31.12.2021 om inte annat beslutas..
______
Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen
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Plats: Kommunkansliet

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

32 § KOMMUNDIREKTÖRENS ANHÅLLAN OM UTREDNING AV
ARBETSERFARENHET FÖR FASTSTÄLLANDE AV SEMESTERRÄTT
Kste § 32/3.3.2021

./.

Kommundirektören anhåller om att få tidigare arbetserfarenhet hos andra
arbetsgivare klassad som arbetserfarenhet och för att räknas in som
arbetserfarenhet i enlighet med gällande kollektivavtal AKTA.
Kommundirektören har för närvarande 28 dagars semesterrätt.
Kommundirektören kan dock nu få utökad semesterrätt till 30 dagar om
tidigare arbetserfarenhet hos andra arbetsgivare godkänns som
arbetserfarenhet av väsentlig nytta för arbetsgivaren Geta kommun.
Kommundirektören har till dags dato arbetat i Geta kommun 4 år och 10
månader. Därtill har han erfarenhet från andra tjänster med andra
arbetsgivare som Geta kommunstyrelse kan bedöma att är av väsentlig
nytta för tjänsten och bör räknas in som arbetserfarenhet.
Kommundirektörens anhållan och uppräkning av arbetserfarenhet enligt
bilaga.
Bilaga Kste § 32/2021.
Kommundirektören anhåller således att få 5 år 2 månader och 17 dagar
arbetserfarenhet från andra arbetsgivare bedömt så som arbetserfarenhet
av väsentlig nytta.
Jäv:
Kommundirektören anmäler jäv. Orsak enligt förvaltningslagens § 24
mom. 2, punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja jäv.
Kommundirektören avlägsnade sig från mötesrummet och deltog inte i
ärendets behandling.
Som sekreterare till detta ärende valdes Helena Martinsson.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

15

Plats: Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

33 § SAMARBETSAVTAL MED KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST)
KÖP AV TJÄNST INOM BOENDE OCH INSTITUTION
Kste § 33/3.3.2021

Kommundirektörens beredning:
Kommunernas socialtjänst k.f, (KST) behöver ingå avtal med Geta
kommun gällande köp av tjänster för boende och institution för att KST
skall kunna erbjuda denna service till sina klienter. För Getas del lär köp
av tjänst för institution ej bli aktuellt eftersom Geta kommun ej har egna
institutionsplatser utan köper dessa av kommunalförbundet OasenBoende- och Vårdcenter.
Boendeservice och service på institution till klienter under 65 år är
KST:s ansvar och ges bland annat till personer med
funktionsnedsättningar. För att ha möjlighet att kunna erbjuda dessa
tjänster även lokalt i Geta kommun ska kommunen och KST ingå ett
avtal som reglerar eventuella köp av tjänster. Om KST vill låta en klient
inom deras ansvarsområde få boendeservice i Geta kommun, och om
kommunen så godkänner, verkställs i sådana fall detta genom köp av
platser från kommunens äldreboende Hemgården. Eventuella framtida
klienter från KST som får boendeplats på Hemgårdens effektiverat
serviceboende ingår hyreskontrakt med Geta kommun och kommunen
uppbär hyran. Kommunen fakturerar sedan en fastställd avgift (se
anhängiggjort avtals bilaga) + administrativt påslag – klientens hyra.
Enligt klientavgiftslagen är hyran inte en avgift inom socialvården, utan
klienten gör själv hyresavtal med den hyresvärd som klienten hyr
bostaden av och betalar hyran enligt avtalet. KST fakturerar klienterna
utgående från KST:s klientavgifter.
Enligt samarbetsavtalet ersätter KST Geta kommun för framtida köp av
tjänster till självkostnadspris för de platser på boendeservice de köper.
Geta kommun bör senast i september varje år meddela KST om
eventuella ändringar av priser inför följande år.
Till avtalet bifogas även ett PUB-avtal med instruktioner.
Dataskyddsombuden från ÅDA har varit behjälpliga i framtagandet av
detta.
Avtalet gäller från och med 1.1.2021 och tillsvidare.

./.

Bilaga Kste § 33/2021. Avtalsförslag inklusive bilaga samt PUB-avtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta bifogat avtalsutkast och
befullmäktigar kommundirektören att göra eventuella mindre ändringar i
utkastet vid behov och underteckna avtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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Plats: Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

34 § SAMARBETSAVTAL MED KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST (KST) OM
KÖP AV TJÄNST INOM HEMSERVICE
Kste § 34/3.3.2021

