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123 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kste § 123/13.10.2021

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 7.10.2021. Konstateras att kallelse med
föredragningslista har utfärdats elektroniskt samma datum i enlighet med
förvaltningsstadgans § 62.
Vid sammanträdet är fyra beslutande ordinarie ledamöter närvarande.
Mötet bör således vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Helena Martinsson och Kjell Berndtsson.
Protokolljustering sker den 18.10.2021 kl 15.15, på kommunkansliet i
Vestergeta. Protokollet publiceras den 19.10.2021.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse, dock med följande
ärenden som tillägg i listan:
Ärendenummer § 130 och § 131 i kallelsen ändrar ordning sinsemellan, så
att § 131 i kallelsen blir ny § 130 och § 130 i kallelsen blir ny § 131
146 § EXTRA ÄRENDE: TRIVSELPENGAR TILL GETA HEMGÅRD
147 § EXTRA ÄRENDE: EKONOMISK RAPPORT OCH
BUDGETUPPFÖLJNING, TREDJE KVARTAL
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124 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kste § 124/13.10.2021
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner
- Byggnadstekniska nämnden, kallelse och protokoll möte nr 5, 27.9.2021
- Norra Ålands Utbildningsdistrikt, protokoll förbundsstyrelsen 29.9.2021
- Lantbruksnämnden för Norra Åland, kallelse och protokoll nr 2, 24.9.2021
- Kommunernas socialtjänst, delgivning beslut § 171/2021, Budgetprocess för Kst
- Kommunernas socialtjänst, delgivning beslut § 181/2021, Budget 2022 samt
ekonomiplan 2023-2024
- Norra Ålands utbildningsdistrikt, delgivning beslut § 50/2021, Budget 2022 och
verksamhetsplan 2023-2024
- Kommunala avtalsdelegationen, Cirkulär nr 8/2021, Godkänd facklig utbildning
2021
- Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 6, 16.9.2021
- Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 7, 27.9.2021
Tjänstemannabeslut, Hemgårdens föreståndare
- Föreståndare Geta Hemgård tjänstemannabeslut § 61/2021, Tillsyn äldreomsorg
2021
Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom och byråsekreterare
- Kommundirektörens beslut § 78/6.9.2021, Förordnande av vikarie till Geta
bibliotek
- Kommundirektörens beslut § 79/8.9.2021, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
- Kommundirektörens beslut § 80/8.9.2021, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
- Kommundirektörens beslut § 81/13.9.2021, Utlåtande över ansökan om
jordförvärv
- Kommundirektörens beslut § 82/13.9.2021, Utlåtande över ansökan om
jordförvärv
- Kommundirektörens beslut § 83/13.9.2021, Utlåtande över ansökan om
jordförvärv
- Kommundirektörens beslut § 84/13.9.2021, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
- Kommundirektörens beslut § 85/15.9.2021,Utlåtande över NÅUD:s budgetförslag
för 2022
- Kommundirektörens beslut § 86/22.9.2021, Ansökan om ledighet
- Kommundirektörens beslut § 87/29.9.2021, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
- Kommundirektörens beslut § 88/4.10.2021, Beslut med anledning av delegerat
ärende Kste § 102/8.9.2021
- Ekonomens beslut § 11/25.8.2021, Återbetalning av fakturor
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
- Ålands landskapsregering, Rapport över möjliga minskningar av kommunala
kostnader (Dnr: 2021/1042), 7.6.2021
- Ålands landskapsregering, Beslut 231 U2, Redovisning av förberedande
undervisning i grundskolan 2021-2022
- Ålands ombudsmannamyndighet, ÅOM 2021/63 (21.9.2021), Begäran om
handling – Välfärdsplan för barn och unga
- ÅMHM, Brev 17.9.2021, Dnr: 2021-604-1, Tillsyn äldreomsorg 2021
- Ålands författningssamling 2021/136, om temporär ändring av landskapslagen om
landskapsandelar till kommunerna
- Ålands landskapsregering, Inbjudan, Brevnr. 103 S2 (17.9.2021), Inbjudan till
digitalt informationstillfälle – verksamhetsmodeller och verktyg för identifiering av
personer som behöver sektorsövergripande tjänster inom social- och hälsovården
- Ålands landskapsregering, Inbjudan, Brevnr. 162 S3 (20.9.2021), Inbjudan till
workshop med temat: Psykisk ohälsa i coronans fotspår och hur den psykiska
hälsan kan främjas bland barn och unga
- Ålands landskapsregering, Beslut 21.9.2021 (Dnr ÅLR 2021/4105), Jordförvärv i
Geta (Sire Forest Ab Ltd, beviljat)
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Ålands landskapsregering, Beslut 167 S3 (Dnr ÅLR 2020/8256), Handlingsplan för
hantering av covid-19 epidemin på Åland
Ålands landskapsregering, e-postmeddelande 30.8.2021, till kännedom
lagstiftningspromemoria om förslag till ändring av vallagen (2019:45) för Åland
rörande brevröstning samt lagstiftningspromemoria om förutsättningarna för
röstning via internet i samband med lagtingsvalet 2023.
Ålands landskapsregering, Beslut 242 U2 (ÅLR 2020/7681), Beviljande av
landskapsandel för kommunernas utbildningsverksamhet 2021
Ålands landskapsregering, Beslut 104 S2 (ÅLR 2021/11), Socialvårdsplan 2021 –
2025, nytt beslut om landskapsandelar
Ålands landskapsregering, Information 106 S2, Sammanställning av ny lagstiftning
om servering av alkoholdrycker
Ålands landskapsregering, 170 S3 061021, 6.10.2021, Bekämpning av
coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i
hemmet
Ålands landskapsregering, Brev 243 U2, 5.10.2021 (ÅLR 2020/2261), Information
och riktlinjer till kommunerna och landskapets skolor och daghem gällande covid19
Social- och hälsovårdsministeriet, rättat beslut 8.10.2021, Statsunderstöd till Geta
kommun för social- och hälsovård orsakade av covid-19-epidemin (givet
18.8.2021)

Övrigt
- Åda Ab, Slutrapport Åda:s uppdrag
- Ålands Vatten, Analys av 2021 års taxestatistik - Rapport september 2021
- Norra Ålands utbildningsdistrikt, Uppföljning på rapporten ”Möjliga minskningar
av kommunala kostnader” (ÅLR Dnr 2021/1042) utifrån medlemskommunernas
undervisningsverksamget
- Föreståndaren för Hemgården meddelar; 2 st nya avtal om ESB-plats med
Mariehamn
- Föreståndaren för Hemgården meddelar; upprättad Plan för egenkontroll inom
äldreomsorgen i Geta kommun
- Åda Ab, Projektavtal för förstudie gällande ett ärendehanteringssystem (avtal
mellan Åda Ab, Geta kommun, Kommunernas socialtjänst, Eckerö kommun och
Oasen Boende- och Vårdcenter)
- ÅSUB, Statistik 2021:4, Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och
verksamhet 2020
- ÅSUB, Statistisk Årsbok för Åland 2021
- Åda Ab, ägarinformation tertial 2-2021 (5.10.2021)
- Nätverksgruppen för hållbara kommuner, möte 13.10.2021 (kdir Blomberg en av
två ordförande för gruppen)
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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125 § 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.
________
Kfge § 17/31.3.2021
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att
inrätta en tjänst som skolföreståndare vid Geta skola från 1.8.2021. 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.
________
Kste § 125/13.10.2021
Kommundirektörens beredning:
Det kan konstateras att kommunstyrelsen nu kan verkställa
kommunfullmäktiges beslut och dra in den gamla klasslärartjänsten
eftersom skolföreståndartjänsten nu är inrättad och tillsatt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att verkställa kommunfullmäktiges beslut
och dra in den gamla klasslärartjänsten eftersom
skolföreståndartjänsten nu är inrättad och tillsatt.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________
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126 § MULTISPORTARENA
Kst § 82/4.4.2016
./.

