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49 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kste § 49/22.4.2020
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 18.30 i Geta skola 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 16 april med alla nödvändiga
uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt sammankallat och
beslutsfört.
Vid sammanträdet är fem (5) ordinarie ledamöter närvarande. Sammanlagt
är det därför fem (5) beslutande närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Linda-Marie Bladh och Helena Martinsson.
Protokolljustering sker måndagen
kommunkansliet i Vestergeta.

den

27

april

kl

13.00,

på

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enhälligt med följande tillägg:
65 § EXTRA ÄRENDE: AVTAL MED ANLEDNING AV KST
66 § EXTRA ÄRENDE: HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN
BESLUT – BESVÄR GÄLLANDE LANDSKAPSANDEL FÖR
GRUNDSKOLAN

Protokolljustering: ________________________________
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50 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kste § 50/22.4.2020
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper,
kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner
 Lantbruksnämnden för norra Åland, protokoll möte nr 1/2020, 25.3.2020
 Oasen Boende- och Vårdcenter, kallelse förbundsfullmäktige nr 1 2020, 24.4.2020
 Räddningsområden Ålands Landskommuner (RÅL), protokoll nr 3, 2.4.2020
 Kommunala Avtalsdelegationen (KAD), Cirkulär nr 3 2020, Nyttiga länkar under
undantagsförhållandet
 Finströms kommunstyrelse, beslut KS § 42/25.3.2020, Samarbetsförhandlingar KST
 Arbetarskyddskommissionen (Geta), protokoll 8.4.2020
 Kommunernas Socialtjänst, förbundsstyrelsen beslut § 48/31.3.202, information om
inbetalning av grundkapital (33 297,70 euro för Getas del)
 Kommunernas Socialtjänst, förbundsstyrelsen beslut § 52/31.3.2020
 Norra Ålands Högstadiedistrikt, förbundsfullmäktige protokoll nr 1 2020, 26.3.2020
 Finströms kommun, Ledningsmöte i undantagstillstånd nr 1 19.3.2020
 Finströms kommun, Ledningsmöte i undantagstillstånd nr 2 19.3.2020
 Finströms kommun, Ledningsmöte i undantagstillstånd nr 3 26.3.2020
 Finströms kommun, Ledningsmöte i undantagstillstånd nr 4 2.4.2020
 Finströms kommun, Ledningsmöte i undantagstillstånd nr 5 9.4.2020
 Geta kommuns ledningsgrupp vid undantagsförhållanden, protokoll nr 1, 17.3.2020
 Geta kommuns ledningsgrupp vid undantagsförhållanden, protokoll nr 2, 23.3.202
 NÅHD, Balansbok 2019
 NÅHD, tjänstemannabeslut skoldirektör 32-2020, Ärende: Ändringar av
skolskjutsar med anledning av undantagstillstånd 18.3-13.4.2020
Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom
 Kdir § 10/31.3.2020, Utlåtande över ansökan om jordförvärv
 Kdir § 11/31.3.2020, Beslut om extra resurs inom fastighetsskötseln
 Kdir § 12/31.3.2020, Fastighetsskötarens arbetstid under april månad
 Kdir § 13/31.3.2020, Lyftande av långfristigt lån för finansiering av
investeringsprojekt för 2020 samt refinansiering av ett befintligt lån
 Kdir § 14/31.3.2020, Bärgande och omhändertagande av skrotbil från Isaksö
samfällt vattenområde
 Kdir § 15/22.4.2020, Utredning av arbetserfarenhetstillägg
 Kdir § 16/22.4.2020, Anhållan om ledighet (beviljad)
 Kdir § 17/22.4.2020, Omvandling av semesterpenning till ledig tid
 Kdir § 18/22.4.2020, Anhållan om ledighet (beviljad)
 Kdir § 19/22.4.2020, Omvandling av semesterpenning till ledig tid
 Ekonomens beslut § 1/5.3.2020, Ärende: Korrigering av centralkökets detaljerade
budget
 Byråsekreterarens tjänstemannabeslut 14.4.2020, Självrättelse av beslut om utökat
utkomststöd
Tjänstemannabeslut, föreståndare Hemgården
Personal:
24.2.2020 § 9 Semester för tiden 26-28.2-2020, beviljad
2.3.2020 § 10 Semester för tiden 10-12.4-2020, 3 nätter
5.3.2019 § 11 Tillsvidare avtal från och med 1.4.2020
10.3.2020 § 12 Semester för tiden 18-20.3.2020, beviljad
Klient:
26.2.2020 § 9 Hemserviceavgift för klient xx beräknat på år 2018
27.2.202 § 10 Hemserviceavgift för klient xx beräknat på år 2018
2.3.2020 § 11 Beviljat stödtjänst för klient xx, städning, beräknat på år 2020
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Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
 ÅLR Beslut 132 S2, 18.12.2019, Stöd till barn i barnomsorgen med annat
modersmål än svenska 2020.
 ÅLR Beslut 7 U2, 23.01.2020, Remissbegäran för utkast på den nya läroplanen,
ämnen sv, ma, hi, shk och bk.
 ÅLR Beslut 44 U2, 20.02.2020, Arbetsplan 2019-2020 Geta skola
 ÅLR Beslut 27 U2, 24.02.2020, Stödundervisning i svenska hösten 2019
 ÅLR Beslut (Dnr: ÅLR 2020/2325), Fastställande av kompensationsbelopp för
arbets- och pensionsinkomstavdrag 2018
 ÅLR Beslut (Dnr: ÅLR 2020/2324), Kompensation för arbets- och pensionsavdrag
2020
 ÅLR Beslut (Dnr: ÅLR 2020/2080), Förfrågan riktad till sociokanter utbildade
enligt den äldre läroplanen
 ÅLR Beslutsprotokoll (Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån), mottaget 3.4.2020,
Information gällande anställande av säsongspersonal inom jordbrukssektorn
 ÅLR, Meddelande 26.3.2020, Uppdatering av information och rekommendationer
angående kommunernas handläggning av utkomststöd
 ÅLR, Meddelande 6.4.2020, Uppdatering av information och rekommendationer
angående kommunernas handläggning av utkomststöd
 ÅLR, Meddelande 19.3.2020, Uppdatering av information och rekommendationer
angående de rådande undantagsförhållandena och kommunernas socialvård
 ÅLR Brev (Dnr: ÅLR 2020/2261), Information till kommunerna och
kommundirektörerna
 ÅLR, Brev (Dnr: ÅLR 2020/2261), INFORMATION GÄLLANDE TRÄNINGAR
PÅ FOTBOLLSPLANER OCH MOTSVARANDE IDROTTSPLATSER
UTOMHUS
 ÅLR, Beslut (Dnr: ÅLR 2020/516), ARBETSGRUPP FÖR KLARLÄGGANDE
AV BEHÖRIGHETSKRAV I LANDSKAPSFÖRORDNING OM BARNOMSORG
OCH GRUNDSKOLA
 Ålands Ombudsmanna myndighet, Brev 27.2.2020, Jämställdhetsplan för Geta skola
ÅOM 2020/53
 ÅLR, Brev 17.3.2020, Uppdatering av information och rekommendationer angående
kommunens utbildningsverksamhet under undantagstillståndet
 ÅLR, Brev 20.3.2020 (Dnr: ÅLR 2020/2261), Uppdatering av information och
rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i
undantagsförhållanden för yngre skolelever
 Åfs 2020:36, LL om temporärt tilläggsstöd till den som lyfter grunddagpenning eller
arbetsmarknadsstöd
 Social och hälsovårdsministeriet, Anvisning 31.3.2020, FÖREBYGGANDE AV
CORONAVIRUSSMITTA OCH TILLGODOSEENDE AV
KLIENTERNABEHOV I TJÄNSTER SOM GES I HEMMET
 ÅLR, e-post 16.4.2020, Information samt möjlighet till yttrande om att skolturer i
linjetrafik dras in från och med den 23 april 2020 (förslaget har dragits tillbaka)
 ÅLR, Brev (Dnr: ÅLR 2020/2264), Förfrågan om medgivande till
kommungemensamt Geosecma formulär
 ÅLR, Tjf 13 Dnr ÅLR 2020/2550, Fördelningsnyckel för samfundsskatten 2020
 ÅLR, Tjf 14 Dnr ÅLR 2020/2637, Kompensation för förlust av skatteintäkter för
skatteår 2020
 FFS 197/2020 Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att
iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av
bedömning av servicebehovet inom socialvården
 ÅLR, Meddelande 9.4.2020 (61/S2/9042020), Förtydligande av förordning FFS
197/2020
 ÅLR, Meddelande 19.3.2020, Uppdatering av information och rekommendationer
angående kommunernas barnomsorg
 ÅLR, Meddelande 27.3.2020, Uppdatering av allmän information, anvisningar och
rekommendationer angående de rådande undantagsförhållandena och kommunernas
socialvård
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 ÅLR, Meddelande 26.3.2020, Uppdatering av allmän information, anvisningar och
rekommendationer angående de rådande undantagsförhållandena och kommunernas
socialvård
 ÅLR, Meddelande (Nr 95 U2, Dnr: ÅLR 2020/2261), 7.4 2020 Uppdatering av
information och rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet
under undantagstillståndet.
 ÅLR, Beslut 45 U3 (Dnr: ÅLR 2020/2643), Rekommendation angående nya
anvisningar om biblioteksverksamheten
 Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, Brev 25.3.2020 (Nr 16 A 16), Ärende:
lägesrapporter
 Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, Brev 24.3.2020 (Nr 15 A 16), Ärende:
Undantagstillståndet
 Social- och hälsovårdsministeriet, anvisning 20.3.2020, BEAKTANDE AV
UNDANTAGSSITUATIONEN PÅ GRUND AV COVID-19 INOM SOCIALOCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA PÅ BASNIVÅ
