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148 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kste § 148/11.11.2020
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 18.30 i Geta kommunkansli i Vestergeta.
Sammankallning och beslutförhet
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 66:
Ordförande eller, om denna är förhindrad, vice ordföranden kallar till
sammanträde.
I kallelsen ska anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka
ärenden som ska behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden
av brådskande natur handläggas och avgöras under sammanträdet.
Kallelsen ska distribueras till ledamöterna jämte ersättare och till
övriga personer som har närvarorätt eller -plikt. Kallelsen ska sändas
minst sex (6) dagar före sammanträdet, kallelsedagen medräknat, om
inte organet beslutar annorlunda.
Kallelse till sammanträdena ska sändas elektroniskt till ledamots
uppgivna e-postadress. Ledamot kan erhålla kallelsen också per post om
ett skriftligt meddelande om detta tillsänds kommunkansliet.
Kallelse skickades ut elektroniskt den 5 november med alla nödvändiga
uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt sammankallat och
beslutsfört.
Vid sammanträdet är fyra ordinarie ledamöter närvarande. Ordinarie
Linda-Marie Bladh har meddelat förhinder och även hennes personliga
ersättare. Sammanlagt är det därför fyra (4) beslutande närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Helena Martinsson och Gunnel NordlundWhite.
Protokolljustering sker den 13.11.2020 kl 08.00 på kommunkansliet i
Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse, dock som
godkänns enhälligt med följande tillägg:

Protokolljustering: ________________________________
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149 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kste § 149/11.11.2020
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner
- Oasen boende- och vårdcenter, kallelse förbundsfullmäktige 20.11.2020
- Kommunernas avtalsdelegation, Cirkulär nr 8/2020, Underteckningsprotokoll för
AKTA, TS och TIM-AKA
- Kommunernas avtalsdelegation, Cirkulär nr 9/2020, Rättelse cirkulär nr 8
- Kommunernas avtalsdelegation, Cirkulär nr 10/2020, Underteckningsprotokoll för
UKTA
- Kommunernas socialtjänst, kallelse förbundsstämma 13.11.2020
- RÅL, sammanträdesprotokoll nr 6/2020, 4.11.2020
- Norra Ålands högstadiedistrikt, protokoll nr 2/2020 förbundsfullmäktige,
22.10.2020
- Finlands kommunförbund, Cirkulär 11/2020, Ersättningar för musikframföranden
som betalas till Teosto år 2021 har utkommit
- Kommunernas socialtjänst, delgivning av budgetuppföljning andra och tredje
kvartal (§ 196/26.10.2020)
Tjänstemannabeslut
- Kdir § 67/28.10.2020, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (Strömberg)
- Kdir § 68/28.10.2020, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (Möller &
Wideström)
- Kdir § 69/7.11.2020, Utseende av delegat till Ålands brand- och
räddningsförbunds höstmöte
- Daghemsföreståndarens beslut § 40-2020/15.10.2020, Inhoppare på daghemmet
Kotten
- Bibliotekssekreterarens beslut § 1/29.10.2020, Kura gryning och Kura skymning
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
- ÅLR, Beslut (114 S3, Dnr ÅLR 2020/8256) 30.10.2020, Handlingsplan för
hantering av covid-19 epidemin på Åland
ÅLR, Information (113 S2, Dnr ÅLR 2020/987) 3.11.2020, Anvisning för
Medicinska kriterier för långvarig institutionsvård för äldre
- ÅLR, Information (118 S3), 2.11.2020, Förebyggande av coronavirussmitta vid
enheter för vård och omsorg dygnet runt
- ÅLR, Beslut (115 S3, Dnr ÅLR 2020/8257) 30.10.2020, Ålands
landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland
från riskområde
- ÅLR, Beslut (116 S3, Dnr ÅLR 2020/2268) 30.10.2020, Social- och
hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma
sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
- ÅLR, Beslut (147 U3, Dnr ÅLR 2020/7944) 15.10.2020, Fastställande av
basbelopp för landskapsandelar till kultur och medborgarinstitut 2021
- ÅLR, Brev (232 U2, Dnr ÅLR2020/2261), 23.10 2020, Uppdatering av riktlinjerna
för grundskolan
- ÅLR, Rekommendation (123 S3), 11.11 2020, Utdelning av gratis ansiktsmasker
till personer över 15 år som åker kollektivtrafik på Åland i enlighet med
landskapsregeringens beslut från 22.10.2020 (ersätter tidigare beslut 3.9.2020 ÅLR
2020/6701) då Åland är i accelerationsfasen (upptrappningsfasen)
Åfs 109/2020, LL om överföring av uppgifter i anslutning till temporär
epidemiersättning
- Åfs 112/2020, LF om samverkansavtal inom socialvård och hälso- och sjukvård
- ÅHS, Direktiv 30.10.2020, Covid-provtagning i enheter för vård och omsorg
Övrigt
- Kommunernas socialtjänst, Praktisk information inför överlåtelsen nr 4/2020
- KST-Nytt nr 8/2020
- Kommundirektörsmöte, mötesanteckningar 6.11.2020.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna att den tagit del av ovannämnda
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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150 § NY INTERN KOSTNADSFÖRDELNING
Kste § 150/11.11.2020