Skrivelse har inkommit till kommunen gällande den gamla
ishockeyrinken bakom fotbollsplanen i Geta. Skrivelse enligt bilaga;
Bilaga KST § 82/2016.
Folkhälsan i Geta r.f. ger flera förslag på hur förändringar och
förbättringar kan göras.
1. Att hockeyrinken rivs och att det istället uppförs en multiplan bakom
fotbollsplanen. Planen kan då användas för skridskoåkning på vintern
och till olika bollspel under vår, sommar och höst.
2. Att ett utegym byggs som kan användas av alla året runt.
3. Att en barkbana på ca 1 000 m anläggs. Banan skulle börja och sluta
vid hockeyplanen och förslagsvis ha en sträckning i skogen bakom
dagis och Furulund. Banan skulle kunna fungera som löparbana vår,
sommar och höst, och som skidspår på vintern.
4. Att det utförs en renovering av omklädningsrummen, dusch och toa.
Eventuellt kan ett omklädningsrum göras om till minikök och kiosk
med uteservering sommartid.
Föreningen har även diskuterat en dansbana med scen för utedans,
uppträdande och sommarteater.
Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och återremitterar ärendet för
vidare beredning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppgift att i
första hand utreda ägoförhållandena och eventuella avtal med tredje part.
______

Kst § 130/8.6.2016
Kan konstateras att kommunen äger marken där den gamla hockeyrinken
är placerad. Kan också konstateras att If Start har tidigare sökt stöd för
att rusta upp rinken.

./.

Vestergeta vatten har inkommit meden skrivelse i ärendet enligt bilaga.
Bilaga KST § 130 /2016.
Kommundirektörens förslag:
Ett möte mellan Folkhälsan i Geta, Vestergeta vatten, en sakkunnig, If
Start och kommundirektören anordnas för att undersöka de olika
möjligheter som finns att rusta upp området. Resultat från sonderingarna
presenteras senast inför arbetet med uppförandet av budgeten för 2017.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Kst § 20/25.1.2017
Kommundirektören har startat upp en projektgrupp tillsammans med
representanter för Folkhälsan i geta, Vestergeta vatten och If Start med
målet att inom de kommande åren anlägga en multisportarena – ”Geta
idrottscenter” – med hjälp av offentliga och privata stöd och bidrag.
Utgångspunkten är att först och främst söka utvecklings- och
investeringsstöd från Leader Åland – en ansökan lämnades in den 20
januari. Leader Ålands beslut i frågan väntas komma under våren.
Stödmedel kommer dessutom att sökas i omgångar från olika fonder och
förbund.
Folkhälsan i Geta står som huvudman för projektet samt för stödansökan
till Leader Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger sitt stöd till projektet och tar till kännedom att
projektgruppen är uppstartad.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 210/19.12.2017

./.

Projektgruppen lämnade in stödansökan till Leader Åland under januari
månad 2017 och kompletterade den i februari månad. Efter ett
förhandsbesked från Leader Åland beslöt dock projektgruppen att dra
tillbaka ansökan och istället söka investeringsstöd ur PAF-medel och att
kommunen då skulle stå som huvudman för projektet.
Bakgrundsmaterial enligt bilaga.
Bilaga Kst § 210/2017.
Enligt Geta kommuns ekonomiplan för 2019-2020, som återfinns i
budgeten för 2018, planeras det för en multiplan med hockeyrink under
år 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att projektet att anlägga en multiplan med
rink återfinns i Geta kommuns ekonomiplan för 2019-2020 och planeras
att verkställas under år 2020 om förutsättningar för genomförandet finns.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kste § 126/13.10.2021
Kommundirektörens beredning
Eftersom det finns planer på att nästa år verkställa investeringsplanen för
2022 att anlägga en multisportarena bör kommunstyrelsen redan nu besluta
om hur projektet skall ledas och verkställas
Det kan konstateras att kommundirektören sökt PAF-finansieringsstöd för
projektet. Sista ansökningsdag är 15 oktober, och maxstödet är 25 % av
investeringskostnaden.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommunstyrelsen kan bilda en byggnadskommitté alternativt en
arbetsgrupp för planering och verkställande av investeringsprojektet att
anlägga en multisportsarena i Geta kommun. Förutom att planera och
verkställa kan kommittén/gruppen också få i uppdrag att besluta om vilken
plats arenan anläggs på.
En tjänsteman kan delegeras rätten att bilda arbetsgrupp, emedan en
byggnadskommittés medlemmar bör tillsättas av kommunstyrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bilda en byggnadskommitté alternativt en
arbetsgrupp för planering och verkställande av investeringsprojektet att
anlägga en multisportsarena i Geta kommun. Förutom att planera och
verkställa får kommittén/gruppen också i uppdrag att besluta om vilken
plats arenan anläggs på.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp för planering och
verkställande av investeringsprojektet att anlägga en multisportsarena i
Geta kommun bestående av kommundirektören, kommunteknikern,
representant från Geta skola, Mikael Lindfors som representant från
föreningslivet och Helena Martinsson som kommunstyrelsens representant.
______

Protokolljustering: ________________________________
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127 § PERSONAL- OCH UTBILDNINGSPLAN 2022
Kste § 127/13.10.2021

Kommundirektörens beredning:
Genom lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och
arbetstagare (FFS 449/2007), lag om ersättning för utbildning (FFS
1140/2013) och lag om ekonomiskt understödd utveckling av
yrkeskompetensen (FFS 1136/2013) har arbetsgivare rätt till
utbildningsersättning genom att uppföra en personal- och
utbildningsplan.
Personal- och utbildningsplanen ska årligen utarbetas och av planen ska
enligt 4 a § lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och
arbetstagare framgå åtminstone:
1. Antalet faktiska arbetsavtals- och tjänsteförhållanden för viss tid samt
en bedömning av hur dessa kommer att utvecklas.
2. Principerna för användningen av olika anställningsformer.
3. Allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos
arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och äldre arbetstagare samt
arbetsmarknadskompetensen för arbetstagare som hotas av arbetslöshet.
4. En bedömning av hela personalens yrkeskunnande samt av
förändringarna i kraven på yrkeskunnande och orsakerna till dem samt
en årlig plan som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp
eller någon annan ändamålsenlig gruppindelning.
5. Förfaranden för genomförande och uppföljning av de planer som avses
i 1-4 punkten.
I personal- och utbildningsplanen ska dessutom ingå principer enligt
vilka
arbetsgivaren
för
sina
arbetstagare
anskaffar
sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning enligt 7 kap. 13 §
arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) och 37 b § lagen om kommunala
tjänsteinnehavare (FFS 304/2003) som är tillämplig på Åland genom
blankettlagstiftning.
Utbildning som är berättigad till ersättning framgår av 4 § lag om
ersättning för utbildning och ersättningens storlek framgår av 5 § samma
lag.

./.

Kommundirektören har tagit fram ett förslag till personal- och
utbildningsplan för Geta kommun 2022 med en utbildningsplan för
respektive förvaltning och personalgrupp. Den bilagda utbildningsplanen
är inte bindande utan ska ses som ett dokument för planering av hur Geta
kommuns personal ska upprätthålla sin kompetens och sitt
yrkeskunnande.
Bilaga Kste § 127/2021.
Arbetarskyddskommissionen omfattade vid sitt möte 6.10.2021 förslaget
till personal- och utbildningsplan för Geta kommun 2022.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslag till personal- och
utbildningsplan för 2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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128 § BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024 FÖR KOMMUNERNAS
SOCIALTJÄNST – UTLÅTANDE
Kste § 128/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Kommunernas socialtjänst k.f. (Kst) har 1.10.2021 inkommit med ett
förslag till budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024. Ett
eventuellt utlåtande ska vara inlämnat senast 15.10.2021.
KST:s förslag till budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024 samt
brev och förbundsstyrelseprotokoll enligt bilaga:
Bilaga Kste § 128/2021.
KST-förvaltningens budgetförslag innebär en ökad kommunandel från
totalt 25 626 000 euro i budget 2021 till 27 571 000 euro i
budgetförslaget 2022. Men förbundsstyrelsens förslag till ändring
minskar kostnaderna och således troligen kommunandelarna med
410 000 euro. Den totala kommunandelen ökar alltså med ca 1,5
miljoner. För Getas egen del motsvarar ökningen i kommunandelar ca
20 000 euro jämfört med kommunens budgeterade medel för KST i
budget 2021.
KST:s förvaltning åberopar etta antal faktorer varför förslag till budget
för 2022 är lägre än nuvarande budget för 2021. Dessa återfinns i brevet i
bilagan ovan.
Geta kommun anser att kommunalförbunden, inklusive KST, borde hålla
sig inom samma nivå gällande kostnadsökningar som ägarkommunerna
för att bibehålla ett rättvist förhållande mellan ägarkommuner och
kommunalförbund.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen skickar beredningen ovan som utlåtande över
budgetförslaget, som också är direktiv till kommunens representant i
förbundsstämman.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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129 § BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024 OASEN BOENDE- OCH
VÅRDCENTER – UTLÅTANDE
Kste § 129/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Oasen Boende och Vårdcenter ber kommunerna senast den 18 oktober
inkomma med synpunkter gällande förslag till budget 2022 och
ekonomiplan för åren 2023-2024.
Bilaga Kste § 129/2021.
Verksamhetskostnaderna budgeteras till 5 662 162 euro vilket är
minskning med 4,7 procent och personalkostnader minskar 5,2 procent i
jämförelse bokslut 2020. Antalet personal i heltidstjänster minskar från
80,15 i budget 2021 till 73,75 i budget 2022. Driftkostnaderna minskar
totalt med 7,74 procent i jämförelse med budget 2021. Minskningarna
ovan har att göra med uppehåll av verksamheten vid Mattas Rehabavdelningen under 2022 på grund av planerade badrumsrenoveringar.
Oasens kapacitet minskar således med 9 institutionsplatser (från 57
institutionsplatser till 48 totalt) och därmed även verksamhetens
möjlighet att med kort varsel ta emot patienter. ESB platserna berörs inte
av badrumsrenoveringarna. Vid tider när hög beläggning råder på Oasen,
normalt sommartid, kan köbildning uppstå. Flexibiliteten för att kunna
placera fler än de andelar kommunen äger kommer vara begränsat. Detta
påverkar i första hand de kommuner som äger få platser och som har
behov av fler under verksamhetsåret.
Grundavgiften beräknas 2022 vara 1 607€ per plats per månad och den
uppbärs även om platsandelen inte används, såvida andelen inte nyttjas
av annan kommun. Grundavgiften för innevarande år har enligt
faktureringen varit 1 398,82€ per plats per månad. Det kan konstateras
att ökningen av grundavgiften inte har motiverats i budgetförslaget.
Vårddygnskostnaderna är sammanställda nedan. Geta kommun har två
institutionsplatser.
Utfall
2018