Kommundirektörens beredning:
Kommunernas socialtjänst k.f, (KST) behöver ingå avtal med Geta
kommun gällande köp av tjänst inom hemtjänst för att KST skall kunna
erbjuda denna service till sina klienter som bor i Geta. För Getas del
kommer detta avtal att direkt börja tillämpas på nuvarande
klientförhållanden som KST och Geta kommun har.
Hemservice till klienter under 65 år är KST:s ansvar och kan ges bland
annat till personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk
samt som förebyggande åtgärder inom familjerelaterade ärenden. För att
ha möjlighet att kunna erbjuda dessa tjänster även lokalt i Geta kommun
ska kommunen och KST ingå ett avtal som reglerar eventuella köp av
tjänster. Om KST vill låta en klient inom deras ansvarsområde få
hemtjänstservice i Geta kommun, och om kommunen så godkänner,
verkställs i sådana fall detta genom köp av tjänster från kommunens
äldreboende Hemgården. De tjänster som kommunen erbjuder återfinns i
bilagan till anhängiggjort avtalsförslag. Kommunen fakturerar fastställda
avgifter för tjänsterna enligt bilagan till avtalsutkastet. KST fakturerar
klienterna utgående från KST:s klientavgifter.
Enligt samarbetsavtalet ersätter KST Geta kommun för köp av tjänster
till självkostnadspris för de tjänster de köper. Kommundirektören och
ekonomen har tillsammans räknat ut självkostnadspriserna för
hemtjänstservice. Dock följer de andra avgifterna kommunens redan
fastställda avgifter inom äldreomsorgen (t.ex. matavgifter och annan
extra stödservice).
Geta kommun bör senast i september varje år meddela KST om
eventuella ändringar av priser inför följande år.
Till avtalet bifogas även ett PUB-avtal med instruktioner.
Dataskyddsombuden från ÅDA har varit behjälpliga i framtagandet av
detta.
Avtalet gäller från och med 1.1.2021 och tillsvidare.

./.

Bilaga Kste § 34/2021. Avtalsförslag inklusive bilaga samt PUB-avtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta bifogat avtalsutkast och
befullmäktigar kommundirektören att göra eventuella mindre ändringar i
utkastet vid behov och underteckna avtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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Plats: Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

35 § 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
bosättning i Vestergeta kan med fördel rapporten från ”Arbetsgrupp för
planering av markanvändning i Geta” från 2013 utgöra.
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.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen

18

Plats: Kommunkansliet

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

36 § HAVSVIDDENS AB:S ANHÅLLAN OM ATT ÅNYO BEHANDLA
FÖRSLAG TILL DETALJPLAN - RÄTTELSEYRKANDE
Kste § 15/3.2.2021

Kommundirektörens beredning:
Med hänvisning till Ålands förvaltningsdomstols beslut 21.12.2020
(beslut nr. 105/2020) anhåller Havsvidden Ab om fortsatt planläggning
av detaljplanen avseende fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och
Havsörnen 2:149 i Dånö by. Havsvidden Ab anhåller även om att få göra
ändringar i planeunderlaget och godkännande av planerare. Ärendet om
godkännande av planerare behandlas som skilt ärende (se Kste §
16/3.2.2021).
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga av den 27.1.2021 § 49 är
kommunstyrelsens beslutanderätt att:
- ”besluta om eventuellt inledande av planläggningsförfaranden samt
handha de övergripande åligganden som ankommer på kommunen i
enlighet med gällande plan och bygglag, såsom fastställande av
målsättningar och godkännande av planläggare i anslutning till
planförslag som utarbetas på markägarens försorg samt utfärdande
av i lagen angivna förbud”

./.

Anhållan, inklusive ändrat förslag till detaljplan och
detaljplansbeskrivning samt underlag beträffande ny
reningsverksinvestering och anläggande av kommunala vattenledningar
Havsvidden enligt bilaga. I nämnda underlag ingår den förbindelse
kommunens skrivit med Havsvidden Ab om anslutning till kommunalt
vatten och specifikationer om det nya planerade reningsverket.
Bilaga Kste § 15/2021.
I bifogat ändrat förslag till detaljplan avseende fastigheterna Bergens
2:90, Solberg 2:144 och Havsörnen 2:149 i Dånö by har tillägg,
strykningar och ändringar gjorts i planbeskrivningen och detaljplanen
gällande i huvudsak de nya förutsättningarna gällande de planerade
vatten- och avloppslösningarna (gulmarkerat och överstreckat i
planbeskrivningen och detaljplaneförslaget). Detta med anledning av att
planeområdet enligt kommunens planer kommer att ha erhålla kommunal
vattenförsörjning. Det kan konstateras, beträffande investeringsprojektet
att anlägga kommunala vattenledningar till Havsvidden, att finns det
anslag för projektet i investeringsbudgeten för 2021 samt i
investeringsplanen för 2022. Projektet är tänkt att upphandlas så snart
projektering och alla marktillstånd är klara.
I bifogad anhållan anhåller Havsvidden Ab om att få göra de ändringar
som framkommer av bifogad planekarta och planebeskrivning i
underlaget för detaljplanen (bilaga C och D till anhållan). Havsvidden
anhåller därutöver om att få låta göra motsvarande justeringar i den
MKB som gäller för planeområdet, i form av ett tekniskt tillägg avseende
den kommunala vattenlösningen till MKB:n. Hänvisningen till MKB:n
på sidan 11 i planebeskrivningen kommer alltså ännu att justeras i
enlighet med det tillägg till MKB som tas fram.
Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen
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Plats: Kommunkansliet