Ekonomens beredning:
Ekonomen och kommundirektören har tagit fram ett förslag på ny intern
kostnadsfördelning för kommunen inför år 2021.
Det befintliga systemet är beroende av det bokföringsprogrammet Abilita
vilket gör att fördelningen behöver uppdateras inför det nya
ekonomisystemet. Nya fördelningen är inte beroende av ett specifikt
bokföringsprogram.
Vissa delar av fördelningen fortsätter som tidigare, vatten och avlopp för
kommunens fastigheter fortsätter som tidigare fördelas enligt
förbrukning. Nytt är att förbrukningen för kommunkansliet och Hällö
brygga är med i beräkningarna. Även centralkökets upplägg att fördela ut
matportionerna fortsätter som tidigare, nytt där att kökspersonalens och
städpersonalens mat flyttas till respektive enheter istället för att flyttas
till skolans verksamhet.
Internhyran har några förändringar, främst så är det fastighetens kostnad
(tidigare verksamhetsbidrag) som fördelas till verksamheten.
Skolfastighetens yta har räknats om enligt senaste städdimensioneringen
och verksamheter som lagts till är fastighetsskötseln, gymmet (bokas mot
kansliets fastighet) och de utrymmen lokalvårdaren använder för
städning bokas tillbaka mot skolfastigheten. Brandstationens bokning av
internhyra har tagits bort då det är inom samma uppgiftsområde.
Återvinningscentralens fastighet och verksamhet är inom samma
uppgiftsområde och flyttas inte heller internt.
För övriga så baserar sig fördelningsgrunden procentuellt på varje enhets
kostnad och detta görs varje år så procenten förändras alltid. Tidigare
fördelades den också procentuellt men då personalkostnader och likande
köptjänster från år 2014. Baktanken är att ju mer kostnader enheten har
desto mer arbete för personalen fastighetsskötseln och kansliet vilket
kanske inte alltid är sant men rättvisare än tidigare. Nu är även
reningsverket med i samtliga fördelningar.
För kommunkansliets del fördelades tidigare 80 % av
verksamhetsbidraget ut på verksamheterna samt delar av kökets
kostnader. Från och med år 2021 fördelas 80 % kansliets
personalkostnad och inget annat.
Verksamhetsbidraget för Övrig allmän förvaltning fördelas i sin helhet ut
över verksamheterna och fastighetsskötselns verksamhetsbidrag fördelas
ut på fastigheter.
Socialkansliet har tagits bort helt från fördelningen.
En detaljbeskrivning med exempel av det nya förslaget till nytt system
för intern kostnadsfördelning enligt bilaga. Jämförelse med verkställd
Protokolljustering: ________________________________
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internfördelning enligt 2019 års boksluts internfördelningsverktyg och
enligt bilaga.
Bilaga Kste § 150a/2020.
Bilaga Kste § 150b/2020.
Ekonomen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta det nya systemet för
kostnadsintern fördelning enligt beredningen ovan och bilaga Kste §
150a/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta det nya systemet för
kostnadsintern fördelning enligt beredningen ovan och bilaga Kste §
150a/2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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151 § BUDGETÄNDRING I INVESTERINGSBUDGETEN – NYTT
EKONOMISYSTEM
Kste § 151/11.11.2020

Ekonomens beredning:
Med anledning av nytt sätt att föra in statistik behöver kommunen
uppdatera sitt ekonomisystem år 2021. I budget 2020 budgeterades det
-30 000€ i investeringsanslag för licenser och implementering av nytt
ekonomisystem.
Då flera kommuner är i samma sits har Åda Ab upphandlat för
kommunernas räkning ett nytt system. Åda har efter slutförd
upphandling tecknat ett ramavtal med den vinnande anbudsgivaren
Consilia Solutions Ab. Ramavtalet är tecknat för 4 år och gäller fr.o.m.
den 31.7.2020 till den 30.7.2023.
Kommunen har för avsikt att teckna ett avropsavtal med Consilia
Solutions Ab. Avropsavtalet kan ha en initial avtalsperiod om åtta år och
kan sedan förlängas med ett år i taget i två år och således gälla i högst 10
år. I enlighet med kommunens avskrivningsplan avskrivs immateriella
rättigheter under fyra år och innehåller integrering, grundmodulen samt
anpassningar mot övriga system.
Under 2021 kommer även nuvarande system (Abilita Ekonomi och dess
faktureringsmodul) att stängas ner och kommunen inlöser rättigheterna
från nuvarande leverantör för arkivering av systemet (en så kallad
”tittversion”).
Totaltkostnaden för projektet för byte av ekonomisystem beräknas ca
15 000€, varav 2 500€ beräknas gå på investering för år 2020 och 8 000€
är i budget för 2021. Övriga kostnader, så som utbildning och Åda:s
kostnader, bokförs på driften i 2021 års budget. Utöver detta kommer
den årliga driftkostnaden av systemet.
Ekonomen förordar:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige om att sänka
projektets investeringsbudget från 30 000€ till 2 500€ för år 2020.
Projektets kostnader för år 2021 beslutas i samband med att budget 2021
behandlas.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige om en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2020 så att projektet för byte
av ekonomisystem ändras från -30 000€ till -2 500€. Den nya
kostnadskalkylen påförs investerings- och driftbudgeten för 2021.
Projektets kostnader för år 2021 beslutas därför i samband med att
budget 2021 behandlas.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________
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152 § NYTT EKONOMISYSTEM FÖR KOMMUNERNA - AVROP
Kst § 30/13.2.2019
Abilita Ab meddelade under hösten 2018 att de inte kommer att förverkliga
den nya ekonomiska rapporteringen för kommuner och
samkommuner/kommunalförbund (XBRL) i Abilita Ekonomiförvaltning.
Detta medför att många kommuner och kommunalförbund på Åland som
har Abilita Ekonomiförvaltning inom 2019-2020 måste byta
ekonomisystem. Representanter för Jomala kommun, Åda Ab och Ålands
kommunförbund har därför inlett ett projekt gällande upphandling av ett
ekonomisystem för kommunerna på Åland. Kommunstyrelsen i Jomala har
genom § 10/15.1.2019 beslutat att inhämta bindande svar från samtliga
kommuner och kommunalförbund på Åland ifall man önskar vara med i
projektet ”Ekonomisystem för kommunerna”. De bindande svaren ska vara
inlämnade per e-post till info@jomala.ax. senast 28.2.2019.
Alla kommuner och kommunalförbund som vill vara med i projektet ska
sedan ingå ett separat avtal med Åda Ab.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen använder Abilita
ekonomiförvaltning och därmed måste byta system. Landskapsregeringen
kommer att stå för en del av de total projektkostnaderna på drygt 300 000 €
och resterande del, 60 000 euro, fördelas på projektdeltagarnas enligt en
fördelningsnyckel som fördelar kostnader enligt varje aktörs
omsättningsnivå i relation till den sammanlagda omsättningen. Getas del i
kostnaderna bör uppgå till ca. 1 000 euro.
Varje aktör står självständigt för sina egna kostnader för implementering
och licenser.

