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Enligt uppdrag
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94 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kste § 94/12.10.2022

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)
6.10.2022. Konstateras att kallelse med föredragningslista har utfärdats
elektroniskt samma datum i enlighet med förvaltningsstadgans § 62.

Vid sammanträdet är alla fem (5) ordinarie styrelseledamöter närvarande.
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 Ramona Jansson-Eker.
Protokolljustering sker direkt efter mötet, på kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Kommunstyrelsens godkänner föredragningslistan enligt utskickad kallelse,
dock med följande ärenden som tillägg i listan:
105 § EXTRA ÄRENDE: GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD VIA
ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND

Protokolljustering: ________________________________
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95 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kste § 95/12.10.2022
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner
- Norra Ålands utbildningsdistrikt, förbundsstyrelsen protokoll 19.9.2022
- Oasen Boende- och Vårdcenter, kallelse förbundsstämma 14.10.2022
- Kommunernas socialtjänst, budgetseminarium 30.9.2022
- Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 5/2022 15.9.2022
- Norra Ålands Lantbruksnämnd, kallelse och protokoll 22.9.2022
- Samråd över Havsvidden Ab:s förslag till detaljplan, protokoll 3.10.2022
Tjänstemannabeslut, kommundirektör, ekonom, bibliotekssekreterare och
byråsekreterare
- Ekonomens beslut § 5/26.4.2022, Upphörande av dispositionsrätt
- Ekonomens beslut § 6/1.9.2022, Avbetalningsplan, xx
- Ekonomens beslut § 7/1.9.2022, Flytt av personalkostnader
- Ekonomens beslut § 8/1.9.2022, Flytt av personalkostnader
- Ekonomens beslut § 9/7.9.2022, Överförande av utestående hyra till indrivning
- Ekonomens beslut § 10/7.9.2022, Överförande av utestående hyra till indrivning
- Ekonomens beslut § 11/26.9.2022, Överföring av intäkt
- Kommundirektörens beslut § 79/12.9.2022, Ansökan om semester
- Kommundirektörens beslut § 80/19.9.2022, Ansökan om semester
- Kommundirektörens beslut § 81/21.9.2022, Ansökan om semester
- Kommundirektörens beslut § 82/3.10.2022, Utlåtande över ansökan om
jordförvärv
- Kommundirektörens beslut § 83/10.10.2022, Ansökan om semester
- Kommundirektörens beslut § 84/10.10.2022, Ansökan om semester
- Kommundirektörens beslut § 85/10.10.2022, Ansökan om semester
- Kommundirektörens beslut § 86/10.10.2022, Anhållan om sparad semester
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
- Ålands Hälso- och Sjukvård, information om upphandling av
vårdinformationssystem
- Ålands landskapsregering, Brev 91 S2 (ÅLR 2022/7272) 26.9.2022, Begäran om
underlag gällande hemvård
- Ålands landskapsregering, Beslut 168 U2, 2022-09-13 (ÅLR 2022/7266),
Anvisning för uppgörandet av ”Lärlogg för barnets utveckling och lärandeprocess”
för daghemsverksamheten på Åland
- Ålands landskapsregering, Beslut 98 S2, 11.10.2022 (ÅLR 2022/8107), Basbelopp
för landskapsandelen för driften av socialvården och socialtjänsten 2023
- ÅFS 2022/67 - Landskapslag om ändring och temporär ändring av 5 §
landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
- ÅMHM, Brev 2022-2 9.9.2022, Uppgifter om anmälningspliktig privat
socialservice
- Ålands landskapsregering, Brev 11.10.2022 (ÅLR 2022/8194), Merkostnader för
bekämpning av covid-19 år 2022
- Ålands landskapsregering, Beslut 5.10.2022 (ÅLR 2022/6174), Jordförvärv i Geta
- Ålands landskapsregering, Beslut 14.9.2022 (ÅLR 2022/3996), Jordförvärv i Geta
- Ålands landskapsregering, Brev 12.10.2022, Frågor och svar om valmyndigheter
Övrigt
- ÅDA Ab, Samtycke till ändring av ÅDA Ab bolagsordning
- ÅDA Ab, Ägarinformation 2022‐02
- Mariehamns pensionärsförening, Slutligt versionsförslag till budkavle
- Barn- och elevhälsoplan Geta skola
- Fortbildningsplan för Daghemmet Kotten hösten 2022 och våren 2023
- Säkerhetsplan 2022-2023, Daghemmet Kotten
- Åland Post, Brev 23.9.2022, Inför riksdagsvalet 2023 - Åland Post erbjuder
förhandsröstningsställen vid fyra postkontor