Datum: 3.3.2021

Tid: kl. 18:30

I detta skede kan det vara av vikt att återigen studera de målsättningar för
detaljplanen som tidigare varit gällande för detaljplaneförslaget. Dessa
lyder:
”området planeras så att bebyggelsen placeras lämpligt i naturen och
utformas och anpassas till rådande terrängförhållanden. Färgsättnigen
skall anpassas till omgivningen så att byggnaderna smälter in i naturen.
Trädbestånd bör bevaras i de obebyggda områdena. Tillräckliga
parkområden som ej får bebyggas skall finnas mot havet”.
Målsättningarna ovan är vid handen kompatibla med bifogat
detaljplanförslag och kan fastställas.
I detta läge kan även kommunstyrelsen ta ställning om fast boende bör
tillåtas på området. Exempelvis kan nuvarande beteckning BC
(”Kvartersområde för stugby eller semestercentra”) ändras till en
beteckning som också tillåter fast bosättning.
Kommundirektören föreslår:
Med anledning av förvaltningsdomstolens avgörande beslutar
kommunstyrelsen att godkänna anhållan om fortsatt planläggning av
detaljplanen avseende fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och
Havsörnen 2:149 i Dånö by. Handläggningen av planläggningen i
kommunen är avgiftsbelagd enligt kommunens taxor och avgifter för
2021.
Kommunstyrelsen beslutar även att detaljplaneförslaget kan kompletteras
och justeras enligt det som framkommer av bifogat underlag med
planekarta och planbeskrivning samt även utföra motsvarande behövliga
kompletteringar i den MKB som gäller för planeområdet, i form av ett
tillägg avseende den kommunala vattenlösningen till MKB:n.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att de tidigare gällande
målsättningarna för planläggningen kan bekräftas och fastställas för
planeområdet.
Kommunstyrelsen konstaterar att detaljplaneförslaget återupptas till
behandling efter att den slutliga MKBn är tillgänglig för
kommunstyrelsen. Efter att ett utkast till tillägg till MKBn överlämnats
till kommunstyrelsen ska det (och tillhörande handlingar) kungöras
offentligt enligt gällande lag och sedan ska tilläggsförslaget till MKBn
slutligen behandlas i kommunstyrelsen tillsammans eventuella
ändringsförslag och synpunkter som inkommit under utställelsetiden.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att det i målsättningarna för detaljplanen
tillfogas följande mening: ”Fast bosättning övervägs”. Målsättningarna
blir således:
Området planeras så att bebyggelsen placeras lämpligt i naturen och
utformas och anpassas till rådande terrängförhållanden. Färgsättnigen
skall anpassas till omgivningen så att byggnaderna smälter in i naturen.
Protokolljustering: ________________________________
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Trädbestånd bör bevaras i de obebyggda områdena. Tillräckliga
parkområden som ej får bebyggas skall finnas mot havet. Fast bosättning
övervägs.
________
Kste § 36/3.3.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Havsvidden Ab har genom sitt ombud skickat in ett rättelseyrkande över
kommunstyrelsens beslut Kste § 15/3.2.2021. Rättelseyrkandet enligt
bilaga.
Bilaga Kste § 36/2021.
Protokollet för kommunstyrelsens möte delgavs offentligt på
kommunens elektroniska anslagstavla den 5.2.2021. Rättelseyrkandet
inkom per e-post den 10 februari vilket är inom den angivna tiden för
rättelseyrkande (7+14 dagar).
I rättelseyrkandet begär Havsvidden Ab att kommunstyrelsens beslut
Kste § 15/3.2.2021 rättas så att tillägget "Fast bosättning övervägs" i
målsättningarna stryks. Havsvidden Ab anser inte det juridiskt möjligt att
föra in önskemålet att möjliggöra fast bosättning i detaljplanens formella
målsättningar. Anledningen är att den redan genomförda
miljökonsekvensbedömningen (MKB:n) för detta detaljplaneområde inte
har medtagit möjligheten för fast bosättning. Om de formella
målsättningarna ändras i efterhand riskerar det att MKB:n måste göras
om. Det kan konstateras kommunstyrelsens avsikt i beslut Kste §
15/3.2.2021, gällande delen om målet att överväga fast bosättning på
detaljplaneområdet, aldrig var att MKB:n ska göras om, vilket också till
övriga delar är tydligt i beslutet.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att ändra beslutet i enlighet med
rättelseyrkandet, så att tillägget "Fast bosättning övervägs" i
detaljplanens målsättningar stryks i beslutet. De ursprungliga
målsättningarna för detaljplanen bibehålls således.
Till övriga delar håller kommunstyrelsen fast vid sitt beslut.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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37 § MÖJLIGHET TILL FAST BOSÄTTNING PÅ HAVSVIDDEN –
INFORMATION OM ÄNDRING AV BEFINTLIGA DETALJPLANER
Kste § 37/3.3.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Oskar Svensson på Havsvidden Ab har sänt information till kommunen
gällande möjligheten till ändring av befintliga detaljplaner för
möjliggörande av fast bosättning på Havsvidden. E-postbrevet enligt
bilaga.
Bilaga Kste § 37/2021.
I brevet skrivs det att ”de befintliga detaljplaneområdena BF och BF-1
bör till övervägande del lämpa sig väl för fast bosättning och Havsvidden
Ab bekräftar att detaljplanerna för dessa områden bör kunna göras om till
områden avsedda för stadigvarande eller fritidsanvändning.
Ytterligare föreslås att Havsvidden Ab och Geta kommun gör ”en
genomsyn av områdena och därefter inleda en diskussion kring vilka
som kan bli föremål för ändringsprocess. Som en del i denna process bör
kommunen och Havsvidden Ab också ta fram en sammanhållen
detaljplan för hela Havsviddens område, inte så att planbestämmelserna
revideras i övrigt utan så att de olika planerna konsolideras i ett
instrument.”
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen tar informationen till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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38 § UTMÄRKELSETECKEN 2021
Kste § 38/3.3.2021

./.

Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på personer förtjänta av de
utmärkelsetecken som Republikens president beviljar på
självtändighetsdagen år 2021. Förslagen ska vara ämbetsverket tillhanda
senast 7.5.2021. Statens ämbetsverk brev enligt bilaga;
Bilaga Kste § 38/2021.
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
uppgörande av förslag till person förtjänt av utmärkelsetecken.
______

Protokolljustering: ________________________________
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39 § GETAS REMISSUTLÅTANDE GÄLLANDE ETT ANDRA UTKAST
TILL HAVSPLAN FÖR 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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Kommundirektörens beredning
Kommundirektören har avgett ett utlåtande till Ålands landskapsregering
för kommunens räkning gällande ett andra utkast till havsplan för Åland.
Kommundirektören skrev utlåtandet innan remisstidens sista
inlämningsdatum i och med att kommunstyrelsen ej behandlat ärendet.
Utlåtandet enligt bilaga.
Bilaga Kste § 39/2021.
Remissbrev havsplan och annat underlag går att ladda ner från
landskapsregeringens hemsida https://www.regeringen.ax/demokratihallbarhet/hallbar-utveckling/marin-kustomradesplaneringhavsplanering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar utlåtandet till kännedom och kompletterar det vid
behov.
BESLUT:
Kommunstyrelsen tar utlåtandet till kännedom.
______

Protokolljustering: ________________________________
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40 § FÖRFRÅGAN OM KOMMUNALT SAMARBETE GÄLLANDE
FÖRENINGEN ÅLAND GYMNASTICS FINANSIERING
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 )finns skrivet att ”idrotts-,
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 ändamål som bidraget söks för”. 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.
Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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41 § AVLOPPSLEDNINGAR TILLSAMMANS MED VATTENLEDNINGAR
ÖSTERGETA-HÖCKBÖLE
Kste § 18/3.2.2021

Kommundirektörens beredning:
Ålands Vattens och kommunens projektering och planering av
stamledningsutbyggnaden dels från Östergeta pumphus till Höckböle
rastplats (delprojekt 1) och dels från Höckböle rastplats till Havsviddens
pumphus (delprojekt 2) har nu kommit så pass långt att
kommunstyrelsen nu måste göra ett avvägande huruvida också
avloppsledningar ska läggas ner i samband med nedläggning av
vattenledningar i delprojekt 1 (Östergeta pumphus och Höckböle
rastplats) för framtida behov. Ålands Vatten är nu alltså i full färd med
att projektera och utreda dragning av stamledningar på sträckan. Även en
vattentank vid Höckböle rastplats ingår i projekteringen. Eftersom
rastplatsen angränsar till ett skyddat område (på grund av ett skyddat
fjärilsbestånd) har kommunen, Ålands Vatten och landskapsregeringens
miljöbyrå haft kontakt och inledande diskussioner gällande dragning av
ledningar och placering av vattentanken. Ålands Vatten kommer att
inkom kort anhålla till landskapsregeringen om att anlägga vattentanken
och ledningarna.
Gällande delprojekt 1 är det ca 2200 meter som är längs landsvägen och
sedan ca 150 meter som är mellan vägen och anslutningspunkterna.
Kulturbyrån vid landskapsregeringen ska utlåta sig om området vid
pumphuset i Östergeta där ena anslutningspunkten skall bli. Det kan
påverka sträckningen i den änden. Det är en del berg på vissa ställen
längs med sträckan, och ifall endast vattenledningen skulle läggas så är
den totala arbetskostnaden för delprojektet ca 130 000 euro (exkl.
moms). I detta ingår sprängning, grävning, grusning, läggning,
återfyllnad och bortkörning av massor. Materialkostnaden för
vattenledningsrör och rördelar är kalkylerat till ca 35 000 euro (exkl
moms). Det räknat med PEH 110 rör och brunnar och det är även
kalkylerat att infarterna behöver asfalteras om för ca 6 000 euro (exkl
moms). Totalt 171 000 euro. Sedan tillkommer vattentanken i Höckböle.
Den totala kostnaden för hela delprojekt 1 kan således överstiga 300 000
euro.
Ifall kommunen beslutar att lägga avloppsledningar så får Ålands Vatten
och kommunen komma överens om hur stor del av kostnaden som
belastar avloppsledningarna. I andra sammanhang har Ålands Vatten
kalkylerat med att kostnaden för arbetet skulle vara 70 % (då både
avlopps- och vattenledningar läggs) jämfört med om bara
vattenledningar läggs. I sammanhanget är det aktuellt att också el- och
fiberbolag är intresserade av att vara med och ingå i projektet.
Enligt preliminära uträkningar skulle det kosta Geta ca. 35 000€ om man
räknar endast avloppspumpledningsrören plus nedläggning av dessa rör.
Men om Ålands Vatten fodrar att kommunen skall vara med i
uppgrävning, sprängning, vägundergångar m.m. blir den direkta
kostnaden högre, men detta är föremål för förhandlingar. Oavsett har
Protokolljustering: ________________________________
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kommunen inte avsatt investeringsmedel för avloppsledningar i 2021 års
investeringsbudget.

./.