./.

Jomala kommuns brev enligt bilaga.
Bilaga Kst § 30/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att gå med i projektet eftersom kostnaden
förväntas bli betydligt högre om Geta kommun skulle göra arbetet
själva.
Kommundirektören och ekonomen delges rätten att ingå nödvändiga
avtal med ÅDA Ab.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kste § 152/11.11.2020
Kommundirektörens beredning:
Under våren 2020 har Åda i samarbete med kommuner och
kommunalförbund upphandlat ett ekonomisystem. Kommunerna kan
fr.o.m. hösten 2020 avropa systemet och påbörja införandet i sin
organisation. Projektets huvudman, Jomala kommun, har beviljats
landskapsstöd för själva
Protokolljustering: ________________________________
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upphandlingen där kommunerna står för endast 20 % av totalkostnaden.
Det nya ekonomisystemet är en s.k. SaaS lösning (Software as a Service)
vilket betyder att leverantören (Consilia) tillhandahåller systemet som en
molntjänst. Denna lösning innebär att kunden betalar en licenskostnad
per användare till leverantören för att upprätthålla systemet.
Som ägare i Åda kan Geta kommun avropa (beställa) den upphandlade
lösningen.

./.

Avropsavtalet tecknas mellan kunden och leverantören Consilia
Solutions Ab. Kunden beslutar i samband med avropet vilka funktioner
man önskar ta i bruk (se bifogad produktkatalog). Kunden och
leverantören sätter också upp en gemensam plan för införandet så att
båda parter har behövliga resurser tillgängliga för införandeprojektet.
Avropskatalog och annat underlag från Åda enligt bilaga.
Bilaga Kste § 152/2020.
Projekten förväntas dra igång under senare delen av 2020 och fortsätta
under 2021 och således behöver Geta kommun avsätta pengar i budgeten
inför 2021. Förutom att avsätta pengar för själva införandeprojektet
behöver även de löpande kostnaderna för att nyttja systemet (licenser)
ses över. Dessa engångs- och driftskostnader är medtagna i kommunens
budget för 2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avropa det nya upphandlade
ekonomisystemet. Kommundirektören verkställer avropet till Åda.
Kommundirektören och ekonomen ges fullmakt att förhandla med
Consilia Solutions Ab om avropsavtalet.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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153 § BUDGET 2021
Kste § 142/21.10.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 48, punkt två, är det
kommunstyrelsens uppgift att styra beredningen av budgeten, och enligt
§ 87 är det kommundirektörens ansvar att kommunens budgeten
uppgörs. Enligt § 124 är det kommunfullmäktige som godkänner i
budgeten verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de
enskilda organens uppgifter och projekt.
Byggnadstekniska nämnden, RÅL, Lantbruksnämnden och övriga
verksamhetsansvariga inom kommunstyrelsens ansvarsområden har
lämnat in sina budgetförslag och investeringsäskanden. Förutom
driftbudget med textdelar ingår också investeringsäskande, beräknade
skatteintäkter och landskapsandelar. Däremot saknas ännu avskrivningar
och
intern
fördelning,
balansräkning,
finansieringsanalys,
investeringsplan och ekonomiplan 2022-2023. Vissa nyckeltal och riskoch konsekvensanalyser saknas också. Dessa påförs efter första
behandlingen av budgeten i styrelsen.
Bilaga Kste § 142/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen detaljgranskar uppgiftsområdenas budgetförslag och
har en allmän diskussion om kommunens totala driftsbudget samt
diskuterar de investeringsäskanden som inkommit. Budgetförslaget
återremitteras för vidare handläggning.
BESLUT:
Budgetförslaget återremitteras för vidare handläggning.
________