Vårddygnskostnad
Institution
Institution, demens
ESB
Grundavgift

Budget
2019

138,34
175,47
100,54
36,32

170,57
217,28
112,68
42,33

Utfall
2019
161,89
189,18
124,44
38,80

Budget
2020
175,68
204,84
133,32
44,74

Utfall
2020
206,10
201,96
159,11
33,87

Budget
2021
196,51
181,72
133,45
44,99

Budget
2022
181,49
204,95
124,23
52,83

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande utlåtande, som också är
direktiv till kommunens representant i förbundsfullmäktige:
-

Grundavgiften beräknas 2022 vara 1 607€ per plats per månad.
Grundavgiften för innevarande år har enligt faktureringen varit
1 398,82€ per plats per månad. Det kan konstateras att ökningen av
grundavgiften inte har motiverats i budgetförslaget. Motivering till
Protokolljustering: ________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Plats: kommunkansliet
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den relativt stora höjningen tilläggas, samt även en utredning om
grundavgiften kan sänkas för de kommuner som ej nyttjar sina
platser.
Med tanke på utbyggnaden och den allmänna utvecklingen av
äldreomsorgen som pågår i landskapet bör förbundsstyrelsen noga
överväga och under året utreda om det bör ske en permanent
minskning av antalet institutionsplatser på Oasen till ca. 40 st. Flera
kommuner, varav vissa är medlemmar i kommunalförbundet, har
nyligen eller kommer att bygga ut sitt ESB-boende och/eller
institutionsboende, och dessutom har Folkhälsan på Åland
långtgångna planer på att bygga ett demensboende i Godby.
Dessutom vidareutvecklas hemtjänsten.

BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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130 § FÖRSLAG GÄLLANDE OMSTRUKTURERING AV BESPISNINGEN
FÖR ÄLDREOMSORGENS KLIENTER
Kste § 130/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Med anledning av pensioneringen av nuvarande bespisningschef bör
kommunstyrelsen bedöma huruvida nuvarande organisation av
kommunens köksfunktion är den bäst lämpade för kommunens
verksamheter. Förslag om omstrukturering har inkommit från Hemgårdens
föreståndare.
Nuvarande organisation av Geta kommuns köksfunktion härstammar
från 2016 då Hemgårdens matlagning centraliserades till Geta skolas
storkök. Geta kommun har också en av kommunstyrelsen antagen
”Riktlinjer för kosthållningen inom Geta kommun” från samma tidpunkt,
antagen genom Kste § 40/7.3.2016, som beskriver organiseringen av
kommunens köksfunktion. Efter 2016 års centralisering har endast en
större ändring skett, och det var i ansvarsfördelningen mellan
Hemgården och centralköket gällande helgmaten (förut tillagade
centralköket också helgmaten, men sedan ett par år tillbaka tillagar
Hemgårdens personal all helgmat). Nuvarande riktlinjer enligt bilaga.
Bilaga Kste § 130/2021.
Geta kommuns centralkök ordnar alla måltider till skolans barn och
personal. Köket tillagar också lunch till viss personal på kommunkansliet
och till äldreboendet Hemgården och daghemmet Kotten (klienter, barn
och personal), samt även mellanmål och middag till Hemgården på
vardagar. Hemgårdens personal ordnar tillagning av frukost samt
kvällsmål. Under helger ordnar Hemgårdens personal (närvårdare med
hygienpass) alla måltider. Centralköket planerar och tillser att måltider
levereras till Hemgårdens kök under vardagarna. Under helger sköts
ovanstående av Hemgårdens personal. Centralköket ansvarar för
hantering, tillagning, livsmedelshygien samt matsedelsplanering under
vardagarna. Ovanstående hanteras av Hemgårdens personal under helger
och högtider. Helger, högtider och säsonger uppmärksammas genom
matsedeln. Centralköket ansvarar för att i planeringen beakta kostens
betydelse för hälsan hos äldre och särdrag för näringsintaget i olika
grupper av äldre personer (enligt statens näringsdelegations
Näringsrekommendationer för äldre personer, 2010).
Kommundirektören har hört centralkökets personal och Hemgårdens
föreståndare i beredningen av detta ärende. Hemgårdens föreståndare har
meddelat att Hemgården önskar ta tillbaka all matlagning för sina
klienter och personal till Hemgårdens lokala kök (alternativ 1). I andra
hand önskar Hemgården att tillagning av middagarna under vardagarna
flyttas över till dem (alternativ 2).
Kökets personal är neutrala till de ovan angivna förslagen gällande
omstrukturering; de ser både negativa och positiva aspekter i en
eventuell omstrukturering. Köket anser också att det är möjligt att
behålla nuvarande organisation av köksfunktionen som den är i dag.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektören konstaterar att om delar eller all nuvarande
matlagning som centralköket tillagar till Hemgården flyttas över till
Hemgårdens lokala kök kommer det att behövas omstruktureringar;
varav de största ändringarna blir att kocktjänsten i centralköket blir en
deltidstjänst och minskar i arbetstid samt att deltidstjänsten som
lokalvårdare på Hemgården ändrar till en tjänst som lokalvårdare/kock
och ökar sin deltidsprocent i samma omfattning som kocktjänsten i
centralköket minskar. Vid verkställande av en sådan omstrukturering
behöver en testperiod och utvärdering ske.
Kommundirektören anser dock att det finns risk att en decentralisering
och total omläggning av tillagning av Hemgårdens matportioner till
Hemgårdens kök skulle leda till resursineffektivitet, och att det således
kan vara ekonomiskt ineffektivt att flytta över både middags- och
lunchtillagningen på vardagarna för äldreomsorgens klienter och
personal till Hemgårdens kök. Den andra kocktjänsten vid centralköket
skulle då behöva sänkas till en 50-60 % deltidstjänst, och det finns då en
risk att skulle vara ineffektiv arbetstid mellan tiden för tillagning av
lunch och mellanmål på skolan.
Det kan även bli svårare att rekrytera en andra kock om dennes tjänst
sänks till 50-80 %.
Det tredje alternativet är att behålla nuvarande struktur och organisation
oförändrad. Detta alternativ är att föredra ifall kommunstyrelsen anser att
nuvarande upplägg uppfyller de målsättningar och viktningar som
kommunstyrelsen har på verksamheterna eller om styrelsen av någon
anledning anser att en eventuell omstrukturering behöver vänta.
I kommande personalenkät som utförs av kansliet kan kommunstyrelsen
efterfråga personalens syn på hur de anser att köksfunktionen kunde
utvecklas i framtiden.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att behålla nuvarande system intakt såtillvida
att centralköket fortfarande tillagar Hemgårdens lunch och middagar
under vardagarna. Däremot, om verksamheterna så kommer överens, kan
all matlagning för äldreomsorgens klienter och personal flyttas till
Hemgårdens kök under de sommarveckor centralkökets personal har
semester.
Riktlinjerna för kommunens köksfunktion uppdateras enligt nuvarande
arbetsfördelning och andra uppdateringar. Kommundirektören ges i
uppdrag att uppdatera riktlinjerna och delegeras beslutanderätten att
fastställa reviderade riktlinjer.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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131 § BEHOV AV UPPSTART AV REKRYTERINGSPROCESS MED
ANLEDNING AV BESPISNINGSCHEFENS PENSIONERING
Kste § 131/13.10.2021