Protokolljustering: ________________________________
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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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96 § GETASTIPENDIET 2022 - RÄTTELSEYRKANDE
Kste § 53/15.6.2022

Kommundirektörens beredning:
Geta kommun har fått inte fått in någon ansökan till Getastipendiet under
ordinarie ansökningsperiod (sista ansökningsdag 30 april).
Geta kommun har detta år budgeterat 300 euro för utdelning av
Getastipendiet.
Kommunstyrelsen bör ta ställning till huruvida utlysningen av stipendiet
förnyas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utlysa Getastipendiet igen med sista
ansökningsdag 31.8.2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kste § 83/14.9.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Geta kommun har fått in tre (3) ansökningar till Getastipendiet under den
förlängda ansökningsperioden. De sökande är Lemone Eker, Abigil
Berndtsson och Ida Jansson. Ansökningarna inklusive studieprestationer
enligt bilaga.
Bilaga Kste § 83/2022.
Enligt de fastslagna principerna för Getastipendiet finns följande villkor:
- Stipendium beviljas den, som per 1.2 ansökningsåret har Geta som
hemkommun och på heltid studerar vid universitet, högskola eller
yrkeshögskola.
- I bedömningen av hemkommun beaktas ifall sökanden skrivit sig på
studieort utanför Åland för att erhålla i det aktuella landet giltigt
personnummer.
- Stipendiet beviljas av kommunstyrelsen efter ansökan, som ska
åtföljas av studieintyg.
- Studieintyget från läroanstalten över att sökanden är närvaroanmäld
till vårterminen ska vara daterat inom 1.2 - 30.4.
- Stipendiet riktar sig till ungdomar i åldern 18 - 29 år.
- Stipendiet kan beviljas åt samma person endast en gång.
- Stipendiets storlek är beroende av beviljade budgetmedel.
Lemone Eker uppfyller inte första punkten ovan då hon avslutat sina
studier och tagit examen och förnärvarande finns i yrkeslivet. Inte heller
Ida Jansson uppfyller första eller andra punkten då hon för närvarande
enligt uppgift förefaller ha hemkommun på fastlandet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut Getastipendium om 300 euro till
Abigil Berndtsson.
Protokolljustering: ________________________________
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Lemone Eker och Ida Jansson beviljas ej Getastipendium med anledning
av Geta kommunstyrelse fastslagna principerna för beviljande av
Getastipendiet.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kste § 96/12.10.2022

./.

Lemone Eker har begärt rättelse av kommunstyrelsens beslut Kste §
83/14.9.2022. Rättelseyrkandet inkom 19.9.2022 och är ankommet innanför
fatalietiden. Rättelseyrkandet med motiveringar och yrkandet enligt bilaga.
Bilaga Kste § 96/2022.
Enligt kommunstyrelsens beslut Kste § 83/14.9.2022 motiverades beslutet
att neka stipendium för Lemone Eker att hon inte uppfyller första punkten
i villkoren ”då hon avslutat sina studier och tagit examen och
förnärvarande finns i yrkeslivet”. Efter en genomgång av Lemones
ansökan står det klart att hon var aktiv studerande per 1 februari 2022,
vilket torde innebär att hon bör vara berättigad till stipendium även om
stipendievillkoren i övrigt indirekt kan tolkas så att de sökande bör vara
aktiva studerande vid utdelning av stipendiet. Eftersom hon uppfyller
punkt två
-

I bedömningen av hemkommun beaktas ifall sökanden skrivit sig på
studieort utanför Åland för att erhålla i det aktuella landet giltigt
personnummer.