Kste § 153/11.11.2020
Kommundirektörens beredning:
Kommundirektören och ekonomen har arbetat vidare med budgetboken för
2019 och kan nu presentera en färdig budgetbok där även avskrivningar
och interna fördelningar är medtagna. Alla investeringsäskanden –
inklusive de fleråriga investeringsprojekten – är kompletta med
kostnadskalkyler och förslag till investeringsanslag. Verksamheternas
textdelar har vidareutvecklats till 2021 års budgetbok, där den största
ändringen att verksamheterna nu också beskriver och analyserar de risker
som finns för verksamheten inkommande år.
Det har även skett ändringar i kommunens organisation och strukturen av
uppgiftsområden med anledning av att 1) uppgiftsområdet för
avfallshantering förflyttas från byggnadstekniska nämnden till
kommunstyrelsen (eftersom avfallshanteringen numera sköts helt av
centralförvaltningen (förutom själva fastigheten som fortfarande sköts av
byggnadstekniska förvaltningen), 2) av att kommunens äldreomsorg har
delats upp i två uppgiftsområden, Hemvårdsverksamhet och Annan service
för åldringar, och 3) av att socialtjänsten (tidigare uppgiftsområdet Allmän
social verksamhet) förflyttas till kommunalförbundet Kommunernas
Protokolljustering: ________________________________
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socialtjänst (KST) som alltså tar över kommunernas socialtjänst från och
med 1.1.2021.
Inga större ändringar i nämndernas och uppgiftsområdenas driftbudgetar
har gjorts efter att de lämnats in till styrelsen – förutom vissa mindre
rättelser som har inkommit, exempelvis höjning av centralkökets
livsmedelskostnader (pga felbudgetering), höjning av intäkterna för
uppgiftsområdet Avfallshantering en mindre ändring efter att KST har
ändrat sitt budgetförslag. Ändringar har även gjorts i de prognostiserade
landskapsandelarna nästa år efter att landskapsregeringen skickat ut nya
uppgifter om nästa års landskapsandelar.
Kommundirektören har gjort revideringar och tillägg i textdelarna för
uppgiftsområdena, mestadels förtydliganden och tillägg som har att göra
med
målsättningar/åtgärder
samt
verksamheternas
riskkonsekvensanalyser. Även ett flertal tekniska ändringar och rättelser i
texter har gjorts under alla uppgiftsområden.
Tillägg och ändringar har även gjorts för flertalet nyckeltal i budgetboken
där det fattats för att på ett bättre sätt tillmötesgå kommunstyrelsens
målsättningar att konkret mäta verksamhetens mål- och åtgärdsuppfyllelse.
Bör noteras att budgetändringar i budget 2020 är insatta per 31.10.2020 i
budgetboken för 2021.

./.

Budgetboken för 2021 inklusive ekonomiplan 2021-2022 enligt bilaga.
Bilaga Kste § 153a/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommuns budget för
år 2021 samt ekonomiplan för år 2022-2023 antas enligt bilaga Kste §
153a/2020.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Geta kommuns budget för
år 2021 samt ekonomiplan för år 2022-2023 antas enligt förslag, dock med
ändringen att investeringsanslagen sänks från -430 900 euro till -277 400
euro netto på grund av det ekonomiskt tuffa budgetåret kommunen har
framför sig. Följande investeringsäskanden stryks eller flyttas fram i
investeringsplanen:
- Asfaltering vid brandstationen (stryks)
- Kallförråd för båt vid branddepån (stryks)
- Asfaltering och förbättring av Snäckövägen (flyttas till
investeringsplanen för 2022)
- Asfaltering och förbättring av Ramsdalsvägen (flyttas till
investeringsplanen för 2023).
Budgetboken med korrigerade investeringsanslag enligt styrelsens beslut
enligt bilaga Kste § 153b/2020.
________
Protokolljustering: ________________________________
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154 § KOMMUNENS AVGIFTER OCH TAXOR FÖR 2021
Kste § 143/21.10.2020

Kommundirektörens beredning:
Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga:
129 § Fastställande av avgifter
Kommunfullmäktige fastställer grunderna för uppbärande av avgifter
och taxor för kommunens tjänster och andra prestationer inom de olika
verksamhetsområdena enligt kommunallagen. Kommunfullmäktige kan
även fastställa nästa verksamhetsårs avgifter i samband med behandling
av kommunens budget, om kommunstyrelsen så beslutar.
49 § Kommunstyrelsens beslutanderätt
[...]
- i enlighet med gällande bestämmelser besluta om avgifter,
inkomstgränser, hyror och övriga ersättningar samt dess grunder om
fullmäktige ej antagit grunder för dessa.
Av tradition är det kommunfullmäktige i Geta det organ som slutligt
fastställer kommunens avgifter och dess grunder inför nästkommande
verksamhetsår i samband med att budgeten behandlas.
De kommunala nämnderna, och slutligen kommunstyrelsen, behandlar
förslag till avgifter för sina ansvarsområden och för därefter dessa till
kommunfullmäktige för fastställelse.
Byggnadstekniska nämnden har inkommit med sina förslag till avgifter
och taxor för de uppgiftsområden de ansvarar för. Kommundirektören
och ekonomen har även tagit fram förslag på avgifter inom kommunens
avfallshantering. Avgifter och taxor för centralförvaltningens övriga
ansvarsområden, RÅL:s, skolans och barnomsorgens avgifter samt
äldreomsorgens hyror serviceavgifter behandlas vid inkommande
styrelsemöte.

./.
./.

Ändringarna och tilläggen jämfört 2020 års taxor och avgifter markerade i
gult i det anhängiggjorda förslag till avgifter och taxor för 2021.
Bilaga Kste § 143a/2020.
Avgifterna och taxorna för 2020 enligt bilaga för jämförelse.
Bilaga Kste § 143b/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen behandlar byggnadstekniska nämndes förslag till taxor
och avgifter samt förslag till avgifter inom avfallshanteringen enligt bilaga
Kste § 143a/2020.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att fastställa taxor och avgifter inom
avfallshanteringen och kommunalteknik med ändringar enligt bilaga Kste
§ 143c/2020 . Ärendet tillkännages fullmäktige.
________
Protokolljustering: ________________________________
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Kste § 154/11.11.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
De verksamhetsansvariga för Geta skola, centralförvaltningen,
barnomsorgen, biblioteksverksamheten, och äldreomsorgen har gett förslag
till sina respektive verksamheters avgifter och taxor för 2021. Förslagen
har lagts in i sammanställningen enligt bilaga.
Bilaga Kste § 154a/2020.

./.