Kommundirektörens beredning:
Bespisningschefen för Geta kommun har meddelat att hon ämnar gå i
pension den 1.5.2022 då hon har uppfyllt sin pensionsålder. Innan dess
tar hon ut intjänad semester och intjänade komptimmar, vilket resulterar i
att hon slutar i början/medlet av februari 2022.
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 104 om val och anställning
av personal samt övriga beslut:
”Det beslutande organ eller förvaltning/tjänsteman som fattat beslut om
val och anställning fattar även beslut om beviljande av avsked och
ålderspension.”
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 101 om lediganslående av
tjänster:
När en tjänst blir ledig på grund av att innehavaren sagt upp sig, går i
pension eller avlider, klargörs det av anställande organ om tjänsten
fortfarande behövs eller ska ändras till ett arbetsavtal. Om den
behövs, återbesätter man den efter att den lediganslagits. Om
verksamheten däremot kan läggas ner eller arbetsuppgifterna
omfördelas på annan personal och tjänsten därför inte längre behövs,
dras tjänsten in.
[…]
Om det enligt lag är möjligt kan ordinarie befattningar i
arbetsavtalsförhållande eller i tjänsteförhållande tillsättas utan
annonsering genom intern rekrytering. Denna metod skall dock
användas restriktivt.
Kommundirektören föreslår att tjänsten som bespisningschefen ändrar
titel till ”ansvarig kock”. Anledningen är att titeln ansvarig kock är en
modernare benämning och förklarar tjänsten innehåll på ett bättre sätt.
Det föreslås dock inga ändringar i uppgifter, ansvar, hänvisning till
avtalspunkt i kollektivavtalet eller uppgiftsrelaterad grundlön.

./.
./.

Eftersom det saknas befattningsbeskrivningar för nuvarande tjänster vid
centralköket har kommundirektören även uppgjort förslag till
befattningsbeskdrivning för både den ansvariga kocken och kocken.
Förslagen enligt bilagor.
Bilaga Kste § 131a/2021. Befattningsbeskrivning Ansvarig kock
Bilaga Kste § 131b/2021. Befattningsbeskrivning Kock
Det kan konstateras att befattningen som bespisningschef/ansvarig kock
är av yttersta vikt för centralköket. Oavsett hur centralköket organiseras
behöver det finnas två anställda kockar, varav den ena behöver vara
ansvarig för verksamheten.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bespisningschef Anne-Gun
pension från och med den 1.5.2022.
Kommunstyrelsen konstaterar, med anledning av ovanstående beredning,
att tjänsten behövs och beslutar att lediganslå en tjänst som Ansvarig
kock vid Geta kommuns centralkök. Kommundirektören (tillsammans
med nuvarande kökspersonal) utformar annonsen och utför intervjuerna.
Kommunstyrelsen tar beslut om tillsättning. Tillträdelsetid enligt
överenskommelse. Uppgiftsrelaterade grundlön enligt nuvarande nivå.
Kommunstyrelsen beslutar även att omfatta bilagda
befattningsbeskrivningar enligt förslag. Eventuella mindre revideringar i
dem befullmäktigas kommundirektören att utföra vid behov.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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132 § ARBETSPLAN FÖR GETAS FRITIDSHEMSVERKSAMHET 2021-2022
Kste § 132/13.10.2021

Utbildningschefens beredning:
Enligt Landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) del II kap
1 § 2 ska varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem uppgöra en
arbetsplan som beskriver hur verksamheten skall genomföra målsättning
och anvisningar som landskapsregeringen utfärdat med stöd av lag samt
samverkan med vårdnadshavarna, föräldrarna och andra personer som
svarar för barnets vård och fostran.
Arbetsplanen skall godkännas av kommunen.
Vårdnadshavarna skall informeras om innehållet i arbetsplanen.
Skolföreståndare Thomas Mattson har tillsammans med
fritidshemsledaren tagit fram förslag på arbetsplan för verksamhetsåret
2021-2022. Då den nya läroplanen för barnomsorgen och
fritidshemsverksamheten inte antagits är förslaget uppgjort utifrån
gällande läroplan.

./.

Bilaga Kste § 132/2021. Arbetsplan för fritidshemsverksamheten
Utbildningschefen förordar:
Kommunstyrelsen godkänner fritidshemsverksamhetens arbetsplan för
läsåret 2021-2022. Arbetsplanen publiceras på kommunens hemsida.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner fritidshemsverksamhetens arbetsplan för
läsåret 2021-2022. Arbetsplanen publiceras på kommunens hemsida.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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133 § ARBETSPLAN FÖR GETA SKOLA 2021-2022
Kste § 133/13.10.2021

Utbildningschefens beredning:
Enligt landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) del III 3
kap. § 12 skall varje grundskola göra en arbetsplan för läsåret som
baserar sig på läroplanen. I skolans arbetsplan skall finnas bestämmelser
om skolans verksamhet under läsåret.
Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om innehållet i
arbetsplanen. Arbetsplanen skall godkännas av kommunen och skickas
till landskapsregeringen för kännedom.
Skolföreståndare Thomas Mattsson har i samråd med skolanskollegium
och eleverna tagit fram förslag till arbetsplan för läsåret 2021-2022.

./.

Bilaga Kste § 133/2021. Arbetsplan för Geta skola.
Förutom arbetsplanen med tillhörande trivselstadga skall följande
dokument finnas på kommunens hemsida:







Elevhälsoplan
Antimobbningsplan
Likabehandlingsplan
ANDTS-plan
Plan för hur samarbete barnomsorg och skola organiseras
Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Dessa delges styrelsen på mötet.
Utbildningschefens förordar:
Kommunstyrelsen godkänner Geta skolas arbetsplan för läsåret 20212022 och skickar den till Ålands landskapsregering för kännedom.
Övriga planer antecknas tillkännedom och publiceras på kommunens
hemsida.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner Geta skolas arbetsplan för läsåret 20212022 och skickar den till Ålands landskapsregering för kännedom.
Övriga planer antecknas tillkännedom och publiceras på kommunens
hemsida.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare
beredning.
________

Protokolljustering: ________________________________
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134 § ARBETSPLAN FÖR DAGHEMMET KOTTEN 2021-2022
Kste § 134/13.10.2021

Utbildningschefens beredning:
Enligt Landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) del II kap
1 § 2 ska varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem uppgöra en
arbetsplan som beskriver hur verksamheten skall genomföra
1) barnomsorgens målsättning,
2) förundervisningen i enlighet med den läroplan som
landskapsregeringen fattat beslut om,
3) sådana anvisningar som landskapsregeringen utfärdat med stöd av lag
samt
4) samverkan med vårdnadshavarna, föräldrarna och andra personer som
svarar för barnets vård och fostran.
Arbetsplanen skall godkännas av kommunen.
Vårdnadshavarna skall informeras om innehållet i arbetsplanen.
Vik. daghemsföreståndare Mari-Louise Samuelsson-Carlsson har
tillsammans med Tosarby daghemspersonalen tagit fram förslag på
arbetsplan för verksamhetsåret 2021-2022. Då den nya läroplanen för
barnomsorgen inte antagits är förslaget uppgjort utifrån gällande
läroplan.

./.

Bilaga Kste § 134/2021. Arbetsplan för daghemmet Kotten.
Utbildningschefens förordar:
Kommunstyrelsen godkänner daghemmet Kottens arbetsplan för läsåret
2021-2022. Arbetsplanen publiceras på kommunens hemsida.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner daghemmet Kottens arbetsplan för läsåret
2021-2022. Arbetsplanen publiceras på kommunens hemsida.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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135 § GETA KOMMUNS AVFALLSPLAN – KOMMANDE ÄNDRINGAR I
LAGSTIFTNING
Kste § 135/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Med hänvisning till de lagändringar som är på gång (se Kste § 104/2021)
i landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag kan det
konstateras att kravet på kommunal avfallsplan kommer att tas bort om
förslaget vinner laga kraft. Med anledning av detta och de andra
ändringar som är redogjorda för nedan och som är på kommande i
nämnda lag har kommundirektören utarbetat ett utkast över föreskrifter
för kommunens avfallshantering som kan antas i fullmäktige när
lagändringarna i landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets
avfallslag träder i kraft.
Bilaga Kste § 135a/2021.