 ÅLR, Meddelande 26.3.2020, Förtydliganden utgående från SHM:s anvisningar till
den del de omfattar socialvård
 Social- och hälsovårdsministeriet, anvisning 1.4.2020, HUR LAGEN OM
SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH BEREDSKAPSLAGEN PÅVERKAR
RÖRELSEFRIHETEN VID SOCIALVÅRDENS ENHETER
 ÅLR, Meddelande 6.4.2020, Förtydliganden av social och hälsovårdsministeriets
anvisning av den 1.4.2020:
 ÅLR, Beslutsprotokoll Hälso- och sjukvårdsbyrån 18.3.2020, Social- och
hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma
sjukdomar för att stänga skolor (Dnr: ÅLR 2020/2265)
 ÅLR, Beslutsprotokoll Hälso- och sjukvårdsbyrån 26.3.2020, Beslut 27 S3 (Dnr:
ÅLR 2020/2265), Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt
lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor
 ÅLR Beslut 9.4.2020 (Dnr: ÅLR 2020/2265), Social- och hälsovårdsministeriets
uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att stänga skolor
 ÅLR, Beslutsprotokoll Hälso- och sjukvårdsbyrån 18.3.2020, Social- och
hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma
sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster (Dnr: ÅLR 2020/2268),
 ÅLR, Beslut 9.4.2020 (Dnr: ÅLR 2020/2268), Social- och hälsoministeriets
uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa
offentliga sammankomster
 ÅLR, Beslutsprotokoll Hälso- och sjukvårdsbyrån 24.3.2020, Beslut 25 S3 (Dnr:
ÅLR 2020/2403), Anvisning om rätten att avvika från tidsfristerna om icke
brådskande vård
 ÅLR, Beslutsprotokoll Hälso- och sjukvårdsbyrån 24.3.2020, Beslut 26 S3 (Dnr:
ÅLR 2020/2405), Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra
riskgrupper
 ÅLR Beslut 16.4.2020 (Dnr: ÅLR 2020/2405), BESÖKSFÖRBUD HOS
BOENDESERVICEENHETER FÖR ÄLDRE OCH ANDRA RISKGRUPPER
 Social- och hälsovårdsministeriet, Kommuninfo 3/2020, BEHANDLINGEN AV
UTKOMSTSTÖD UNDER DEN EXCEPTIONELLA SITUATION
CORONAEPIDEMIN ORSAKAR
 Social- och hälsovårdsministeriet, anvisning 9.4.2020, ANVISNING TILL
KOMMUNERNA OCH TJÄNSTEPRODUCENTERNA OM FÖREBYGGANDE
AV CORONAVIRUSSMITTA VID ENHETER FÖR VÅRD OCH OMSORG
DYGNET RUNT 9.4.2020
 ÅLR, Meddelande 9.4.2020 (46/S1/14.4.2020), Förtydliganden av social och
hälsovårdsministeriets anvisning FÖREBYGGANDE AV
CORONAVIRUSSMITTA VID ENHETER FÖR VÅRD OCH OMSORG
DYGNET RUN
 Social- och hälsovårdsministeriet, anvisning 8.4.2020, Anvisning till kommunerna
om olika sätt att tillhandahålla arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och vissa
socialvårdstjänster under covid-19-epidemin
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 ÅLR, Meddelande 9.4.2020 (62/S2/9042020), Förtydligande utgående från SHM:s
anvisning till den del de omfattar socialvård (gällande tillhandahållande av
arbetsverksamhet)
 Social- och hälsovårdsministeriet, beslut 9.4.2020, Social- och
hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 87 § i beredskapslagen om begränsning
av försäljningen av salbutamolpreparat
 Miljöministeriet, anvisning 27.3.2020, Anvisningar till de kommunala
miljövårdsmyndigheterna vad gäller undantagsförhållandena på grund av COVID-19
 ÅLR, Beslutsprotokoll Allmänna byrån 18.3.2020 (ÅLR 2020/2284), Beslut om
branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion
 ÅLR, Beslutsprotokoll Allmänna byrån 19.3.2020 (ÅLR 2020/2284), Beslut om
branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion
 ÅLR, Tjb § 9 16.3.2020 (Dnr ÅLR 2020/2173), Förbjudande av offentliga
tillställningar
Övrigt
 Kommunernas Socialtjänst. Kst-nytt nr 2/2020
 Kopiosto, AVTAL FÖR ÅREN 2020–2022 KOMMUNENS INTERNA
ADMINISTRATIVA BRUK
 Rädda Barnen Åland, brev 25.3.20020, Barns rättigheter i undantagsförhållanden
 Klubbhuset Pelaren, meddelande om att klubbhuset håller stängt 18.3-13.4.2020
 ÅDA, Ägarinformation 2020-03 (30.3.2020)
 RÅL & Mariehamns räddningsverk, Meddelande 13.3.2020, Information till
avtalsbrandkårerna angående Coronaviruset (COVID-19)
 RÅL & Mariehamns räddningsverk, Meddelande 16.3.2020, Information till
avtalsbrandkårerna angående Coronaviruset (COVID-19), Nr 2 16.3.2020
 RÅL, Meddelande 25.3.2020 (RÅL Dnr 60/0202), INFORMATION OCH
DIREKTIV GÄLLANDE CORNAVIRUSET (COVID-19)
 ÅSUB, invånarantal Geta kommun 31.12.2020 496 personer
 Ålands Landsbygdscentrum, Landsbygdsnäringarna på Åland 2020
 bärkraft.ax, protokoll, Utvecklings- och hållbarhetsrådets möte 31 januari 2020
 Ålands kommunförbund, Översikt över kommunernas ekonomiska läge mars 2020
och prognos för 2020 (Magnus Sandberg, 2.4.2020)
 ÅLR, Tackbrev till Geta kommun med anledning av regeringens kommunbesök den
12 mars
 Finlands kommunförbund, Meddelande 25.3.2020, Ny handbok i
kriskommunikation för kommunerna
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda kommunens
nämndprotokoll och protokoll över tjänstemannabeslut samt att det inte är påkallat att
ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55 §.
Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas i övrigt till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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51 § BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Kste § 51/22.4.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Preliminärt resultat för räkenskapsperioden redogörs för styrelsen och
utkast till bokslut jämte balansbok och verksamhetsberättelse presenteras
för kommunstyrelsen. Avskrivningarna är med i resultatet, men de
verksamhetsspecifika interna kostnaderna är ej fördelade ännu.
Bilaga Kst § 51/2020.
Kommunstyrelsen bör särskilt granska verksamhetsberättelserna för
uppgiftsområdena Kommunledning, Bibliotekets och kulturverksamhet,
Centralkök, Allmän social verksamhet, Hemservice och äldreomsorg,
Undervisningsverksamhet och Barnomsorg eftersom kommunstyrelsen
är beslutande organ för dessa områden. Övriga verksamhetsberättelser
inom byggnadstekniska sektorn har redan godkänts av byggnadstekniska
nämnden.
Verksamhetsbidraget för uppgiftsområdet Kommunledning är inom de
budgeterade ramarna (98 % förverkligat). Det positiva resultatet beror på
att intäkterna har flutit in mer än budgeterat. Verksamhetens mål och
planerade åtgärder för året har i stora drag förverkligats enligt plan.
Skoldirektörens beredning:
De ansvariga tjänstemännen inom skola och barnomsorg har gjort upp
verksamhetsberättelse 2019.
Totalt sett har budget 2019 hållit och verksamheternas planerade
målsättningar uppnåtts.
Geta skola hade ett litet överskott. Daghemmet beviljades tilläggsmedel
26 000€ pga. felbudgeterade löner. Sett till totalen hade detta
tilläggsanslag inte behövts. Ersättningen till Nåhd var för lågt budgeterad
pga. Getas ökade elevantal och kostnadsfördelningen i det nya
grundavtalet.
Socialchefens beredning:
För Socialnämndens uppgiftsområde Allmän social verksamhet var
verksamhetsbidraget -763 259 €, vilket är 92 % mot budget. Budgeterade
medel för året var -841 435 €, inklusive omdisponering av ram med – 45
000 € från uppgiftsområdet hemservice och äldreomsorg till barnskydd
och familjehem och anstaltsvård.
Enligt uppgifter från Kommunernas socialtjänst k.f. (tidigare Ålands
omsorgsförbund k.f.) kommer Geta att erhålla en återbetalning om 6000
€ från förbundet. Förbundet har ännu inte utkommit med sitt fullständiga
bokslut (textdel).
Föreståndaren på Hemgårdens beredning:
Verksamhetsbidraget är -619 234 vilket är 81 % mot budget. Under året
var det två budgetändringar då vårddygnen på Oasen var betydligt lägre
än budgeterat vilket gjorde att medel kunde omdisponeras till Allmän
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social verksamhet om totalt 53 800€. Resultatet för personalkostnaderna
(95 % bruksgrad) och inkomsterna (141 % bruksgrad) blev också
betydligt bättre än budgeterat.
I bokslutet saknas ännu slutregleringen av ÄlDis.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelserna för
uppgiftsområdena Kommunledning, Allmän social verksamhet,
Hemservice och Äldreomsorg, Barnomsorg, Undervisningsverksamhet,
Centralköket och Bibliotek och kultur, men återremitterar bokslutet och
balansboken för vidare beredning och färdigställande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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52 § TILLÄGGSPRINCIPER FÖR UTKOMSTSTÖD FRÅN OCH MED 1 APRIL
2020
Kste § 52/22.4.2020
./.
./.