Det kan konstateras i sammanhanget att vik. kommuntekniker Trygve
Packalén har färdigställt projektering och underlag för byggande av V/Aledningar mellan Höckböle och Havsvidden. Observera att Havsvidden
Ab har stått för delkostnaden gällande projekteringen för
avloppsledningarna på den sträckan. Eventuell nedläggning
avloppsledningar bekostas till sin helhet av Havsvidden Ab:s enligt egen
utsago. Projekteringen delges under mötet.
Bilaga Kste § 18a/2021.

./.

Ålands Vatten har tidigare, i samband med att man meddelade att man är
beredd att handha delprojekt 1, meddelat att Ålands Vatten debiterar
kommunen för investeringskostnaden i enlighet med tidigare principer och
debiteringsgrunder, dvs annuitet med en återbetalningstid om 30 år.
Antagligen skulle dock avloppsledningarna inte ingå i denna
finansieringsprincip, utan kommunen skulle stå för kostnaderna direkt.
Bilaga Kste § 18b/2021.
Arbetsgruppen som arbetar med att utreda utbyggnad av V/A-nätet till
Havsvidden har haft möte den 26.1.2021 och förespråkar att
avloppsledningar läggs ned i samband med vattenledningar längs med
sträckan för delprojekt 1. Det kan konstateras att om kommunstyrelsen
önskar lägga ned avloppsledningar tillsammans med vattenledningar längs
med sträckan skall investeringsmedel för till denna del äskas från
fullmäktige innan ett sådant beslut kan verkställas.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att en mer detaljerad utredning behöver tas
fram innan kommunstyrelsen kan ta beslut i frågan. För tillfället finns det
för många osäkerhetsfaktorer (faktorer såsom kostnadskalkyl samt
underlag för hur många hushåll som kan tänkas ansluta sig till den nya
ledningen i framtiden) för att kunna ta ett väl övervägt beslut i frågan.
Kommundirektören får i uppdrag att beställa en snabbutredning gällande
förutsättningarna för framtida kommunalt avlopp i Östergeta.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kste § 41/3.3.2021
Kommundirektörens beredning
Enligt nuvarande avloppsplan för Geta kommun, antagen av fullmäktige
år 2008, borde avloppsledningsnätet byggas ut i Östergeta till trakten
kring Janolusåsväg, i närheten till korsningen (Södravägen) till
Bolstaholm vid Getavägen.
Östergeta är enligt planen indelat i två avloppsområden, Östergeta 1 och
Östergeta 2, där delar av Östergeta 1 idag är förverkligat. Inom
avloppsområde Östergeta 2 har tidigare funnits flera intressenter i
området kring Skräddarsvängen.
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Vikarierande kommuntekniker Trygve Packalén har skickat begärt
underlag gällande möjligheten att verkställa avloppsplanen för Östergeta
2 enligt bilaga.
Bilaga Kste § 41/2021.
Förutsättningar och kostnadsberäkningar för eventuellt avlopp från
pumpstationen i Östergeta till korsningsområdet där Södravägen tar vid
(mot Bolstaholm):
- Avloppspumpledning som läggs i samma rördike som Ålands
Vattens planerade huvudledning.
- Avloppets längd cirka 950 m
- Kostnad för rör samt nedläggning i samma rörkanal som
vattenledningen 14 100€
- Till denna avloppsledning kan cirka 10 fastigheter anslutas inom
rimligt avstånd från ledningen. Fastigheterna måste anslutas med
egen pumpstation vilket gör att anslutningen för fastighetsägarna blir
mellan 4 100 – 11 500 € beroende på fastighetens läge från
avloppsledningen. Dessutom tillkommer, såsom reglerna nu är
utformade, en anslutningsavgift om 3 500 € till kommunen.
Anslutningsavgiften kan dock ändras genom styrelsebeslut om
kommunen så vill.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, utifrån Geta kommuns fastslagna
avloppsplan, att avloppsledningar bör läggas ned i samma grav som
vattenledningar från Östergeta pumphus till korsningsområdet på
Getavägen där Södravägen tar vid.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att finansieringen av avloppsledningarna
utreds efter erhållen tidsplan från Ålands Vatten.
______
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42 § KÖP AV TJÄNST FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING INOM
ÄLDREOMSORGEN
Kste § 62/22.4.2020

./.