kan konstateras att hon till fullo även uppfyller punkt ett i villkoren.
Det kan dock konstateras att hon inte lämnat in enligt punkt 4 i villkoren
studieintyg. Studieintyg från läroanstalten över att sökanden är
närvaroanmäld till vårterminen ska vara daterat inom 1.2 - 30.4. Dock är
det i detta fall antagligen omöjligt att få ett intyg som är daterat inom
nämnda period.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att rätta sitt beslut Kste § 83/14.9.2022 enligt
bifogad begäran om rättelse och dela ut Getastipendium om 300 euro till
Lemone Eker, förutsatt att hon kompletterar sin ansökan senast 12
november 2022 med ett studieintyg från läroanstalten över att hon var
närvaroanmäld och studerade heltid vårterminen 2022.
För att balansera ytterligare en stipendieutbetalning beslutar
kommunstyrelsen att samtidigt att omfördela 300 euro från kostnadsstället
1133 (Kommunkansliet) till kostnadsställe 1135 (Övrig allmän
förvaltning.
Jäv: Ramona Jansson-Eker anhåller om jäv med anledning av att hon är
nära släkt med ändringssökande. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja
jäv. Ledamoten avlägsnar sig från mötesrummet och deltar ej i ärendets
behandling.
Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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97 § REKRYTERING AV KOMMUNDIREKTÖR
Kste § 71/24.8.2022

Kommundirektörens beredning:
Kommunstyrelsen bör besluta om rekryteringsprocessen, annonsering om
rekrytering av kommundirektör och huruvida en rekryteringsgrupp tillsätts
för bedömning av sökanden.
Kapitel IX i kommunens förvaltningsstadga behandlar kommundirektörens
kompetensvillkor, uppgifter och beslutanderätt.
Kommunens förvaltning, ekonomi och övrig verksamhet leds
kommundirektören som är underställd kommunstyrelsen. När
kommundirektören är tillfälligt förhindrad sköts uppgifterna av
ekonomen. Ifall kommundirektören är varaktigt förhindrad eller tjänsten är
obesatt sköts uppgifterna enligt förordnande av kommunstyrelsen.
Om anställning och uppsägning av kommundirektören stadgas i 56 §
kommunallagen (1997:73).
Enligt 78 § i förvaltningsstadgan stadgas gällande kommundirektörens
kompetensvillkor att behörighetskrav för kommundirektören är vid
universitet eller högskola, som är erkänd av nationell
utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten lämplig examen eller
motsvarande utbildning. Som meriterande anses erfarenhet av offentlig
förvaltning samt arbete i ledande ställning.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar om att utannonsera kommundirektörstjänsten
80 % av heltid. Annons utarbetas av ekonomen och kommundirektören och
eventuellt tillsammans med rekryteringsgrupp.
Kommunstyrelsen beslutar om huruvida en rekryteringsgrupp tillsätts.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar om att utannonsera kommundirektörstjänsten
80 % av heltid. Annons utarbetas av ekonomen och kommundirektören
tillsammans med rekryteringsgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktige- och styrelsepresidierna utgör
rekryteringsgrupp.
________

Kste § 97/24.8.2022
Kommundirektörens beredning:
Enligt bifogad rekryteringsannons (som var publicerad på hemsida och
AMS, och länkad till via blänkare i de lokala tidningarna och även
riksmedia) och som är godkänd av rekryteringsgruppen är följande krav
och det som är av vikt vid rekryteringen.
Behörighetskrav för kommundirektören är vid universitet eller högskola,
som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd för tjänsten
lämplig examen eller motsvarande utbildning. Som meriterande anses
Protokolljustering: ________________________________
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./.

erfarenhet av offentlig förvaltning samt arbete i ledande ställning
(förvaltningsstadgan § 78). I rekryteringsförfarandet, förutom
ovanstående, läggs vikt vid följande egenskaper hos sökande:
- Ledarskap och personalansvar
- Förmåga att utveckla och effektivt leda en mindre organisation.
Bilaga Kste § 97a/2022. Annons.

./.