./.

Landskapsregeringens svar på flertalet av de frågor Geta kommun haft
med anledning av avfallshanteringen bifogas också.
Bilaga Kste § 135b/2021.
Ändringsförslagen i landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets
avfallslag medger även möjlighet till ett mer omfattande undantag från
huvudregeln om fastighetsvis avfallshämtning så att en del eller hela
delen av kommunens område kan undantas enligt förenklade krav som i
sådana fall behöver uppfyllas. Tidigare möjlighet att besluta om
undantag från kravet att ordna fastighetsvis avfallshämtning enligt 32 § 1
mom. 1 och 3 punkten fans endast undantagsvis (35 § 4 mom.).
I och med den utökade rätten för kommunen att besluta om undantag
från fastighetsvis avfallshämtning, kan kommunen besluta att kravet på
att fastighetsvis avfallstransport ska ordnas inte gäller för delar av eller
hela kommunen. För det område (eller de områden) som eventuellt ska
inneha detta krav kan kommunens dessutom besluta att fastighetsvis
avfallshämtning ordnas genom att fastighetsinnehavaren avtalar om den
med avfallstransportör (se Avf L 37 §).
I det fall kommunen beslutar att undanta hela kommunens område från
kravet på fastighetsvis avfallstransport är bedömningen att kommunen
inte behöver upprätthålla det register som avses i § 143 i avfallslagen.
Däremot bör kommunen fortsättningsvis från entreprenörer (som ämnar
erbjuda hämtning av hushållsavfall vid fastigheter) årligen begära och
samla in rapporter över insamlade avfallsmängder i kommunen.
Fortsättningsvis bör slamtömningen fungera ungefär som idag.
Entreprenörer som ämnar erbjuda slamtömning från fastigheter ska
anmäla detta till kommunen. Dessa entreprenörer ska också rapportera
till kommunen om avfallsmängder från tömda brunnar och tankar på
fastigheter.
Det kan konstateras att hämtningen av avfallet från kommunens egna
verksamheter och Geta Åvc även i fortsättningen ska upphandlas i
enlighet med kommunens upphandlingsföreskrifter.
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Innan kommunen fattar beslut som avses i 35 § 4 mom. i avfallslagen
och i § 3b i landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag
(dvs att fastighetsvis avfallstransport inte ordnas) eller 37 § i avfallslagen
(dvs att avfallstransport ordnas i kommunen eller en del av kommunen så
att fastighetsinnehavaren avtalar om den med avfallstransportör) bör alla
som berörs få uttala sig (se Avf L 38 §).
Om kommunens informationsskyldighet vid utarbetande av kommunala
planer och andra beslut stadgas ytterligare i § 33 i kommunallagen för
landskapet Åland.
Avslutningsvis kan det sägas att en ändamålsenlig avfallshantering på
Åland gynnas av tydliga direktiv från lagstiftaren och samordning med
landskapsregeringen samt över kommungränserna. En uppdaterad och
aktuell avfallsplan för hela Åland har ännu ej fastslagits av
landskapsregeringen
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslag till bilagda
avfallsföreskrifter och för dem till fullmäktige för fastställelse efter att de
har ställts ut till allmänheten efter att ovannämnda behövliga
lagändringar skett i landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets
avfallslag.
Kommunstyrelsen beslutar också att informera fullmäktige om att ifall
fullmäktige besluter omfatta förslaget till avfallsföreskrifter att också i
samband med detta fatta beslut, i enlighet med 35 § 4 mom. i
avfallslagen och i § 3b i landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets
avfallslag, att kravet på att ordna fastighetsvis avfallstransport undantas i
Geta kommun. Som grund för detta beslut bör anges att: 1) Geta
kommun har ca. 500 invånare och är ett glesbebyggt område, 2) där vissa
områden har besvärliga kommunikationer, 3) avfallsinnehavarna är få
och 4) mängden avfall som behöver transporteras är liten.
På samma sätt bör kommunfullmäktige besluta att Geta kommun inte
kommer att ordna slamtömning från fastigheter i enlighet med
avfallslagens 32 §. Slamtömningen avses i stället även i fortsättningen
tillhandahållas av privata slamtransportsentreprenörer. Dessutom ska
fortsättningsvis avfalls- och slamentreprenörer, som vill verka i
kommunen, anmäla detta och rapportera in statistik till kommunen i
enlighet med kommunens avfallsföreskrifter.
Med anledning av kommunens informationsskyldighet samt
bestämmelserna i § 38 i avfallslagen beslutar kommunstyrelsen att ställa
ut förslag till avfallsföreskrifter under 30 dagar efter att de behövliga
ändringarna i landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Protokolljustering: ________________________________
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136 § BEGÄRAN OM SYNPUNKTER OM DEN KOMMUNALA LAGSTIFTNINGEN
Kste § 136/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Ålands landskapsregering har begärt in synpunkter (Brevnr. 544 Rk1a, Dnr
ÅLR 2021/7169) om den kommande planerade moderniseringen av
kommunallagen för Åland. Synpunkter ska vara inlämnade senast den 31
oktober.
Bilaga Kste § 136/2021.
Enligt remissbrevet vill landskapsregeringen att kommunerna svarar på
följande frågor:
1. Ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna vad
gäller markarbete/planering
2. Avlyftande av kommunala uppgifter
3. Reglering av kommunernas agerande på marknaden
4. Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i
fullmäktige och styrelse
5. Sektionsmodell och kommundelsnämnder
6. Övriga kommentarer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande remissvar:
1. Kommunerna bör fortsättningsvis ha planeringsmonopol, dock med
möjlighet att samarbeta med andra kommuner och
landskapsregeringen gällande planeringsresurser samt med möjlighet
att utveckla och modernisera planeringsinstrumenten. Det bör utredas
om landskapsregeringen kan ta över kravet på uppgörande av
kommunöversikter, alternativt att kravet slopas från nuvarande PBLlagstiftning. En ersättande funktion till kommunöversikter kan vara
de GIS-kartor som landskapsregeringen tillhandahåller genom
www.kartor.ax som ger en välfungerande översikt över landskapet
Åland eller/och kan landskapsregeringen införa icke juridiskt
bindande översikter över landskapets markområden.
2. Hänvisar till rapporten ”Möjliga minskningar av kommunala
kostnader” (ÅLR Dnr 2021/1042) samt rapporten "Översyn av
kommunal lagstiftning av den 29.8.2016.
3. Kommunernas agerande på marknaden bör vara så fritt från reglering
som möjligt enligt gällande EU-lagstiftning. Det bör inte,
exempelvis, stiftas lagar om kommunernas förfarande vid
upphandling under EU:s tröskelvärden på samma sätt som det gjorts i
riket.
4. På grund av de svårigheter som ibland uppstår gällande samarbete
mellan styrelse och fullmäktige anses att fullmäktigeledamöter bör ha
möjlighet att också vara medlem i styrelsen. Förankringsprocesser,
aktiverande av fullmäktige i vissa frågor och samarbete mellan de två
organen skulle förenklas och förbättras om förtroendevalda i
fullmäktige hade möjlighet att också bli invalda i styrelsen.
5. Sektionsmodell och kommundelsnämnder kan vara intressant för
större kommuner, ex. Mariehamn och Jomala, och eventuellt för
sammanslagna kommuner. Men för lejonparten av de åländska
Protokolljustering: ________________________________
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kommunerna anses modellerna inte vara intressanta och kan
dessutom vara kostnadsdrivande.
6. Landskapsregeringen bör undersöka om det vore juridiskt och
ekonomiskt hållbart att anpassa de åländska kommunernas
ansvarsområden till kommunernas storlek och styrka. Enligt
professor Juha Lavupuro (se artikel i Kommuntorget av den
24.9.2019) är det grundlagsenligt att gå in för ett
system där staten (eller landskapet) lagstiftar om olika uppgifter för
olika grupper/typer av kommuner. Mariehamns stad eller Jomala
kommun har vitt skilda verksamhetsförutsättningar jämfört med Geta
kommun, Kökar kommun eller Sottunga kommun. Exempelvis kunde
fyra nivåer av kommuner införas; skärgårdskommunerna i nivå 4, de
minsta landsbygdskommunerna i nivå
3, landsbygdskommuner med medelstorlek i nivå 2 och de största
kommunerna i nivå 1. Förut har lagstiftaren alltid utgått ifrån att alla
kommuner måste ha samma uppgifter enligt lag, men möjlighet finns
skapa ett asymmetriskt system som är mer flexibelt och anpassat
efter dagens kommunstruktur. Detta alternativ är speciellt
applicerbart på Åland med tanke på stora skillnader och
verksamhetsförutsättningar som finns mellan de största
kommunerna och de övriga landsbygds-, skärgårdskommunerna.
Med tanke på de framtidsutmaningar Åland möter kanske detta
tankesätt kring framtidens kommunstruktur skulle vara en bra strategi
om man vill låta Åland ha kvar sin unika kommunstruktur.
BESLUT:
Ledamot Kjell Berndtsson föreslår enligt förslag, dock med ändringen att
punkt 4 byts till följande:
- Nuvarande bestämmelse att fullmäktigeledamöter inte får vara
ledamot i styrelsen bibehålls. Även lagtingsledamöter föreslås ej vara
valbar till kommunfullmäktige. Motiveringen är demokratisk
maktspridning och undvikande av två instansjävssituationer.
Förslaget ges understöds av Ingvar Björling.
Kommundirektörens och Kjell Berndtsson förslag ställs mot varandra
genom omröstning.
Omröstningsproposition:
Kommundirektörens förslag: Förslag A
Kjell Berndtssons förslag: Förslag B
Omröstning:
Förslag A: 0
Förslag B: 4 (I B, K B, H M, R J-E)
Kommunstyrelsen beslutar således att avge följande utlåtande:
1. Kommunerna bör fortsättningsvis ha planeringsmonopol, dock med
möjlighet att samarbeta med andra kommuner och
landskapsregeringen gällande planeringsresurser samt med möjlighet
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att utveckla och modernisera planeringsinstrumenten. Det bör utredas
om landskapsregeringen kan ta över kravet på uppgörande av
kommunöversikter, alternativt att kravet slopas från nuvarande PBLlagstiftning. En ersättande funktion till kommunöversikter kan vara
de GIS-kartor som landskapsregeringen tillhandahåller genom
www.kartor.ax som ger en välfungerande översikt över landskapet
Åland eller/och kan landskapsregeringen införa icke juridiskt
bindande översikter över landskapets markområden.
2. Hänvisar till rapporten ”Möjliga minskningar av kommunala
kostnader” (ÅLR Dnr 2021/1042) samt rapporten "Översyn av
kommunal lagstiftning av den 29.8.2016.
3. Kommunernas agerande på marknaden bör vara så fritt från reglering
som möjligt enligt gällande EU-lagstiftning. Det bör inte,
exempelvis, stiftas lagar om kommunernas förfarande vid
upphandling under EU:s tröskelvärden på samma sätt som det gjorts i
riket.
4. Nuvarande bestämmelse att fullmäktigeledamöter inte får vara
ledamot i styrelsen bibehålls. Även lagtingsledamöter föreslås ej vara
valbar till kommunfullmäktige. Motiveringen är demokratisk
maktspridning och undvikande av två instansjävssituationer.
5. Sektionsmodell och kommundelsnämnder kan vara intressant för
större kommuner, ex. Mariehamn och Jomala, och eventuellt för
sammanslagna kommuner. Men för lejonparten av de åländska
kommunerna anses modellerna inte vara intressanta och kan
dessutom vara kostnadsdrivande.
6. Landskapsregeringen bör undersöka om det vore juridiskt och
ekonomiskt hållbart att anpassa de åländska kommunernas
ansvarsområden till kommunernas storlek och styrka. Enligt
professor Juha Lavupuro (se artikel i Kommuntorget av den
24.9.2019) är det grundlagsenligt att gå in för ett
system där staten (eller landskapet) lagstiftar om olika uppgifter för
olika grupper/typer av kommuner. Mariehamns stad eller Jomala
kommun har vitt skilda verksamhetsförutsättningar jämfört med Geta
kommun, Kökar kommun eller Sottunga kommun. Exempelvis kunde
fyra nivåer av kommuner införas; skärgårdskommunerna i nivå 4, de
minsta landsbygdskommunerna i nivå
3, landsbygdskommuner med medelstorlek i nivå 2 och de största
kommunerna i nivå 1. Förut har lagstiftaren alltid utgått ifrån att alla
kommuner måste ha samma uppgifter enligt lag, men möjlighet finns
skapa ett asymmetriskt system som är mer flexibelt och anpassat
efter dagens kommunstruktur. Detta alternativ är speciellt
applicerbart på Åland med tanke på stora skillnader och
verksamhetsförutsättningar som finns mellan de största
kommunerna och de övriga landsbygds-, skärgårdskommunerna.
Med tanke på de framtidsutmaningar Åland möter kanske detta
tankesätt kring framtidens kommunstruktur skulle vara en bra strategi
om man vill låta Åland ha kvar sin unika kommunstruktur.
________
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137 § SKATTESATSER ÅR 2022
Kste § 137/13.10.2021