Beredare: kommundirektören
Vårdö kommunstyrelse har sänt ett initiativ om gemensam
myndighetsutövning till de norråländska kommunerna
(kommunstyrelsens ärende § 37/4.3.2020). Initiativet enligt bilaga.
Bilaga Kste § 62/2020.
I initiativet kan man läsa:
När KST (kommunernas socialtjänst) börjar från 1.1.2021 så skall
personalen inom socialvården vara överförd till KST. Äldreomsorgen
kommer att bli kvar i primärkommunerna. I en del av kommunernas
organisationer så är den personen som överförs chef över föreståndaren
på äldreboendet. Detta kommer innebära att flera kommuner kommer stå
utan behörig myndighetspersonal från nämnda datum.
[...]
”Tanken från Vårdö kommuns sida är att en av primärkommunerna
anställer en tjänsteman som har hand om myndighetsutövningen inom
äldreomsorgen. En gemensam nämnd inrättas för ändamålet. En
instruktion upprättas för nämnden som stipulerar den servicenivån man
vill lägga sig på. Kostnaden för tjänstemannen samt kostnaderna för
förvaltningen av den gemensamma nämnden kan fördelas enligt
befolkningstal eller skattekraft eller en kombination där emellan.
Samarbetsstöd enligt lagen om landskapsandelar till kommunerna bör
sökas för detta samarbete.
Personal- och driftsansvar över respektive äldreboende ligger kvar inom
respektive kommun. Varje kommun bekostar självständigt servicen för
sina respektive kommunmedlemmar.”
Enligt den nya äldrelagen för Åland som träder i kraft 1.1.2021 måste
kommunens äldreomsorg styras av behörig tjänsteman med minst en
högskoleexamen inom området för tjänsteutövningen. Geta kommun
kommer att sakna detta efter årsskiftet om inte kommunen påbörjar ett
samarbete om äldreomsorgsledning med annan kommun eller
samkommun.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Vårdö kommunstyrelse att Geta
kommun har behov av samarbete med annan kommun eller samkommun
för att lösa äldreomsorgsledningsfunktionen i kommunen från och med
1.1.2021. Kommunstyrelsen beslutar att ge fullmakt till
kommundirektören att delta i förhandlingar om framtagande av förslag
till samarbete.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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Kste § 163/11.11.2020
Kommundirektörens beredning:
Kommundirektören har fört informella initiala förhandlingar med Sunds
och Finströms kommuner.
En samlad bedömning är att ett samarbete mellan Geta kommun Finströms
kommun har de bästa förutsättningarna att lyckas. Upplägget utgår från att
Geta kommun köper en äldreomsorgsledartjänst motsvarande 2
timmar/vecka av en äldreomsorgsledares heltidstjänst (dvs. ca. 6 % av
arbetstiden). I köptjänsten bör ingå ledningsuppgifter som omfattar
administrativ ledning av kommunens äldreomsorg enligt äldrelagen för
Åland (administrativ ledning genom bl.a. äldreomsorgsplan, anvisningar
och instruktioner) samt beslutsfattande i sådana ärenden som kräver
beslut från äldreomsorgsledare eller tjänsteman med examen från
universitet, högskola eller yrkeshögskola (som omfattar minst tre års
heltidsstudier) enligt äldrelagen för Åland eller annan lagstiftning inom
området. De ärenden som beslutas av äldreomsorgsledaren ska dock
grundligt förberedas av Geta kommuns egen personal. Det ingår även
beredning inför kommunstyrelsen (i samarbete med kommundirektören
och föreståndaren på Hemgården) av andra specifika ärenden inom
äldreomsorg, t.ex. revidering av kommunens äldreomsorgsplan,
verksamhetsövergripande instruktioner i stadgor, taxor och avgifter och
dess grunder inför budgetarbetet samt andra eventuella övergripande
frågor. Inget förmanskap ingår.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att till Finströms kommun skicka officiell
förfrågan om köp av äldreomsorgsledartjänst enligt upplägget ovan i
beredningen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kste § 42/3.3.2021

./.

Kommundirektörens beredning
Finströms kommun har återkommit med svar på Geta kommuns
förfrågan enligt bilaga. Konstateras att kommunerna kan fortsätta med
förhandlingar för ett samarbetsavtal.
Bilaga Kste § 42/2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar Finströms kommuns svar till kännedom och
beslutar att låta föreståndaren för Geta Hemgård uppgöra ett förslag till
samarbetsavtal, gärna tillsammans med representant från Finströms
kommun.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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43 § KÖP AV BARNOMSORGSLEDARTJÄNST
Kst § 161/03.12.2019

./.

Förbundsstyrelsen i Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) har
inkommit med en förfrågan (FST § 44/25.9.2019) gällande gemensam
barnomsorgsledare för NÅHD. Förfrågan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 161a/2019.

./.