Även Geta kommuns vattenanslutningsavgifter bifogas till kännedom och
för eventuella korrigeringar.
Bilaga Kste § 154b/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa taxor och avgifter enligt bilaga
Kste § 154a/2020. Ärendet tillkännages fullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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155 § TAXOR, KOMMUNENS BRANDVÄSENDE
RN § 34/17.9.2020
Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna
2021. Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga
taxor. Taxorna har tidigare justerats efter konsumentprisindex för
Åland men före- slås till budget år 2021 justeras med en 5 %
förhöjning.
./.

Bilaga A-RN § 34, taxor kommunernas brand- och räddningsväsende.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden
omfattar förslaget till taxor för kommunernas brand- och
räddningsväsende 2021 enligt bilaga A-RN § 34.
Beslut:
Enligt förslag.

___________
Kste § 155/11.11.2020
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till taxor för
kommunernas brand- och räddningsväsende 2021 enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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156 § TILLÄMPNING AV ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER I GRUNDAVTALET
FÖR KST
Kste § 156/11.11.2020

Kommundirektörens beredning:
I de sista två styckena i grundavtal för Kommunernas socialtjänst k.f.
(KST) finns följande moment:
”Övergångsborträkning av tidigare system
Landskapsandelssystemet utjämnar historiska kostnadsskillnader. Denna
utjämning är utformad så att den påverkar pengaströmmarna mellan
landskap, kommuner och kommunalförbundet. Då kommunalförbundet
fördelar kostnader solidariskt ska den historiska utjämningen för de
första två åren (2021 och 2022) i sin helhet komma primärkommunerna
till del. Detta påverkar inte kommunens betalningsdel trots att det
påverkar kommunens betalning
I det fall kommunalförbundet fått ett utjämningsbelopp av
landskapsandelssystemet (positivt eller negativt) enligt Landskapslag om
landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2017:120) §§ 7-8 för någon av
kommunerna ska detta belopp dras av från den specifika kommunens
betalning. Detta innebär att om kommunens utjämningsbelopp som
betalats till kommunalförbundet är positivt ska det dras av från
kommunens betalning medan det om det är negativt ska läggas till
kommunens betalning.”
Konstateras att genom lagförslag om anpassningen av
landskapsandelssystemet (enl. remissbrev av den 10.7.2020) anpassas
landskapsandelssystemet (landskapslag (2017:120) om landskapsandelar
till kommunerna) till ny lagstiftning inom bl.a. barnomsorg och
grundskola (Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola)
och socialvård (Landskapslagen (2020:12) om socialvård) samt till att
KST inleder sin verksamhet från och med 1.1.2021.
Enligt detaljmotiveringarna i lagförslaget om anpassning av
landskapsandelssystemet föreslås att 7 § Utjämning av landskapsandelen
för den samordnade socialtjänsten upphävs enligt följande motiveringar:
”Paragrafen föreslås bli upphävd med hänvisning till att utjämningen
förlorar sin funktion när KST förverkligas. I grundavtalet för KST anges
hur kommunerna ska delta i finansieringen av kommunalförbundets
verksamhet. Den finansieringsmodell kommunerna har avtalat om utgår
från att landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten dras ifrån
kommunalförbundets kostnader. Den resterande kostnaden fördelas
därefter mellan kommunerna på basen av invånarantal och skattekraft.”
Med anledning av att det kan råda viss osäkerhet hur § 27 mom. 3 i
grundavtalet för KST skall tolkas i och med nuvarande förslag till
anpassningen av landskapsandelssystemet bör KST meddela
kommunerna hur förbundet ämnar tillämpa (eller inte tillämpa) denna
del.
Protokolljustering: ________________________________
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka följande fråga till KST:
Med anledning av att det kan råda osäkerhet hur § 27 mom. 3 i
grundavtalet för KST skall tolkas i och med den planerade anpassningen
av landskapsandelssystemet bör KST meddela kommunerna formellt hur
förbundet kommer tillämpa denna del.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka följande fråga till KST:
Geta kommunstyrelse tolkar § 27 mom. 3 i grundavtalet för KST att Geta
kommun skall kompenseras för historiska kostnader två år efter
ikraftträdandet av KST. Kommunstyrelsen undrar därför hur § 27 mom.
3 i grundavtalet för KST skall tolkas i och med den planerade
anpassningen av landskapsandelssystemet. KST meddela kommunerna
formellt hur förbundet kommer förverkliga denna del.
Med anledning av Geta kommuns kännbart höga lagstadgade kostnader
inom verksamhetsområdet socialtjänst de senaste åren beslutar
kommunstyrelsen därutöver att anhålla till landskapsregeringen att de
ökar laddningen i landskapsandelssystemet så att de utjämningar av
historiska kostnader som sker i landskapsandelen för socialtjänst, som
enligt nuvarande ikraft LL om landskapsandelar tillfaller kommunen, bör
tillfalla Geta kommun år 2021 och 2022 även om nuvarande förslag om
ändring av LL om landskapsandelar verkställs.
________

Protokolljustering: ________________________________
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157 § FASTSTÄLLANDE AV NIVÅER FÖR NÄRSTÅENDESTÖD FÖR VÅRD
AV ÄLDRE
Kste § 157/11.11.2020

Kommundirektörens beredning:
I och med att Kommunernas socialtjänst (KST) inleder sin verksamhet från
och med 1.1.2021 kommer ändringar att ske i kommunens handläggning av
och beslut om stöd för närståendevård av äldre (65+) och yngre (under 65
år). Socialkansliet i Finström har tagit hand om denna del för Getas
räkning, och kommer att ha det fram till årsskiftet. Stöd för närståendevård
av personer under 65 år överförs i sin helhet till KST, emedan stöd för
närståendevård av äldre fortfarande kommer att handläggas och beslutas
av primärkommunen. För Getas del kommer dessa beslut tillsvidare att
fattas av föreståndaren vid äldreboendet. Stöd för närståendevård av äldre
kommer ingå inom ramen för det nyinrättade uppgiftsområdet Annan
service för äldre (tidigare år var det under uppgiftsområdet Allmän social
verksamhet). Kostnaden för närståendevård (stöd för vård av både äldre
och yngre och yngre personer) år 2019 var 53 564€ och enligt budget
2020 är 42 504€. Från och med 2021 har alltså kommunen
fortsättningsvis hand om stöd för närståendevård av äldre (65+), vilket
budgeteras ett anslag om 5000 euro, emedan KST tar över ansvaret för
stöd för personer under 65 år.
Med anledning av att Geta kommun från och med 1.1.2021 kommer att
ha hand om handläggning och beslut om stöd för närståendevård av äldre
bör kommunen fastställa anvisningar och stödnivåer.