Bilaga: Principer för utkomststöd i Finström och Geta kommun 2020
Bilaga Kste § 52a/2020.
Bilaga: Tilläggsprinciper för utkomststöd i Geta fr.o.m. 1.4.2020
Bilaga Kste § 52b/2020.
Socialchefens beredning:
Geta kommun har sedan tidigare fastställda principer för utkomststöd, se
bilaga. Principerna är en tillämpningsanvisning för de tjänstemän som
arbetar med utkomststöd. Principerna innehåller också kommunens
fastslagna riktlinjer för förebyggande utkomststöd.
Finlands regering har den 16.3.2020 i samverkan med rikets president
konstaterat att sådana undantagsförhållanden som avses i
beredskapslagen (1552/2011) råder i landet. Eftersom situationen med
undantagstillstånd och COVID-19 bedöms slå hårt på samhället
ekonomiskt finns det skäl att se över principerna för utkomststöd då man
kan anta att antalet personer som påverkas negativt av effekterna av
COVID-19 kommer vara stort. Personer berättigade till utkomststöd
kommer därmed att öka. Med stor sannolikhet kommer inte de
budgeterade medlen för utkomststöd att vara tillräckliga.
Av denna orsak föreslår socialchefen att principerna för utkomststöd i
Geta kommun tillfälligt ändras till vissa delar. Ändringarna som föreslås
framkommer i bilaga 2, ”Tilläggsprinciper för utkomststöd i Geta
kommun fr.o.m. 1.4.2020”. Ålands landskapsregering och social- och
hälsovårdsministeriet har uppmanat kommunerna att se över sina
principer för utkomststöd pga. nu rådande situation.
Förslag till ändringar i principerna bedöms vara kostnadsdrivande för
kommunen. COVID-19 antas också innebär en del lägre kostnader för
kommunen (t.ex. personer i karantän/karantänliknande förhållanden kan
inte nyttja beviljad service fullt ut) men man kan anta att det främst
kommer att innebära ökade kostnader på flera håll. Ett utkomststöd som
fungerar optimalt innebär att personer snabbt kommer tillbaka till
arbetsmarknaden (givetvis i samarbete med AMS och andra
myndigheter) och i det långa loppet är det en inbesparing för kommunen.
Därav kan en del av tilläggen vara kostnadsdrivande idag men på lång
sikt väl investerade pengar.
Socialkansliets personal har haft internutbildning och i dagsläget finns
fyra personal som kan behandla ansökningar om utkomststöd.
Beredskapen bedöms därmed som god vid eventuell frånvaro av personal
eller personal i karantän. En kunddator har installerats i kommungårdens
foajé (Finström)som möjliggör att man kan ansöka om utkomststöd utan
att ha bokad besökstid hos socialkansliets personal. Kunddatorn kan med
fördel också användas för att göra andra ärenden i t.ex. FPAs E-tjänst
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eller motsvarande. Socialkansliets personal har utökade telefontider för
att kunna betjäna så snabbt som möjligt.
Socialchefen förordar:
Kommunstyrelsen godkänner ”Tilläggsprinciper för utkomststöd i Geta
kommun fr.o.m. 1.4.2020”. Principer för utkomststöd i Geta gäller
fortsättningsvis till de delar som inte ändras i tillägget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner ”Tilläggsprinciper för utkomststöd i Geta
kommun fr.o.m. 1.4.2020”. Principer för utkomststöd i Geta gäller
fortsättningsvis till de delar som inte ändras i tillägget.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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53 § STADGAR FÖR GETA CANCERFOND
Kste § 53/22.4.2020
./.