Det har sökt fyra personer till tjänsten som kommundirektör, varav en har
kallats till intervju.
Bilaga Kste § 97b/2022. Ansökningar

./.

Sammanställning och bedömning av de sökande enligt bilaga.
Bilaga Kste § 97c/2022.
Rekryteringsgruppen föreslår för kommunstyrelsen att Niklas Oriander
erbjuds tjänsten som kommundirektör.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att Niklas Oriander
erbjuds tjänsten som kommundirektör med motiveringen att han, förutom
uppfyller vad som stadgas i 78 § i kommunens förvaltiningsstadga, har den
längsta erfarenheten av offentlig förvaltning och har jobbat som
kommundirektör och har haft en ledande ställning i flest år av de sökande.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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98 § NY VÄGTRAFIKLAGSTIFTNING - REMISS
Kste § 98/12.10.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Landskapsregeringen har begärt Geta kommun om kommunens yttrande
över ett lagförslag om ny vägtrafiklagstiftning. Synpunkterna ska vara
landskapsregeringen tillhanda senast den 17 oktober 2022.
Bilaga Kste § 98a/2022.
Landskapsregeringen anser att vägtrafiklagen för landskapet Åland
behöver omstruktureras och moderniseras. Den gällande vägtrafiklagen
för landskapet Åland ska upphävas. I stället föreslår landskapsregeringen
en helt ny vägtrafiklag antas. Den ska innehålla trafikregler, bestämmelser
om påföljd vid trafikförseelser och bestämmelser om att vissa tekniska
bestämmelser i rikets lag ska tillämpas också på Åland. Till följd av att
vägtrafiklagen är den centrala lagen i den åländska vägtrafiklagstiftningen
medför den nya lagen att en rad lagar som hör samman med den också
behöver ändras, bl.a. föreslår landskapsregeringen att en ny trafikbrottslag
antas och att den gamla upphävs. Därutöver föreslås förslag på ändringar
i flera landskapslagar som också hör samman med vägtrafiklagen.
Landskapsregeringen föreslår också att blankettlag en antas enligt vilken
rikets lag om överlastavgifter görs tillämplig på Åland, eftersom
överlastavgifter rätteligen hör till Ålands lagstiftningsbehörighet.
Vad gäller påföljden för trafikförseelser innebär lagförslaget enligt
landskapsregeringens bedömning en omfattande praktisk förändring.
Förändringen innebär att den straffrättsliga ordningsboten för
trafikförseelser ersätts med en förvaltningsrättslig administrativ avgift.
Den administrativa avgiften i sin helhet hör till Ålands behörighet. De
belopp som påförs trafikanter så som administrativa avgifter, ska alltså
tillfalla landskapet i stället för staten. När det gäller trafikbrott kommer
dock den straffrättsliga ordningsboten kvarstå.
Den nya vägtrafiklagen för Åland innebär en genomgripande reform
framför allt vad gäller struktur, språk och påföljder. De grundläggande
trafikreglerna är avsedda att behållas mer eller mindre oförändrade
innehållsmässigt.

./.

Räddningschefen för Räddningsområde Ålands Landskommuner har
också inkommit med vissa synpunkter.
Bilaga Kste § 98b/2022.
I ett särskilt mejlutskick 28.6.2022 efterfrågar också landskapsregeringen
allmänhetens synpunkter om en särskild fråga:
”Under arbetet med den nya vägtrafiklagen har frågan uppkommit om
man ska reglera den högsta tillåtna hastigheten på de åländska vägarna i
lagen eller om det som i dag ska avgöras av väghållaren. I förslaget som
skickats på remiss finns ingen sådan reglering men landskapsregeringen
skulle gärna vilja ta del av allmänhetens åsikter. Nuvarande högsta
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tillåtna hastighet är 90km/h och regleras via ett förvaltningsbeslut, inte i
lag.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen har inga särskilda synpunkter på förslaget till ny
trafikbrottslagstiftning. Kommunstyrelsens konstaterar att det är positivt
för Åland som helhet att den straffrättsliga ordningsboten för
trafikförseelser ersätts med en förvaltningsrättslig administrativ avgift.
Kommunstyrelsen anser också att det kan vara bra att lagstifta om högsta
hastighetsgräns vilket ger tydlighet, men å andra sidan ger nuvarande
förfarande flexibilitet att på ett enklare sätt ändra hastigheten i framtiden
om behov finns.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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99 § BUDGETÄNDRING CENTRALKÖKET
Kste § 99/12.10.2022