./.

Förslag på stödnivåer dess grunder, och anvisningar enligt bilaga.
Bilaga Kste § 157/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta anvisningarna och godkänna
stödnivåerna enligt bilaga Kste § 157/2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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158 § KÖP AV LÖNERÄKNINGSTJÄNST AV FINSTRÖMS KOMMUN
Kste § 71/20.5.2020

Kommundirektörens beredning:
Enligt kommunens åtgärder under punkten ”Övrig allmän förvaltning”
under uppgiftsområdet för Kommunledning i budgetboken för 2020 ska
”kommunens löneräkning och löneadministration utvecklas och
förbättras”. Efter en samlad bedömning under en längre period är
kommundirektörens uppfattning att kommunen behöver byta leverantör
av kommunens löneräkningsfunktion och personaladministration om
dessa funktioner ska utvecklas enligt de av fullmäktige uppställda målen
och åtgärderna för verksamhetsåret. Anledningen är också att
socialkansliets verksamhet flyttar till KST vid årsskiftet vilket medför att
den tar med sig en del arbetsuppgifter som sköts av
löneräkningsfunktionen, så behovet av dessa tjänster kommer att minska
(t.ex. utbetalning av löner till personliga assistenter och utbetalning av
stöd för närståendevård).
Det kan också konstateras att kommunen enligt plan kommer att ta i bruk
ett ekonomi- och personaladministrationssystem under.
Kommunens löneräkning och löneadministration ska enligt budgetens
verksamhetsmål fortsättningsvis vara en köptjänst. Det innebär att om
Geta kommun säger upp löneräkningsavtalet med Sunds kommun
behöver kommunen ingå avtal med en annan kommun, ett
kommunalförbund eller ett företag som kan sköta
löneräkningsfunktionen.

./.

Enligt löneräkningsavtalet är uppsägningstiden 6 månader. Avtalet enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 71/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp löneräkningsavtalet med Sunds
kommun så att sista dagen för avtalets giltighet är den 31.12.2020.
Kommunstyrelsen beslutar därutöver att kommundirektören bereder en
lösning av löneräkningsfunktionen från och med 1.1.2021 (senast) och
ges i uppdrag att skicka förfrågan om samarbete och köp av tjänst
gällande löneräkning och personaladministration i första skedet till
följande kommuner och kommunalförbund:
- Saltviks kommun
- Finströms kommun
- Norra Ålands högstadiedistrikt
- Oasen boende- och vårdcenter
- Kommunernas Socialtjänst
Förfrågningar skickas även till åtminstone två redovisningsföretag.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________
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Kste § 115/9.9.2020
Kommundirektörens beredning:
Svar har erhållits från NÅHD, Finströms kommun och ett av de
tillfrågade privata bolagen. NÅHD har tackat nej, emedan Finströms
kommun och Nova Alandia har lämnat in offerter. Dessutom har Sunds
kommun muntligen meddelat att de är intresserade av att omorganisera
nuvarande löneräkning i Sund och omförhandla nuvarande
löneräkningsavtal och på sätt fortsätta som Getas leverantör av
löneräkningstjänster.

./.

Finströms kommuns offert för löneräkningstjänst är 14 729 euro/år.
Nova Alandias offert inkluderar ett pris om euro/timme för löneräkning
och euro/timme för restid. Offerten enligt bilaga.
Bilaga Kste § 115a/2020.

./.

Inkomna svar från NÅHD och Finströms kommun enligt bilaga.
Bilaga Kste § 115b/2020.
De inkomna anbuden är inte offentliga förrän avtal är skrivet med
vinnande anbudsgivare enligt 4 § 2 mom. i offentlighetslagen (1977:72).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att acceptera Finströms kommuns offert och
beslutar att kommundirektörens ges i uppdrag att förhandla och teckna
avtal med Finströms kommun om löneräkningstjänst.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att inleda
förhandlingar med Finströms kommun om löneräkningstjänst.
________

Kste § 158/11.11.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Kommundirektören För Geta kommun och ekonomichefen för Finströms
kommun har framförhandlat ett avtalsförslag för köp av
löneräkningstjänster av Finströms kommun. Förslaget bygger på det avtal
Geta kommun tidigare hade med Sunds kommun för köp av
löneräkningstjänster. Förslaget enligt bilaga.
Bilaga Kste § 158/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta avtalsförslaget enligt bilaga Kste
§ 158/2020 och befullmäktigar kommundirektörens att underteckna
avtalet för Geta kommuns räkning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta avtalsförslaget enligt bilaga Kste
§ 158/2020, dock med en specificering att det är 30 % av en
heltidslöneräknare som avses. Kommunstyrelsen beslutar att
befullmäktiga kommundirektören att underteckna avtalet för Geta
kommuns räkning.
________
Protokolljustering: ________________________________
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159 § NY HEMSIDA FÖR GETA KOMMUN
Kste § 126/7.10.2020
Kommundirektörens beredning:
Geta kommun har en föråldrad hemsida som har ett konstaterat behov av
förnyelse.