Bilaga: Stadgar för Geta cancerfond
Bilaga Kste § 53/2020.
Socialchefens beredning:
Stadgar för Geta cancerfond ändrades senast 2018. Enligt landskapslag
(2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst kommer Geta
kommuns individ- och familjeomsorg fr o m 1.1.2021 överlåtas till
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Socialchefen som i dagsläget
handlägger Geta cancerfond kommer att överflyttas till KST,
Socialnämndens ärenden behandlas sedan 1.1.2020 av kommunstyrelsen.
Av ovanstående orsaker behöver Stadgar för Geta cancerfond ändras. Nu
gällande stadga som bilaga.
Följande ändringar föreslås:
2 § Ordet socialnämnden ersätts av ordet kommunstyrelsen
Ordet socialchef ersätts av ordet beslutande tjänsteman inom kommunens
äldreomsorg
3 § Stycket socialnämnden och/eller socialchefen ersätts av stycket
Kommunstyrelsen och/eller beslutande tjänsteman inom kommunens
äldreomsorg
5 § Ordet socialnämnden ersätts av ordet kommunstyrelsen
Stycket socialnämndens sammanträden ersätts av kommunstyrelsens
sammanträden
Ordet socialarbetaren ersätts av ordet beslutande tjänsteman inom
kommunens äldreomsorg
Eftersom innevarande års redovisning skall sammanställas av tjänsteman
inom äldreomsorgen kunde ändringarna med fördel träda i kraft redan i
år, förslagsvis fr.o.m. 1.6.2020. Då kan socialchefen enkelt bistå vid
eventuella frågor gällande ansökningar och utbetalningar under hela året.
Socialchefen förordar:
Stadgar för Geta cancerfond ändras enligt ovanstående. Den uppdaterade
stadgan träder i kraft från och med 1.6.2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderade stadgar för Geta
cancerfond ändras enligt ovanstående. Den uppdaterade stadgan träder i
kraft från och med 1.6.2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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54 § ERSÄTTNING FÖR ARBETSVERKSAMHET FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Kste § 54/22.4.2020