Ekonomens beredning:
Centralkökets budgetram för uppgiftsområdet kommer att överskridas
om ingen budgetändring görs. Anledningen är att livsmedelskostnader
har överskridit budgeterade medel som i sin tur har att göra med ökade
livsmedelskostnader samt fler portioner som ska göras.
För närvarande är budgeterade livsmedelskostnader -43 000 euro och per
31.8 har -38 022€ förbrukats, i medeltal 4 753€ per månad. I februari
2022 var livsmedelskostnaden totalt 4 241€ och 1 897 portioner
(2,34€/portion). För sista kvartalet 2022 beräknas ca 2 100 portioner
tillredas per månad i medeltal och att priserna ökar i snitt 12% jämfört
med februari och sista kvartalet.
Ekonomens bedömning är att ytterligare 9 000€ livsmedelskostnader
behöver läggas till för att balansera uppgiftsområdet vilket ger ett
portionspris på ca 2,16 i medeltal vilket ger totalt 52 000€ år 2022 (52
055€ i bokslut 2021). Under året har det även köpts in mer ADButrustning än beräknat. På grund av serverbyte köptes en ny dator in samt
att en skärm för att minska pappersanvändningen vilket har resulterat till
en överskridning på kontonivå med 288€.
Medel finns att tillgå under uppgiftsområdet Kommunledning,
kostnadsställe Kommunkansli (1133). I beräkningarna har det för
kommunkansliets del tagits i beaktande troliga lönehöjningar ännu under
år 2022 samt utrymme för dubbla kommundirektörer.
Ekonomen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar om en budgetändring och överför anslag om
totalt 9 288€ från uppgiftsområdet Kommunledning, kostnadsställe
Kommunkansli (1133), kontot ordinarie löner till uppgiftsområdet
Centralkök, kostnadsställe Centralkök (14114), varav 9000€ överförs till
kontot för livsmedelskostnader och 288€ till ADB-utrustning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om en budgetändring och överför anslag om
totalt 9 288€ från uppgiftsområdet Kommunledning, kostnadsställe
Kommunkansli (1133), kontot ordinarie löner till uppgiftsområdet
Centralkök, kostnadsställe Centralkök (14114), varav 9000€ överförs till
kontot för livsmedelskostnader och 288€ till ADB-utrustning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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100 § BUDGETÄNDRING – NEDSKRIVNING AV TILLGÅNGAR
Kste § 100/12.10.2022

Ekonomens beredning:
Kommunen har överlåtit stamnät för vattenledning till Ålands Vatten Ab.
Sträckan är ca 2,9 km lång och går mellan Vestergeta och Östergeta
pumphus.
Sträckan ingick i ett större projekt på totalt 6 km, byggdes under åren
2006–2009 tillsammans med avloppsledning. Kostnaden för
vattenledningen mellan Vestergeta och Östergeta pumphus var 18 044€.
Efter avskrivningar har ledningen ett bokföringsmässigt på 12 405,25€ per
1.1.2022.
Ekonomen förordar:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att besluta om en
budgetändring genom nedskrivning på 12 405,25€ på posten Fasta
konstruktioner och anläggningar, vattenförsörjningsprojekt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att besluta om en
budgetändring genom nedskrivning på 12 405,25€ på posten Fasta
konstruktioner och anläggningar, vattenförsörjningsprojekt.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs för behandling till
nästkommande möte.
______
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101 § SKATTESATSER ÅR 2023
Kste § 101/12.10.2022

Kommundirektörens beredning:
Kommunfullmäktige skall fastställda skattesatserna för år 2023 och anmälas
till Skatteförvaltningen senast den 17 november 2022. Nuvarande
skattesatser:
Getas nuvarande skattesatser