Frågan har ställts förut, hösten 2017. Geta kommuns svar den gången
enligt bilaga.
Bilaga Kst § 161b/2019.
Geta kommun var alltså 2017 positiv till initiativet, men kunde inte vid
det tillfället förbinda sig att ingå avtal om gemensam
barnomsorgsledning på grund av ekonomiska orsaker.
Situationen är delvis en annan i dagsläget. Den föreslagna
landskapslagen om barnomsorg och grundskola kommer sannolikt att
träda i kraft år 2021. Lagförslaget är färdigbehandlat i lagtinget och
inväntar presidentens godkännande. Kommunerna blir med anledning av
lagen ålagda att stärka ledningsfunktionerna för barnomsorgen med en
barnomsorgschef.
För att starta ett samarbete under NÅHD där norråländska kommuner har
gemensam barnomsorgschef kommer att kräva att ett samarbetsavtal
uppgörs med de kommuner som beslutar att delta i samarbetet.
I den aktuella förfrågan finns ett förslag till kostnadsfördelning. Utifrån
preliminära uppgifter från NÅHD, beräknat utifrån att alla norråländska
kommuner deltar, skulle kostnaden för Geta kommun bli 3 750 euro. Om
alla kommuner förutom Saltvik skulle delta i samarbetet skulle Getas
kostnad bli 5 925 euro.
Barnomsorgen och centralförvaltningen i Geta är positiva till förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela NÅHD att Geta kommun är
intresserad av att ingå i det föreslagna samarbetet med en gemensam
barnomsorgschef förutsatt att mint fyra av de fem norråländska
kommunerna deltar i samarbetet.
Kommunstyrelsen föreslår att det vore önskvärt att samarbetet påbörjas
från och med år 2021 så att det finns gott om tid att förhandla fram och
godkänna ett samarbetsavtal mellan de intresserade kommunerna.
Kommunstyrelsen inväntar således att ett förslag till samarbetsavtal
tillsänds kommunstyrelsen för fortsatt behandling av ärendet.
Kommundirektören ges mandat att företräda kommunen i förhandlingarna
om ett samarbetsavtal.
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BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kste § 85/10.6.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Norra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse har godkänt förslaget
till organisation, samarbetsavtal, och befattningsbeskrivning för en
gemensam barnomsorgschef under NÅHD. Förbundsstyrelsen har nu
skickat avtalsförslaget vidare till kommunerna för godkännande senast
augusti 2020. Avtalsförslaget, med protokollsutdrag från
förbundsstyrelsen, organisationsstruktur, befattningsbeskrivning samt
budget, enligt bilaga.
Bilaga Kste § 85/2020.
Kommundirektörerna för de norråländska kommunerna förutom Saltvik
har tillsammans med förbundsdirektören och ekonomichefen för
förbundet förhandlat fram bifogat förslag till samarbetsavtal.
Avtalsförslaget innebär att det skapas en gemensam
barnomsorgsledningsfunktion för avtalskommunerna. Samarbetet
innebär samordning i NÅHD:s organisation genom att en tjänst som
barnomsorgschef inrättas. Förman för barnomsorgschefen är
kommunalförbundets chef.
Barnomsorgschefen bereder ärenden som berör barnomsorgen. Ärenden
föredras i det organ som handhar barnomsorgen i respektive
avtalskommun av kommunalförbundets chef.
Driftskostnaderna för gemensam barnomsorgschef finns under ett eget
kostnadsställe och fördelas enligt antalet barn under skolålder i
avtalskommunerna under ifrågavarande år. Kostnaden för Getas del
beräknas vara ca. 7 000 euro per år.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfulläktige att bifogat
samarbetsavtalet om en gemensam barnomsorgschef under NÅHD
godkänns förutsatt att de andra avtalskommunerna godkänner avtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kste § 101/26.08.2020
./.

NÅHD har dragit tillbaka sitt förslag enligt beslut § 33/19.8.2020.
Bilaga Kste § 101/2020.
Med anledning av motiveringarna i beslutet bör kommunstyrelsen dra
tillbaka sitt förslag till kommunfullmäktige (se Kste § 85/10.6.2020), och
invänta ett reviderat förslag från NÅHD.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med anledning av motiveringarna i NÅHD:s
beslut § 33/19.8.2020, att dra tillbaka sitt förslag till kommunfullmäktige
enligt Kste § 85/10.6.2020 och invänta ett reviderat förslag från NÅHD.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kste § 164/11.11.2020
Kommundirektörens beredning:
Efter möten mellan de norråländska kommunerna står det tämligen klart att
NÅHD kommer endast att erbjuda den enligt lag givna
myndighetsutövningen inom barnomsorgen enligt den nya landskapslagen
om barnomsorg och grundskola. Däremot kommer inga ytterligare
samordningsvinster eller utveckling av barnomsorgen ske. För att
motverka detta och stärka Geta kommuns barnomsorgsledning och stödet
för kommunens barnomsorgsverksamhet föreslår kommundirektören att ett
samarbete om barnomsorgsledartjänster med Finströms kommun startas.
Kommundirektören har fört informella initiala diskussioner med Sunds och
Finströms kommuner. En samlad bedömning är att ett samarbete mellan
Geta kommun Finströms kommun har de bästa förutsättningarna att lyckas.
Upplägget föreslås enligt följande punkter:
- Köp av barnomsorgsledning motsvarande 6 % av en heltid
barnomsorgsledartjänst;
- stöd för Geta daghem vad gäller pedagogisk utveckling, beredning av
vissa verksamhetsövergripande anvisningar och instruktioner;
- beredning av taxor och avgifter inför budgetbehandlingen
Här finns också andra stöd för utveckling av barnomsorgsverksamheten
(t.ex. nya verktyg för lärande etc.). Föreståndaren i Geta daghem bjuds
även in till eventuella möten som Finströms barnomsorgsledare ordnar
med sina föreståndare. Inget förmanskap ingår.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att till Finströms kommun skicka officiell
förfrågan om köp av barnomsorgsledartjänst enligt upplägget ovan i
beredningen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kste § 43/3.3.2021

./.