Socialchefens beredning:
Finlands regering har den 16.3.2020 i samverkan med rikets president
konstaterat att sådana undantagsförhållanden som avses i
beredskapslagen (1552/2011) råder i landet. Ålands landskapsregering
gick den 19.3.2020 ut med en ”stark rekommendation” att stänga bl.a.
arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning (enl.
socialvårdslagen (FFS 710/1982) 27 e) och verksamhet i
sysselsättningssyfte (socialvårdslagen 27 d). Kommunen har i dagsläget
ingen person i verksamhet i sysselsättningssyfte (oftast köptjänst av
Fixtjänst).
För personer i arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen 27 e § är deras
primära inkomst sjukpension, rehabiliteringsstöd och/eller utkomststöd.
För arbetsverksamheten erhåller de s.k. flitpeng om 12 euro/dag. De har
beslut om arbetsverksamhet för hela år 2020. Flitpengen betalas enbart ut
för närvarodagar, dvs. ingen flitpeng utbetalas under sommaren då
personen är ledig eller om personen är sjuk. Denna verksamhet är nu
pausad för samtliga. Föreslås att flitpeng fortsättningsvis betalas ut i
mars och april 2020 (oberoende om personen varit på plats eller inte)
men fr.o.m. 1.5.2020 betalas den enbart ut om man varit på plats. Så fort
undantagstillståndet är över och riskgrupper rekommenderas kunna röra
sig fritt i samhället tas arbetsverksamheten upp igen.
Socialchefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att betala ut flitpeng om 12 euro per dag
under mars och april 2020 oberoende om man varit närvarande på
arbetsplatsen eller inte. Från och med 1.5.2020 betalas flitpeng endast ut
om man varit närvarande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att betala ut flitpeng om 12 euro per dag
under mars och april 2020 oberoende om man varit närvarande på
arbetsplatsen eller inte. Från och med 1.5.2020 betalas flitpeng endast ut
om man varit närvarande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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55 § FRÅGA OM AVGIFTSFRI BANOMSORG UNDER RENOVERING
Kste § 55/22.04.2020