Inkomstskattesats
Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande bostad
Annan bostad

18,50 (2022)
0,60 (2022)
0,00 (2022)
0,90 (2022)

Snitt Åland
17,52 (2022)
0,36 (2022)
0,13 (2022)
0,90 (2022)

Landskommun
17,90 (2022)
0,41 (2022)
0,01 (2022)
0,90 (2022)

Geta uppbär idag en kommunal inkomstskattesats om 18,50 %, vilket är ca.
0,60 procentenheter mer än genomsnittet för de åländska landskommunerna
2022.
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).
Kommundirektören bedömer att det inte vore ändamålsenligt att höja varken
inkomstskatten eller fastighetsskatten inför nästa år då den privata ekonomin
redan är drabbad på grund av energi- och elkrisen 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 (0,90) och Lemland (1,00) högre allmän fastighetsskatt.
Kommundirektörens uppfattning är att det torde finnas utrymme att höja den
allmänna fastighetsskatten, men på grund av det allmänna ekonomiska läget
med hög inflation och höga energi- och elpriser bör kommunen avvakta.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av
skattesatser för år 2023 enligt nedanstående:
Inkomstskattesats

18,50 %

Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande boende
Övriga bostadsbyggnader
Allmännyttiga samfund

0,60 %
0,00 %
0,90 %
0,00 %

Det vill säga oförändrade skattesatser jämfört med 2022.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige fastställande av
skattesatser för år 2023 enligt nedanstående:
Inkomstskattesats

18,50 %

Allmän fastighetsskatt
Stadigvarande boende
Övriga bostadsbyggnader
Allmännyttiga samfund

0,60 %
0,00 %
0,90 %
0,00 %

Det vill säga oförändrade skattesatser jämfört med 2022.
______
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102 § BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024-2025 OASEN BOENDE- OCH
VÅRDCENTER – UTLÅTANDE
Kste § 102/12.10.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Oasen Boende och Vårdcenter ber kommunerna senast den 12 oktober
inkomma med synpunkter gällande förslag till budget 2023 och
ekonomiplan för åren 2024-2025.
Bilaga Kste § 102/2022.
Grundavgiften beräknas 2023 vara 1 069 euro/plats/månad (2022 1 185
euro/plats/månad) och den uppbärs även om platsandelen inte används,
såvida andelen inte nyttjas av annan kommun. Grundavgiften debiteras i
förskott på basen av ägarandel tas i beaktande. Under år 2023 kommer
varje platsandel minskas med 13,43% på grund av att Mattas Rehab är
uthyrd till KST. Följande kostnadsställen ingår i grundavgiften:
- Allmän förvaltning (personalkostnader för kökschef, överskötare och
vårdkoordinator)
- Fastighetskostnader (uppvärmning, el, material, köp av tjänster etc.)
- Räntekostnader för investeringslån
Geta har två andelar i Oasen och kommer därför år 2023 ha en
grundavgift om totalt 25 667 euro.
Driftsavgiften är olika beroende på vårdnivå. Avgiften är uppdelad i
effektiverat serviceboende, institution och institution demens.
Debiteringen av driftsavgiften sker under verksamhetsåret utgående från
budgeten enligt en uppskattning av nyttjandegrad månaden innan, medan
slutregleringen sker först efter räkenskapsårets slut. Det betyder att
återbetalningar eller tilläggsdebiteringar förekommer. Driftsavgiften
debiteras i förskott.

Vårddygnskostnaden för institution kommer att öka enligt budget 2023
från 190,42 euro till 245,12 euro och för demens kommer den att minska
från 220,60 euro till 194,62 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande utlåtande, som också är
direktiv till kommunens representant i förbundsfullmäktige:
-