Kommundirektörens beredning
Finströms kommun har återkommit med svar på Geta kommuns
förfrågan enligt bilaga.
Bilaga Kste § 43/2021.
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Konstateras att barnomsorgsledaren i Finström har avslutat sin tjänst och
Finströms kommun är i färd med att rekrytera en ny tjänsteinnehavare.
Samtidigt har utbildningschefen vid NÅHD meddelat att (förutom
myndighetsutövningen) också viss samordning av den norråländska
barnomsorgsverksamheten, ledning, utveckling av den pedagogiska
verksamheten och samarbete inom barnomsorgen på Norra Åland
kommer att ske via Norra Åland Utbildningsdistrikt när det reviderade
grundavtalet för Norra Ålands Utbildningsdistrikt (nuvarande NÅHD)
godkänns av kommunerna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar inte starta nytt samarbete med annan
kommun i detta skede, utan i stället fokusera på att få igång ett
strukturerat samarbete och samordning för att utveckla av barnomsorgen
på Norra Åland via Norra Ålands Utbildningsdistrikt.
Finströms kommunstyrelse meddelas beslutet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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44 § INITIATIV OM ATT ÄNDRA ÖPPETHÅLLNINGSTIDERNA FÖR GETA
ÅTERVINNINGSCENTRAL
Kste § 132/7.10.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Geta kommunstyrelse har fått ett e-postbrev av en bostadsägare inom
kommunen daterat den 3 juli som skriver att:
”Återvinningscentralens nuvarande öppettider är onsdagar kl 15-19
samt söndagar kl 11-13. Det hade passat mycket bra att ha öppet en
morgontid en vardag, då hade man kunnat källsortera och därefter
handla. Söndagar är Getaboden stängd och vill man fara på utfärd
krockar tiderna. Kanske kan öka öppettiderna några timmar under
sommarhalvåret.
Tacksam för att kansliet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
diskuterar ärende”
Skrivelsen enligt bilaga.
Bilaga Kst § 132/2020.
Det bör poängteras i sammanhanget att Geta kommun i somras testade
att hålla kommunkansliets (beläget i Vestergeta centrum) avfallskärl
öppet för allmänheten. Testet föll väl ut och kommunkansliet kommer att
föreslå att denna utökade service för turister och sommargetabor även
fortsätter inkommande sommar.
Att öka Geta kommuns återvinningscentrals öppethållningstider är främst
en personalresursfråga och en ekonomisk sådan. Budgeterade medel för
ändamålet finns ej under detta verksamhetsår, men däremot kunde
önskemålet ovan uppfyllas nästa år om kommunen kombinerar det med
att höja avfallshanteringens grundavgift. En höjning av grundavgiften är
redan under beredning för att behandlas i styrelsen i samband med
behandlingen av 2021 års taxor och avgifter. Anledningen är främst att
kostnaderna inom avfallshanteringen har ökat i allmänhet det senaste året
vilket medför tryck på att höja intäkterna för att uppnå
kommunstyrelsens målsättning om självfinansiering av kommunens
avfallshanteringssystem. Den nya avfallslagen ställer också till med mer
administrativ börda än tidigare. Om grundavgiften höjs för att täcka
ökade kostnader inom avfallshanteringen kan denna åtgärd också
kombineras med en ökad servicenivå på Geta återvinningscentral.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att behandla frågan om utökade
öppethållningstider i samband med uppgörande av budget 2021 och i
samband med behandling av kommunens avfallsavgifter för 2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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Kste § 44/3.3.2021
Kommundirektörens beredning
Det kan konstateras att Geta kommuns fastslagna budget för 2021 och
fastslagna avfallsavgifter för 2021 har bestämt öppethållningstiderna
enligt samma tider som föregående år. Därför bör frågan besvaras med
att utökade öppethållningstider ej kommer bli aktuellt för år 2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande svar på skrivelsen:
Det kan konstateras att Geta kommuns fastslagna budget för 2021 och
fastslagna avfallsavgifter för 2021 har bestämt öppethållningstiderna
enligt samma tider som föregående år.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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45 § STÖDJANDE AV FÖGLÖ KOMMUNS INITIATIV OM ATT ÖPPNA UPP
FASTIGHETSSKATTELAGSTIFTNINGEN
Kste § 45/3.3.2021

./.

Kommundirektörens beredning
Geta kommunstyrelse och -kommunfullmäktige har vid senaste
budgetbehandling diskuterat möjligheten till s.k. skatteväxling eller
alternativt höja fastighetsskatterna till förmån för höjning av
inkomstskatten. Vid dessa diskussionstillfällen har det konstaterats att
nuvarande fastighetsskattelagstiftning behöver revideras i fall
kommunerna ska få mer flexibilitet gällande fastighetsskatteuttag.
Föglö kommun har nyligen skickat in ett initiativ till Ålands
landskapsregering där man önskar öppna upp dagens
fastighetsskattelagstiftning. Föglö kommuns brev enligt bilaga.
Bilaga Kste § 45/2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela Ålands landskapsregering att Geta
kommun stödjer Föglö kommuns initiativ och hyser förhoppning om att
kommunerna kan ges större möjlighet att själva bestämma om nivåerna
av fastighetsskatterna.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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46 § HAMMARLANDS FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I NORRA ÅLANDS
ÄLDRERÅD
Kste § 46/3.3.2021

./.

Kommundirektörens beredning
Hammarlands kommun har skickat en förfrågan till de norråländska
kommunerna om det vore möjligt för dem att delta i det norråländska
äldrerådet. Hammarlands kommuns förfrågan enligt bilaga.
Bilaga Kst § 46/2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela Hammarlands kommun:
Frågan har ej diskuterats gemensamt bland de norråländska kommunerna
vid bildandet av det norråländska äldrerådet varför det inte är klarlagt om
Hammarlands kommun kan gå med i äldrerådet.
Geta kommunstyrelse beslutar ärendet bör skickas till äldrerådet som får
ge ett utlåtande i frågan.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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47 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kste § 47/3.3.2021
Mötet förklaras avslutat kl. 20.02.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 23-47

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:
§§ 27, 28, 35, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47
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:
§§ 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 44
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.
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Tid: kl. 18:30

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet: § 36
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

Paragrafer i protokollet: §§
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
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet
med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokolljustering: ________________________________