Skoldirektörens beredning:
Vid daghemmet Kotten planeras en renovering under perioden 8 juni –
7 augusti 2020. I projektplanen för renoveringen finns ett förslag om att
daghemmet kan vara avgiftsfritt under renoveringstiden.
Principer för barnomsorgsavgifter fastställs årligen av
kommunfullmäktige och beslut om avgiftsfrihet kan avgöras av
kommunstyrelsen.
I de fastställda barnomsorgsavgifterna för 2020 uppbärs ingen avgift för
juli månad då daghemmet är stängt. Om familjen före den sista april
meddelar att barnet är frånvarande under åtta sammanhängande veckor
under perioden juni-augusti erhålls två avgiftsfria månader. För de
vårdnadshavare som behöver barnomsorg under juli månad är
kommunen ålagd att ordna alternativ barnomsorg, så kallad
sommarbarnomsorg till ordinarie taxa.
Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen i Geta konstaterar att den fastställda
barnomsorgstaxan medger upp till åtta avgiftsfria veckor under
sommaren. Kommunen är skyldig att ordna barnomsorg för de barn som
behöver även under sommaren och tillhandahåller full service trots
renoveringen varpå fakturering enligt ordinarie barnomsorgstaxa är
motiverat.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen i Geta konstaterar att den fastställda
barnomsorgstaxan medger upp till åtta avgiftsfria veckor under
sommaren. Kommunen är skyldig att ordna barnomsorg för de barn som
behöver även under sommaren och tillhandahåller full service trots
renoveringen varpå fakturering enligt ordinarie barnomsorgstaxa är
motiverat.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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56 § REMISSBEGÄRAN FÖR UTKAST PÅ DEN NYA LÄROPLANEN FÖR
GRUNDSKOLAN PÅ ÅLAND
Kste § 56/22.04.2020

Skoldirektörens beredning:
Kommunens Landskapet Åland har en egen läroplan som förnyas
parallellt med lagrevideringen och tas i bruk 2021. Syftet med
revideringen är att undervisningen skall bättre kunna ta hänsyn till
förändringar i omvärlden och att stärka skolans uppdrag att bygga en
hållbar framtid. Den nya läroplanen är en produkt som skall möta
samhällets krav på skolan och ge dem som arbetar i grundskolan ett
tydligt verktyg för att skapa en enhetlig grundskola på Åland.
Läroplanen är indelad i två delar; den allmänna delen och ämnesdelen. I
den allmänna delen redogörs för vilka riktlinjer skolorna skall arbeta
enligt. Värdegrund, samarbete, pedagogiska inriktningar och bedömning
är områden som tas upp i allmänna delen.

./.
./.

En remissbegäran på utkastet har begärts på den allmänna delen av
kommuner och samarbetsinstanser, remisstiden pågår efter förlängning
till 30.5.2020.
Bilaga Kste § 56a/2020 (förlängning av remisstiden).
Bilaga Kste § 56b/2020 (utkast över läroplan).

./.