./.

Då det hemsidespaket som erbjudits av ÅDA, eller andra aktörer för den
delen, inte har varit tillräckligt förmånliga har kommunen inväntat en
annan lösning. Den har nu uppenbarat sig genom att en studerande på
datanomlinjen på Åands yrkesgymnasium har tagit fram ett förslag på en
ny hemsida. Se bilaga för länk till förslaget på ny hemsida.
Bilaga Kst § 126a/2020.

./.

Kommundirektören har tagit kontakt med kommunens nuvarande
tjänsteleverantör av hemsidan www.geta.ax Strax Kommunikation Ab
för att få en offert om att bygga en ny hemsida enligt den modell som
redogörs för i bilaga Kst § 126a/2020. Hemsidan skulle då använda
webbpubliceringsverktyget Drupal. Byggandet av den nya hemsidan har
då en kostnad på 300 euro om man rakt av använder den modell som
föreslås. Om vissa önskemål om integrationer (t.ex. Facebookintegration) till hemsidan och ändringar/tillägg utöver modellen
tillkommer en timdebiteringskostnader som motsvarar ca. 11-14 timmars
arbete av Strax (kostnaden bedöms max vara ca. 1200 euro. Utöver det
kan ytterligare vissa tillänglighetsanpassningar behöva göras efter att
hemsidan är upplagd. Driftskostnaden för hemsidan kommer att ligga på
ungefär 900 euro/år de första tre åren. Efter det blir driftkostnaderna
lägre.
Bilaga Kst § 126b/2020.
Nuvarande hemsida har en driftskostnad om 588 euro/år. En viss
driftskostnadsökning kommer därför att ske om kommunen bestämmer
sig för att byta hemsidan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inleda förhandlingar med Strax
Kommunikation Ab om att byta hemsida enligt förslaget i beredningen
ovan. Kommundirektören befullmäktigas att underteckna eventuella
avtal eller förbindelser om behov uppstår.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inleda förhandlingar med lokala
hemsidesleverantörer. Kommunstyrelsen beslutar att hemsidan ska vara
tillgänglighetsanpassad.
Kommundirektören befullmäktigas att förhandla och underteckna
eventuella avtal eller förbindelser om behov uppstår.
________

Protokolljustering: ________________________________
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Kste § 159/11.11.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Kommundirektören har förhandlat med Strax kommunikation och även
tagit in offerter från företag som bygger hemsidor. Kommundirektören
bedömer att det framförhandlade offerten som Strax Kommunikation
erbjuder kommunen är totalekonomiskt mest gynnsamt jämfört med andra
kända alternativ. Hemsidan kommer även att tillgänglighetsanpassa. Offert
enligt billaga.
Bilaga Kste § 159/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna offerten enligt bilaga Kste §
159/2020 och befullmäktigar kommundirektörens att underteckna
eventuella avtal för Geta kommuns räkning.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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160 § LAGFÖRSLAG OM LAGSTIFTNING OM KOMMUNSTRUKTUR OCH
FÖRÄNDRINGAR AV KOMMUNINDELNING
Kste § 160/11.11.2020

Kommundirektörens beredning:
Ålands landskapsregering har inkommit med en begäran om yttrande över
lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av
kommunindelning. Synpunkterna bör vara landskapsregeringen tillhanda
senast den 6 november 2020. Kommundirektören har meddelat att Geta
kommuns synpunkter inkommer efter angivet datum.
Gällande lagstiftning är Landskapslag (2019:28) om en reform av
kommunstrukturen på Åland och Kommunstrukturlag (2019:29) på Åland.
Landskapslagen om en reform av kommunstrukturlagen på Åland innebar
att de befintliga 16 kommunerna på Åland under åren 2019 – 2022 skulle,
förutom Mariehamn, gå samman senast den 1 januari 2022 till tre nya
kommuner – en skärgårdskommun, en norråländsk kommun och en
kommun för södra Åland. Kommunstrukturlagen för Åland innehåller
generella bestämmelser om förfarandet vid förändringar i
kommunindelningen.
Nuvarande landskapsregeringen anser att det är viktigt att möjliggöra och
uppmuntra friviliga samgåenden mellan kommuner.
Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om en reform av
kommunstrukturen på Åland upphävs. Landskapsregeringen föreslår
därutöver att kommunstrukturlagen för Åland ändras så att frivilliga
förändringar av kommunindelningen åter blir möjliga utgående från
nuvarande situation med 16 kommuner på Åland; att beräkningen av
samgångsunderstödet ändras och att ett nytt skärgårdstillägg samt särskilt
understöd
enligt
prövning
införs.
Dessutom
föreslås
att
övergångsbestämmelsen som hänvisar till landskapslagen om en reform av
kommunstrukturlagen på Åland upphävs.

./.

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Begäran om yttrande,
lagförslag med motiveringar och parallelltexter enligt bilaga.
Bilaga Kste § 160a/2020.
Att stirra sig blind på kommunstrukturen kanske inte är det bästa för de
Ålands framtida samhällsstruktur eller landsbygdens kommuner. Det är
däremot dags att se över kommunernas uppgifter i grunden, och då vore
en möjlighet att anpassa dem till kommunernas storlek och styrka.
Enligt professor Juha Lavupuro är det grundlagsenligt att gå in för ett
system där man lagstiftar om olika uppgifter för olika grupper/typer av
kommuner. Mariehamns stad eller Jomala kommun har vitt skilda
verksamhetsförutästtningar jämfört med Geta kommun eller Kökars
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 man alltid utgått ifrån att alla kommuner
måste ha samma uppgifter enligt lag, men möjlighet finns skapa ett
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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 som kommunfältet på Åland möter
kanske detta tankesätt kring framtidens kommunstruktur skulle vara en
bra strategi om man vill låta Åland ha kvar sin unika kommunstruktur.