Kommundirektörens beredning:
Kommunfullmäktige skall fastställda skattesatserna för år 2021 och
anmälas till Skatteförvaltningen senast den 17 november 2020. Nuvarande
skattesatser:
Getas nuvarande skattesatser

Inkomstskattesats
Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande bostad
Annan bostad

18,50 (2021)
0,60 (2021)
0,00 (2021)
0,90 (2021)

Snitt Åland
17,63 (2021)
0,36 (2021)
0,13 (2021)
0,90 (2021)

Landskommun
17,87 (2021)
0,41 (2021)
0,01 (2021)
0,90 (2021)

Geta uppbär idag en kommunal inkomstskattesats om 18,50 %, vilket är ca.
0,90 procentenheter mer än genomsnittet för de åländska
landskommunerna 2021.
Den allmänna fastighetsskatten uppbärs på all privat tomtmark.
Fastighetsskatten för stadigvarande bostadsbyggnad har avskaffats i Geta.
Skattesatsen för övriga byggnader (sommarstugor etc) är i samtliga
kommuner maximalt vad lagen tillåter (2 § 1 mom fastighetsskattelag
(1993:15) för landskapet Åland).
Det kan konstateras att Geta kommun gjorde ett minusresultat på
-18 495 euro år 2020 (årsbidrag om 121 265 euro) och enligt nuvarande
budget för 2021 kommer kommunen att göra ett minusresultat om
-353 993 euro. Kommunen är dessvärre fortfarande i behov av att höja
intäkterna och finansieringen av kommunens verksamheter. Arbete med
att fortsätta balansera kommunens ekonomi och försöka stabilisera
kommunens framtida likviditet kommer att fortgå. Huvudförklaringarna
till det negativa resultatet år 2020 var låga skatteintäkter och höga
kostnader inom undervisningssektorn (se Geta kommuns bokslut för
2020 för mer information). När det gäller 2021 års budget utsikterna för
2022 års budget (fram tills dags dato) är det framförallt de ekonomiska
utmaningarna inom den offentliga ekonomin på Åland, osäkerheterna
kring coronakrisen, dålig skattekraft, höga kostnader inom
utbildningsverksamheten,
låga
landskapsandelar
och
låga
prognostiserade skatteintäkter som bär skulden.
I det fall kommunen får likviditetsproblem under nästa år kommer man
att anhålla till landskapsregeringen om extra landskapsunderstöd,
alternativt -lån.
Geta kommun har ett strukturellt problem där landskapsandelarna är en
alltför hög andel av kommunens finansiering (över 50 % av
verksamhetsbidraget) och är således väldigt beroende av
landskapsandelarna och landskapsregeringens goda vilja. Detta beroende
behöver kommunen försöka minska. Beroendet av landskapsandelarna
har å sin sida sin förklaring i kommunens strukturella samhälleliga och
ekonomiska utmaningar.
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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Tid: kl. 18:30