Skoldirektören har uppgjort ett förslag remissvar enligt bilaga.
Bilaga Kste § 56c/2020.
Skoldirektörens förordar:
Kommunstyrelsen i Geta omfattar skoldirektörens förslag till remissvar
enligt bilaga Kste § 56c/2020 och skickar svaret till Ålands
landskapsregering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen i Geta omfattar skoldirektörens förslag till remissvar
enligt bilaga Kste § 56c/2020 och skickar svaret till Ålands
landskapsregering.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16

Plats: Geta skola, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 22.4.2020

Tid: kl. 18:30

57 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV 2 § LANDSKAPSFÖRORDNINGEN OM
TILLÄMPNING I LANDSKAPET ÅLAND AV RIKSFÖRFATTNING OM
SOCIALVÅRD
Kste § 56/22.04.2020

./.

Beredare: kommundirektören
Remissdokument inkom 9.3.2020 (Dnr: ÅLR 2020/2005). Synpunkter
med anledning av förslaget vill landskapet ha senast 24.4.2020 per e-post
till registratorn.
Bilaga Kste § 57/2020.
I tillämpningen på Åland av förordningen (FFS 912/1992) om
klientavgifter föreslås tre ålandsspecifika undantag från rikets
klientavgiftsförordning föreslås upphävas:
1) Enligt 2 § 2 punkten i blankettförordningen har kommunen möjlighet
att fastställa egna grunder för hemservice istället för de avgiftsgrunder
som framkommer av 3 § i rikets förordning om klientavgifter
2) Enligt 2 § 2 punkten i blankettförordningen har kommunen möjlighet
att fastställa egna bestämmelser som avviker från riksförordningen
gällande uppbörd av avgift för frånvarotid för hemservice, familjevård,
eller service på institution då klienten avbryter servicen
3) Enligt 2 § 4 punkten i blankettförordningen har kommunerna även
möjlighet att enligt prövning beakta högst 3 % av den beskattningsbara
förmögenheten som inkomst vid fastställande av hemserviceavgift
Enligt konsekvensbedömningen som är fogad till förslaget kommer inte
Geta kommun enligt nuvarande praxis och avgifter inom hemservicen att
påverkas av ändringsförslagen.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ej har några synpunkter på
förslaget över ändring av landskapsförordningen om tillämpning av
klientavgiftsförordningen 2 § 2 och 4 punkten
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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58 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING
Kst § 58/22.04.2020

./.

En uppdaterad ekonomirapport per 31 mars samt analys uppgjort av
ekonomen presenteras under mötet.
Bilaga Kste § 58/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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59 § ANHÅLLAN OM AMORTERINGSUPPSKOV FÖR LANDSKAPSLÅN 20202021
Kst § 195/19.12.2018

Kommundirektören har haft ett möte med representanter från
landskapsregeringen (två tjänstemän samt finansministern) om möjligheten
för kommunen att lätta på amorteringstrycket från de landskapslån
kommunen har. Låneskulden är för närvarande totalt ca -390 000 euro och
amorteringar om 26 708,33 euro har betalats till landskapsregeringen under
perioden 1.9.2017-31.8.2018.
På grund av den totalekonomiska situationen i Geta kommun, men främst
på grund av ökande underhållskostnader för kommunens hyreslägenheter
samt framtida planerade renoveringar, behöver kommunen till
landskapsregeringen ansöka om amorteringsuppskov för amorteringar av
kommunens landskapslån för åren 2019-2020. Kommunen har bland annat
åtminstone två lägenheter där taken över farstuingångarna läcker in fukt
som har skapat påväxt och fuktskador. Dessutom har
underhållskostnaderna av för de allt äldre lägenheterna ökat under det
senaste året på grund av ett flertal lägenhetsrenoveringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller till landskapsregeringen om
amorteringsuppskov för ovanstående landskapslån för åren 2019-2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 79/14.5.2019

./.

Landskapsregeringen har beviljat amorteringsuppskov för
landskapslånen nr 651 0007, 651 0032 och 3401 50 så att nästa
amortering sker 31.8.2020. Beslut enligt bilaga.
Bilaga Kst § 79/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar landskapsregeringens beslut till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 59/22.04.2020
Beredare: kommundirektören
Geta kommun har av Ålands landskapsregering tidigare i maj 2019 fått
beviljat amorteringsuppskov för tre landskapslån nr 651 0007, 651 0032
och 3401 50. Nästa amortering är planerad att ske i augusti 2020.
Med anledning av rådande omständigheter i samhället med
undantagstillstånd på grund av coronapandemin och den annalkande
recessionen finns det nu anledning att återigen anhålla till
landskapsregeringen om amorteringsuppskov för kommunens alla tre
landskapslån.
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Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen anhåller till Ålands landskapsregering om
amorteringsuppskov för ovanstående landskapslån för åren 2020-2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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60 § INVESTERINGAR 2020
Kst § 60/22.04.2020

./.