Geta kommun har inga särskilda synpunkter gällande de budgeterade
kostnaderna eller finansieringen för kommunalförbundet år 2023,
men med tanke på utbyggnaden och den allmänna utvecklingen av
äldreomsorgen som pågår i landskapet bör förbundsstyrelsen noga
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överväga och under året utreda om det bör ske en permanent
minskning av antalet institutionsplatser på Oasen. Flera kommuner,
varav vissa är medlemmar i kommunalförbundet, har nyligen byggt
ut sitt ESB-boende och/eller institutionsboende, och dessutom har
Folkhälsan på Åland planer på att bygga ytterligare ett
demensboende. Dessutom vidareutvecklas hemtjänsten.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL

Kontaktperson: k.dir. Gustav Blomberg

Kommunstyrelsen

19

Plats: kommunkansliet

Datum: 12.10.2022

Tid: kl. 18:30

103 § BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024-2025 NORRA ÅLANDS
UTBILDNINGSDISTRIKT– UTLÅTANDE
Kste § 103/12.10.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
Norra Ålands Utbildningsdistrikt (NÅUD) har tagit fram utkast till
budget för 2023 och ekonomiplan för 2024-2025. Utlåtandet bör vara
NÅUD tillhanda senast 10.10.2022.
Bilaga Kste § 103/2022.
Budgetförslagen har behandlats i den tillsatta arbetsgruppen för
budgetarbete vid två tillfällen. Målet för arbetsgruppen har varit att hålla
sig inom den fastslagna ramen, men arbetsgruppen har konstaterat att
aviserade prisökningar på el och värme, ökat behov av speciallösningar
för elever med speciella behov och stigande personalkostnader behöver
beaktas i budget 2023.
Sammanställningar över kommunernas finansiering av NÅUD enligt
nedan.
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Det kan konstateras att Geta kommuns elevantal vid högstadiet ökar
nästa år. Vilket även kostnaderna gör. De totala kostnaderna för Geta
kommun ökar nästa år från totalt 345 000 euro i bokslut 2021 till
406 000 euro enligt budget 2023. Ökningen kan till viss del förklaras
med ökat elevantal för Geta kommun, men till största delen förklaras
kostnadsökningarna med den totala budgetens ökning och NÅUD:s
ökade kostnader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande utlåtande, som också är
direktiv till kommunens representant i förbundsfullmäktige:
-

Geta kommun har inga särskilda synpunkter gällande de budgeterade
kostnaderna eller finansieringen för kommunalförbundet år 2023,
men anser att energibesparandeåtgärder bör implementeras år 2023
och framhävas i budgetboken (för att spara el- och energikostnader)
och det bör även diskuteras energibesparandeinvesteringar i
skolfastigheten.

BESLUT:
Enligt förslag.
______
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104 § BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024-2025 ÅLANDS
KOMMUNFÖRBUND – UTLÅTANDE
Kste § 104/12.10.2022

Kommundirektörens beredning:
Enligt Ålands kommunförbunds grundavtal ska medlemskommunerna
senast 15 september året före budgetåret delges en preliminär budget.
Förbundsstyrelsen har omfattat förslaget till preliminär budget via
elektroniskt beslut.
Bifogas förslag till preliminär budget för 2023. På grund av tidpunkten
som regleras i grundavtalet är många omständigheter inför 2023 ännu
oklara. I enlighet med 26 § i grundavtalet uppmanas
medlemskommunerna framlägga förslag till utvecklande av
kommunförbundets verksamhet senast inom oktober månad.
Enligt det preliminära budgetförslaget skulle Geta kommuns
kommunandel år 2023 vara totalt 6018,15 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande utlåtande, som också är
direktiv till kommunens representant i förbundsstämman:
-

Geta kommun har inga särskilda synpunkter gällande de budgeterade
kostnaderna eller finansieringen för kommunalförbundet år 2023,
men vill påminna om kommunförbundets uppdrag i 2021 och 2022
års budget att genomföra en utredning om bildande av ett
servicebolag som inte ännu färdigställts. Om uppdraget ska avslutas
bör beslut tas och referensgruppen meddelas detta.

BESLUT:
Enligt förslag.
______
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105 § EXTRA ÄRENDE: GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD VIA
ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND
Kste § 112/12.10.2022

./.