Kommunens ekonomiska utmaningar (förutom ovanstående) består
också i relativt höga kostnader för lagstadgade uppgifter (exempelvis
låg- och högstadium), och en utmanande befolkningsstruktur.
Det nya av landskapsandelssystemet som trädde i kraft 1.1.2018 har slagit
mycket hårt mot Geta kommuns ekonomi. De prognostiserade
landskapsstöden i skrivande stund för år 2022 är 1 523 475 euro (exkl.
landskapsandelen som går direkt till KST) vilket är minskning med 322
430 euro jämfört med de inkomna landskapsandelarna för år 2017 (sista
året det gamla landskapsandelssystemet var i bruk), om totalt 1 845 905
euro. En positiv sak är att verkställigheten av KST från och med 1.1.2021
slagit väl ut hittills, och är en positiv ekonomisk nyhet för kommunen.
Kommundirektören bedömer att det inte vore ändamålsenligt att höja
inkomstskatten inför nästa år då den privata ekonomin redan är drabbad
och köpkraften hos getabor behöver värnas om. Kommunen har ej heller
möjlighet att höja fastighetsskatten för annan bostad (fritidsbostäder) då
man redan tar ut det maximalt tillåtna. Däremot finns det möjlighet att ta ut
mer allmän fastighetsskatt och mer fastighetsskatt för stadigvarande bostad.
Men, eftersom kommunen starkt vill premiera inflyttning, bör man in i det
sista undvika höjning av fastighetsskatten för stadigvarande boende.
Geta kommuns allmänna fastighetsskatt är 0,60 %. På Åland har idag
Eckerö (0,70), Föglö (0,70) och Lemland (0,70) högre allmän
fastighetsskatt. Kommundirektörens uppfattning är att det torde finnas
utrymme att höja den allmänna fastighetsskatten. En höjning med 0,10
procentenheter innebär en skatteintäkt på cirka 10 000 euro (enligt Finlands
kommunförbunds skatteverktyg).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av
skattesatser för år 2021 enligt nedanstående:
Inkomstskattesats

18,50 %

Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande boende
Övriga bostadsbyggnader
Allmännyttiga samfund

0,70 %
0,00 %
0,90 %
0,00 %

BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen
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138 § TOBAKSFRI KOMMUN
Kste § 138/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Geta kommun, riktat till kommundirektören, har fått brev från projektet
Tobakskampen vid ÅHS. De uppmuntrar kommunen att ta upp frågan för
behandling i kommunen. Enligt bifogad lista är kommunerna Eckerö,
Finström, Föglö, Jomala, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sund
och Vårdö tobaksfria kommuner.
Bilaga Kste § 138/2021
Enligt brevet har studier från THL visat att arbetsgivaren gör
kostnadsinbesparingar samt minskar sjukfrånvaron och förbättrar hälsan
bland kommunens anställda. Kostnaderna för kommunen för en person
som röker varje dag är enligt studier i genomsnitt 1060-1300 euro per år på
grund av enbart rökpauser.
För att bedöma huruvida kommunen ska gå in för att bli en tobaksfri
kommun bör saken utredas genom att fråga respektive enhet hur de ställer
sig till frågan.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att utreda frågan genom att fråga respektive
enhet hur de ställer sig till att införa tobaksfri kommun i Geta kommun.
BESLUT:
Kommunstyrelsen är positiv till att införa en tobaksfri kommun, men
beslutar att först utreda frågan genom förfrågan till respektive enhet samt
utreda eventuella inbesparingar och kostnadsökningar som en tobaksfri
kommuns skulle innebära.
_________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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139 § LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN NR 5
2021
Kste § 139/13.10.2021

Kommundirektörens beredning:
Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda
och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga,
utom i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av
styrelsen och revisorer. Besluten som skall bedömas och verkställas är de
i fullmäktiges protokoll nr 5 år 2021. Dessa kan läsas på kommunens
hemsida www.geta.ax.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat
vid sammanträdena nummer 5 år 2021 har tillkommit i laga ordning och
att besluten kan verkställas.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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140 § ANHÅLLAN OM SOPKÄRL VID HÄLLÖ BRYGGA
Kste § 140/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Ett antal fritidsboende, med Anette Jansson som förste undertecknare, i
Geta skärgård har skickat in en anhållan om att kommunen inför ett
kodlåst sopkärl vid Hällö brygga för personer med en fritidsfastighet i
Geta kommuns skärgård. Ett annat alternativ som undertecknarna
föreslår är att ge befrielse från avfallsgrundavgiften.
Brevet med anhållan enligt bilaga.
Bilaga Kste § 140/2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet i samband med
kommunens kommande budgetbehandling inför nästa verksamhetsår.
Huruvida medel budgeteras i budget 2022 för att införa ett låst sopkärl vid
Hällö brygga avgörs huruvida kostnadstäckning för satsningen kan fås.
Det kan dock redan nu konstateras att det inte är aktuellt att införa befrielse
från grundavgiften. Motiveringar och grunder till kommunens grundavgift
återfinns i kommunens avgiftsdokument på hemsidan
https://www.geta.ax/kommunverksamhet/boende-och-miljo/avfall-ochatervinning.
Förste undertecknare meddelas att kommunfullmäktige planerar godkänna
budgeten för år 2022 under december månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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141 § ANBUDSBEGÄRAN FÖR FÖRSÄLJNING AV ANDELAR I OASEN
BOENDE- OCH VÅRDCENTER
Kste § 141/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Kommunfullmäktige i Hammarlands kommun har beslutat att
kommunstyrelsen tillåts sälja sex av kommunens sju platser i OasenBoende och Vårdcenter. I dag motsvarar en andel en vårdplats i
kommunalförbundet.
Kommunstyrelsen i Hammarland erbjuder därför till försäljning genom
anbudsförfarande maximalt sex platser i Oasen Boende- och Vårdcenter.
Bilaga Kste § 141/2021.
Geta kommun har redan två platser i kommunalförbundet och nyttjar för
tillfället en av platserna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Hammarlands kommunstyrelse
att Geta kommun ej har intresse av att köpa platser i Oasen- Boende och
Vårdcenter.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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142 § ÄNDRING AV LAGSTIFTNING OM OFFENTLIG UPPHANDLING YTTRANDE
Kste § 142/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Ålands landskapsregering har 10.9.2021 översänt förslag till ändring av
landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig
upphandling. Kommunen har möjlighet att lämna in yttrande över
förslaget senast 28.10.2021.
Bilaga Kste § 142/2021.
Förslaget medför i huvudsak två förändringar. Dels föreslås en ändring i
syfte att genomföra direktivet om främjande av rena och energieffektiva
vägtransportfordon (2019/1161), dels föreslås en ändring av definitionen
av vem som ska anses vara en upphandlande enhet.
Ändring av definitionen av upphandlande myndigheter
För att underlätta för de upphandlande enheterna som ska tillämpa
upphandlingslagstiftningen anser landskapsregeringen att det ät
ändamålsenligt att så långt det går harmonisera rikets och Ålands
lagstiftningar genom att de enheter som i riket anses vara upphandlande
enheter ska anses vara det även på Åland. I förhållande till nuvarande
formulering innebär förslaget att de företag och sammanslutningar som
landskapsregeringen och kommunerna idag endast har ett mindre
inflytande i (mindre än 50 %) faller bort från upphandlingslagens
tillämpningsområde. Det förväntas medföra en förenkling av dessa
företags och sammanslutningars affärer då det faller bort från
upphandlingslagens tillämpningsområde.
Genomförande av direktivet om rena fordon
Implementeringen i åländsk lagstiftning av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33/EG om
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon är försenad i
och med att deadline för implementering av direktivet var i augusti 2021.
Direktivet ålägger medlemsländer att genomföra en procentandel av sina
upphandlingar av vägtransportfordon och fordonstjänster som
upphandlingar av rena fordon. Åtgärderna delas upp på två tidsperioder;
år 2021-2025 och år 2026-2030. Under den första perioden definieras ett
rent fordon som ett sådant som släpper ut max 50 g koldioxid/km. Under
den andra perioden ändras definitionen så att ett rent fordon släpper ut
max 0 g koldioxid/km. För den första perioden ska upphandlingar av
fordon och fordonstjänster uppgå till:
Person- och paketbilar
Bussar med låggolv
Lastbilar