./.

För mer läsning i ämnet se intervjun av professor Juha Lavupuro i
Kommuntorget [hyperlänk]. Intervjun enligt bilaga.
Bilaga Kste § 160b/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen har inget att anmärka på förslaget att upphäva
landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland och inte
heller på de föreslagna ändringarna i kommunstrukturlagen för Åland.
Geta kommun omfattar således förslagen.
Däremot vill Geta kommun fästa Ålands landskapsregerings
uppmärksamhet på faktumet att en ny framtidsvision behöver tas fram
tillsammans med kommunfältet för att besluta om vilka uppgifter och på
vilka grunder kommunernas verksamhet ska baseras på i framtiden.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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§ 161 UTVECKLING AV NORRA ÅLAND
Kste § 161/11.11.2020

Kommundirektörens beredning:
Den 18.9.2019 diskuterade det norrländska presidiet inflyttning till
kommunerna. Presidiet konstaterade att norra Åland har bra skolor,
daghem, bostadsområden och infrastruktur som ger goda förutsättningar
för inflyttning och näringslivsutveckling samt att de styrkor som finns
skulle kunna lyftas mer om en gemensam satsning görs.
Avsikten från mötet blev att vid nästa presidiemöte tillsätta en arbetsgrupp,
som arbetar vidare med frågan om näringslivsutveckling och inflyttning till
regionen som helhet.
Presidiemötet i Finström 3.9.2020 beslöt att respektive kommun utser en
varsin representant till arbetsgruppen, som sammankallas av Geta och ger
rapport vid nästkommande presidiemöte.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en representant till arbetsgruppen
näringslivsutveckling av och inflyttning till regionen Norra Åland.

för

BESLUT:
Ärendet återremitteras, inväntar ytterligare information.
________
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162 § EXTRA ÄRENDE: LAGLIGHET I KOMMUNFULLMÄKTIGES
SAMMANTRÄDEN NR 2, 3, 4 OCH 5 2020
Kste § 162/11.11.2020

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 2, 3, 4 och 5. Dessa kan läsas på kommunens
hemsida www.geta.ax.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att besluten som kommunfullmäktige fattat
vid sammanträdena nummer 2,3,4 och 5 år 2020 har tillkommit i laga
ordning och att besluten kan verkställas.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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163 § EXTRA ÄRENDE: KÖP AV TJÄNST FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING
INOM ÄLDREOMSORGEN
Kste § 62/22.4.2020

./.

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

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 11.11.2020

Tid: kl. 18:30

164 § EXTRA ÄRENDE: KÖP AV BARNOMSORGSLEDARTJÄNST
Kst § 161/03.12.2019

./.

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

./.

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

./.

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

Kste § 101/26.08.2020
./.

NÅHD har dragit tillbaka sitt förslag enligt beslut § 33/19.8.2020.
Bilaga Kste § 101/2020.
Med anledning av motiveringarna i beslutet bör kommunstyrelsen dra
tillbaka sitt förslag till kommunfullmäktige (se Kste § 85/10.6.2020), och
invänta ett reviderat förslag från NÅHD.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med anledning av motiveringarna i NÅHD:s
beslut § 33/19.8.2020, att dra tillbaka sitt förslag till kommunfullmäktige
enligt Kste § 85/10.6.2020 och invänta ett reviderat förslag från NÅHD.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kste § 164/11.11.2020
Kommundirektörens beredning:
Efter möten mellan de norråländska kommunerna står det tämligen klart att
NÅHD kommer endast att erbjuda den enligt lag givna
myndighetsutövningen inom barnomsorgen enligt den nya landskapslagen
om barnomsorg och grundskola. Däremot kommer inga ytterligare
samordningsvinster eller utveckling av barnomsorgen ske. För att
motverka detta och stärka Geta kommuns barnomsorgsledning och stödet
för kommunens barnomsorgsverksamhet föreslår kommundirektören att ett
samarbete om barnomsorgsledartjänster med Finströms kommun startas.
Kommundirektören har fört informella initiala diskussioner med Sunds och
Finströms kommuner. En samlad bedömning är att ett samarbete mellan
Geta kommun Finströms kommun har de bästa förutsättningarna att lyckas.
Upplägget föreslås enligt följande punkter:
- Köp av barnomsorgsledning motsvarande 6 % av en heltid
barnomsorgsledartjänst;
- stöd för Geta daghem vad gäller pedagogisk utveckling, beredning av
vissa verksamhetsövergripande anvisningar och instruktioner;
- beredning av taxor och avgifter inför budgetbehandlingen
Här finns också andra stöd för utveckling av barnomsorgsverksamheten
(t.ex. nya verktyg för lärande etc.). Föreståndaren i Geta daghem bjuds
även in till eventuella möten som Finströms barnomsorgsledare ordnar
med sina föreståndare. Inget förmanskap ingår.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att till Finströms kommun skicka officiell
förfrågan om köp av barnomsorgsledartjänst enligt upplägget ovan i
beredningen.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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165 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kste § 165/11.11.2020
Mötet förklaras avslutat kl. 23.00.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 148-165

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Det aktuella beslutsprotokollet framläggs till påseende på kommunens elektroniska anslagstavla
(www.geta.ax) samt i Geta kommunkansli, Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via
direkt skriftlig delgivning till part. Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller
besvärsanförande kan rådgöras med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller
anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:
§§ 151, 153, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165
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:
§§ 148, 149, 150, 152, 154, 155, 157, 158, 159
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Geta
Getavägen 2115
AX-22 340 Geta

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte
framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå
yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet
sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
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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: ________________________________