Kommundirektörens beredning:
ÅDA Ab sade upp avtalet om gemensamt dataskyddsombud i början av
året. Enligt EU:s dataskyddsförordning måste kommuner ha ett
dataskyddsombud. Kravet kan med fördel uppfyllas genom ett samarbete
mellan de åländska kommunerna via Ålands kommunförbund. Ålands
kommunförbund har nu ett förslag om organiseringen och
kostnadsfördelningen av ett gemensamt dataskyddsombud
Bilaga Kste § 112/2022.
Uppdraget som dataskyddsombud innebär att kontrollera att
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt och att
informera och ge råd om dataskyddsförordningen och andra tillhörande
lagar. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för
tillsynsmyndigheten. Ombudet ska ha en självständig roll i
organisationen och rapportera till ledningen.
Ansvarsområden för dataskyddsombudet:
- informera och ge råd till kommunerna angående dataskydd och
behandling av personuppgifter
- övervaka att förordningen efterlevs i kommunerna, bygga upp ett
program för större medvetenhet om dataskydd samt utbilda
kommunernas personal.
- ombudet ska även ge råd i fråga om konsekvensbedömningar samt
samarbeta med tillsynsmyndigheten på Åland.
Enligt den föreslagna kostnadsfördelningen skulle Geta kommun få
betala 192 euro per månad eller 2306 per år för denna tjänst. Geta
kommun har budgeterat för ändamålet under verksamhetsåret.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen är intresserade av
kommunförbundets förslag gällande tillhandahållande av ett
dataskyddsombud.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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106 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kste § 106/12.10.2022
Mötet förklaras avslutat kl. 19.35.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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BESVÄRS- OCH RÄTTELSEANVISNING
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. Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos
Geta kommuns kansli. 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:
§§ 94, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
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 skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslut:
§§ 95, 99
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:
Kommunstyrelsen i Geta, e-post info@geta.ax, adress Getavägen 2115, AX-22 340 Geta
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Begäran om omprövning ska
lämnas in till Geta kommuns kommunkansli per post eller e-postförsändelse senast under
tidsfristens sista dag. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte
något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. En kommunmedlem anses ha fått del
av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för
delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för
omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton,
midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter. Av
rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det. Rättelseyrkan ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument
uppfyller kravet på skriftlig form. I rättelseyrkan ska uppges:
•
det beslut i vilket rättelse begärs
•
hurdan rättelse som begärs
•
på vilka grunder rättelse begärs.
I rättelseyrkandet ska dessutom uppges namnet på den som har begärt rättelse samt personens
hemkommun, postadress och telefonnummer. Om beslut med anledning av rättelseyrkande får
delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.
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ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslutet får sökas av
den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt
av kommunmedlemmarna.
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 beslutet
tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
eller beslutet annars strider mot lag.
Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:
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Paragrafer i protokollet: § 96
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till
besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En
part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid
vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att
meddelandet sändes, om inte något annat visas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju
dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för delfåendet
räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag,
självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär
anföras den första vardagen därefter.
Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut. Besvären ska
anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I besvären ska
följande anges:
1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
3) grunderna för yrkandena,
4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av
ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter
uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna
meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och
eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas
(processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen
välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
Till besvären ska följande fogas:
1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när
besvärstiden börjat löpa,
3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan
tidigare har lämnats till myndigheten.
Protokolljustering: ________________________________
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Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet
med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR
Paragrafer i protokollet: §
I beslut angivna ovan söks ändring genom förvaltningsbesvär. Besvär får anföras av den som
beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt av den som har
besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. En myndighet kan även få anföra besvär över
beslutet om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten
ska bevaka.
Besvär ska anföras inom 30 dagar dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till
besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En
part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Beslutet
anses dock ha kommit till en myndighets kännedom på ankomstdagen. Vid vanlig elektronisk
delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte
något annat visas. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att
anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.
Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:
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Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I besvären ska följande anges:
1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
3) grunderna för yrkandena,
4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av
ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter
uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna
meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och
eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas
(processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen
välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
Till besvären ska följande fogas:
1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när
besvärstiden börjat löpa,
3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan
tidigare har lämnats till myndigheten.
Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet
med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokolljustering: ________________________________