38,5 %
41 % (varav hälften elbussar)
9%

Direktivet omfattar hyra, leasing och köp av föremål och tjänster av t.ex.
sophämtning, posttjänster, kollektivtrafik och skolskjutsar som överstiger
EU:s tröskelvärde. Undantagna från direktivet är t.ex. långfärdsbussar,
blåljusfordon och fordon som särskilt tillverkats för att ha plats för
personer i rullstol.
Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen
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Kommundirektören har tidigare svarat på frågor per mejl i samband med
beredningen av ändringen av blankettlagstiftningen;
1. Hur många upphandlingar av vägtransportfordon och fordonstjänster
över 214 000 € har ni genomfört under de senaste 5 åren?
- Svar: 0 st
2. Vilken typ av fordon eller fordonstjänst har upphandlingarna rört?
- Svar: Gällande fordonstjänster upphandlar Geta kommun 1)
arbetsbilar till hemtjänsten och fastighetsskötseln (för närvarande
leasar kommunen arbetsbil inom fastighetsskötsel), 2)
skolskjutsar samt 3) avfallstransport från/till kommunens
fastigheter och Geta återvinningsstation. Men, ingen av dessa
upphandlingar överstiger alltså värdet om 214 000 e.
3. Vilket värde har era upphandlingar av fordon och fordonstjänster
över 214 000 € under de 5 senaste åren totalt omfattat?
- Svar: Se svar på fråga nr 1
4. Hur har ni planerat era upphandlingar av fordon och fordonstjänster
inför de kommande åren?
- Svar: Som tidigare år, så egentligen ingen ändrad planering,
förutom att man kommer att försöka satsa på miljövänliga
alternativ när den egna fordonsparken förnyas (dvs arbetsbilar till
fastighetsskötseln och hemtjänsten)
5. Finns det i så fall planer på att upphandla rena fordon eller
fordonstjänster?
- Svar: bara till viss del, se svaret ovan. Att sätta koldioxidkrav på
avfallstransporter och skolskjutsar i perifera kommuner på Åland
där det knappt råder marknadsmässiga villkor och där det redan
råder dålig (eller ingen) konkurrens inom branscherna (dvs inom
avfallstransport- och taxinäringen) är ingen bra idé.
6. Finns det intresse hos er att köpa fler rena fordon eller fordonstjänster
än miniminivån?
- Svar: Ja, se svar 4
7. Andra synpunkter om direktivet och dess effekter
- Direktivets målsättningar är bra, men det kan konstateras att
antagligen de flesta (iaf de mindre) kommunerna inte kommer att
beröras av direktivet om det är så att det endast är upphandlingar
över EU:s tröskelvärden som berörs. Men, förhoppningen är nog
hur som helst från kommunernas sida att direktivet
implementeras på Åland på ”minimi-nivå” så att det verkställs,
men att man inte gör mer än nödvändigt.
De föreslagna ändringarna i blankettlagen om upphandling kommer
således inte påverka Geta kommun i någon större grad, förutom möjligen
framtida upphandling av skolskjutsar om de som i dag genomförs
tillsammans med övriga norråländska skolskjutsupphandlingar. Indirekt
kan också Geta kommun påverkas då exempelvis KST kan behöva göra
upphandlingar inom området som beräknas vara ovanför EU:s
tröskelvärden.

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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Dessutom anses det är positivt att landskapsregeringen har använt sig av
möjligheten till differentiering för att beakta de olikheter som finns bland
upphandlande enheter inom landskapet, vilket innebär att Mariehamns
stad och landskapsregeringen tar det största ansvaret att uppfylla
direktivets målsättningar gällande anskaffning av rena fordon.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen skickar beredningen ovan som utlåtande över
lagstiftningsförslaget.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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143 § ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS BUDEGTFÖRSLAG – YTTRANDE
Kste § 143/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Ålands kommunförbunds förbundsstyrelse har behandlat preliminär
budget för 2022.
Bilaga Kste § 143/2021.
I enlighet med 26 § Ålands kommunförbunds grundavtal kan
medlemskommunerna framlägga förslag till utvecklande av
kommunförbundets verksamhet. Förslagen bör vara Ålands
kommunförbund tillhanda senast den 29 oktober 2021 för att hinna
beaktas 2022 års budget som skall fastställas av höststämman den 30
november.
Enligt det preliminära budgetförslaget budgeteras ökade kommunandelar
med 2,4 % jämfört med 2021 års fastställda budget, vilket motsvarar
5 600 euro. Ökningen beror på prognostiserade lönejusteringar och
tillhörande ändringar i lönebikostnader och ökning av KAD:ens
kostnader motsvarande 1.9 % (utgående från förändringen i KPI).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande, som också är
vägledning till kommunens representanter i styrelse och höststämma, till
Ålands kommunförbund gällande budgetförslag för 2022:
-

-

Kommunstyrelsen omfattar budgetförslaget för 2022.
Ålands kommunförbund bör aktivt arbeta för att stärka
samarbetet mellan kommuner, och att brygga
meningsskiljaktigheter mellan vissa kommuner och vissa
kommunalförbund.
Med hänsyn till de utmaningar som finns när det gäller att få
resurser och kompetens att räcka till i kommunerna bör Ålands
kommunförbund fortsätta utreda möjligheterna att grunda
kommunalt servicebolag som kunde sköta funktioner för
kommunernas räkning enligt modell från de servicebolag som
existerar på flera håll i riket.

BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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144 § SVENSKA FINLANDS FOLKTING - ANHÅLLAN AV
FÖRENINGSBIDRAG 2021
Kste § 144/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
Svenska Finlands Folkting har anhållit om bidrag. Ansökan inkom till
kommunkansliet per brev den 15 september 2021. Beslut om utdelning av
kommunens föreningsbidrag har redan tagits genom Kste § 80/16.6.2021
och Kste § 81/16.6.2021. Alla budgetmedel har för föreningsbidrag har
således delats ut. Det kan också konstateras att anhängigjord ansökan
inkommit för sent enligt kommunens bestämmelser om ansökan om
föreningsbidrag (se https://www.geta.ax/kommunverksamhet/kultur-ochfritid/foreningar-geta-och-ansokan-om-foreningsbidrag). Ansökan enligt
bilaga.
Bilaga Kste § 144/2021.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommun beslutar att avslå ansökan med motiveringen att
kommunen redan har delat ut föreningsbidragen för innevarande år och
att ansökan inkommit för sent.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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145 § INITIATIV OM BARNBOKSUTDELNING TILL FAMILJER MED
NYFÖTT BARN
Kste § 145/13.10.2021

Kommundirektörens beredning:
Geta bibliotek och kommundirektören har tagit fram ett förslag som går ut
på att för varje nyfött barn i Geta dela ut en gratis nyköpt barnbok till
familjen. För att få boken behöver familjen ha ett bibliotekskort (eller
skaffa ett om de inte har det) och komma till biblioteket under dess
öppettider för att hämta boken vid biblioteksdisken. Strategin och tanken
bakom idén är att ge en liten present till det nyfödda barnet/familjen, föra
en bra familjepolitik i kommunen samt att de föräldrar som normalt sätt
inte besöker biblioteket ska ”få upp ögonen” för biblioteket. I slutändan
finns möjligheten att fler familjer besöker biblioteket och lånar barnböcker.
Geta bibliotek kommer att välja en åländsk barnbok som är författad av en
ålänning. Det uppskattas att ca. 10 st. barnböcker (av samma bok) behöver
köpas in för tillfället. När böckerna sedan börjar ta slut köps fler in.
Kostnaden för satsningen är ringa och ryms inom befintlig budget.
Kommundirektörens förslag:
Geta kommun beslutar att omfatta förslaget ovan i beredningen och
verkställa initiativet retroaktivt från och med den 1.1.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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146 § EXTRA ÄRENDE: TRIVSELPENGAR TILL GETA HEMGÅRD
Kste § 146/13.10.2021

Ekonomens beredning:
Kommunen har mottagit 1 500€ den 11 juni 2021 av Eva Janssons
dödsbo. Betalningen är märkt ”trivselpengar Geta hemgård”. Syftet med
pengarna är att öka trivseln för klienter och övriga boende på
Hemgården, främst genom utfärder och fika.
Ekonomen har bokat in pengarna på eget bokföringskonto i balansens
passiva del under förvaltade medel. Föreståndaren på Hemgården
hanterar sedan att fakturor och utanordningar bokas mot rätt konto samt
redovisar i samband med bokslutet hur pengarna har använts.
Ekonomen förordar:
Att kommunstyrelsen tar informationen till kännedom.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen tar informationen till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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147 § EXTRA ÄRENDE: EKONOMISK RAPPORT OCH
BUDGETUPPFÖLJNING, TREDJE KVARTAL
Kste § 147/13.10.2021

./.

Kommundirektörens beredning:
En uppdaterad ekonomirapport per 30 september samt analys uppgjort av
ekonomen presenteras under mötet.
Bilaga Kste § 147/2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom och
delger rapporten till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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148 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kste § 148/13.10.2021
Mötet förklaras avslutat kl. 21.00.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg
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§§ 123-148

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:
§§ 125, 128, 129, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 147, 148
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:
§§ 123, 124, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 135, 141, 144, 145, 146
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: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen

44

Plats: kommunkansliet

Datum: 13.10.2021

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: ________________________________