Beredare: kommundirektören
Med anledning av rådande omständigheter i samhället med
undantagstillstånd på grund av coronapandemin och den annalkande
recessionen finns det nu anledning att på nytt bedöma behovet av 2020
års budgeterade investeringar.
En sammanställning av investeringarna enligt bilaga.
Bilaga Kst § 60/2020.
Investeringen för reparation av daghemmet Kottens mellan, inner- och
ytterväggar är redan påbörjad. Upphandlingen är avslutad och vinnande
anbud låg inom projektets budgetram. Kommundirektören bedömer att
investeringsprojektet att förnya kommunens uppvärmningssystem är
långsiktigt en god investering, och det finns goda möjligheter att flera
entreprenörer kommer att vara intresserade av projektet vid en öppen
upphandling. Intresset torde resultera i bra konkurrens och flera
inlämnade anbud och lägre investeringskostnader än vid normala
förhållanden.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige nedanstående
åtgärder och budgetändringar i investeringsbudgeten med anledning av
det ekonomiska läget.
Följande investeringar skjuts preliminärt upp till 2021:
- Utbyggnad till Hällö/Isaksö, -30 000 euro
- Utredning: Asfaltering av Snäckövägen och Ramsdalsvägen, -5 000
euro
samt investeringsbudgeten för följande projekt sänks:
- Kottens mellan, inner- och ytterväggar, projektets investeringsbudget
sänks från -100 000 euro till -60 000 euro.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige
nedanstående åtgärder och budgetändringar i investeringsbudgeten med
anledning av det ekonomiska läget.
Följande investering tas bort från investeringsbudgeten:
- Utredning: Asfaltering av Snäckövägen och Ramsdalsvägen, -5 000
euro
samt investeringsbudgeten för följande projekt sänks:
- Kottens mellan, inner- och ytterväggar, projektets investeringsbudget
sänks från -100 000 euro till -60 000 euro.
______
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61 § SAMARBETE OM UNGDOMSVERKSAMHET I GODBY
Kst § 22/16.1.2019

./.

Finströms förfrågan med avtalsutkast enligt bilaga.
Bilaga Kst § 11a/2019.
Enligt ovanstående är en första, högst preliminär, kostnadsberäkning för
deltagande i samarbetet ca. 3 200 euro/år. Konstateras att Geta kommun ej
budgeterat för detta ändamål och verksamheten finns ej med i de
verksamhetsmål som är uppställt för ungdomsverksamheten i kommunens
budget för 2019. Ärendet bör således föras till fullmäktige för att få
tilläggsmedel om styrelsen bedömer att kommunen ska gå in för ett
samarbete. Poltitiskt bör även det eventuella samarbetet förankras i
fullmäktige.

./.

Enligt 2018 års besökstatistik är ungdomslokalen i Godby, som drivs av
Finströms kommun, relativt välbesökt av getaungdomar.
Bilaga Kst § 11b/2019.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och beslutar huruvida kommunen
går vidare med Finströms kommuns samarbetsförfrågan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att
tilläggsmedel om 3 200 euro budgeteras under uppgiftsområdet
Kommunledning under kostnadsstället för ungdomsverksamhet för att
starta upp ett samarbete med Finströms kommun gällande
ungdomsverksamhet i Godby.
______
Kfge § 9/30.1.2019
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsmedel om 3 200 euro budgeteras
under uppgiftsområdet Kommunledning under kostnadsstället för
ungdomsverksamhet för att möjliggöra att starta upp ett samarbete med
Finströms kommun gällande ungdomsverksamhet i Godby. De övriga
norråländska kommunerna bör vara med i samarbetet.
______
Kst § 61/22.04.2020
Beredare: kommundirektören
I januari 2019 godkände kommunfullmäktige tilläggsmedel i budgeten
för 2019 för att möjliggöra ungdomssamarbetet med Finström kommun..
Finströms kommun återkom dock aldrig med ett nytt avtalsförslag under
året varför samarbetet inte förverkligades 2019. Nu har dock Finströms
kommun efter ett längre uppehåll på grund av förseningar återkommit
med ett avtalsförslag med de ändringar som föreslogs senast ärendet
behandlades i de andra norråländska kommunerna.

./.

Bifogat finns nytt utkast till avtal, en verksamhetsplan för
ungdomsverksamheten i Godby och kostnadsberäkningar för
samarbetskommunerna.
Bilaga Kste § 61/2020.
Enligt beräkningarna kommer Geta kommun att betala 2 770 euro/år om
Vårdö inte är med i samarbetet och 2 583 euro/år om Vårdö är med.
Under kostnadsstället för Ungdoms- och fritidsverksamhet
(kostnadsställe 1143) i Geta kommuns budget för 2020 finns budgeterat
3 500 euro för samarbetskostnader med andra kommuner.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal och ansluta sig
till samarbetet. Kommunen förbehåller sig dock rätten att inte
underteckna samarbetsavtalet om inte minst tre andra norråländska
kommuner ansluter sig till det.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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62 § INITIATIV OM GEMENSAM 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.
______
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63 § INITIATIV FRÅN HAMMARLANDS KOMMUN
Kste § 63/22.4.2020

./.

Beredare: kommundirektören:
Hammarlands kommuns fullmäktige- och styrelsepresidium höll ett möte
den 19 mars 2020. Vid diskussionen berördes bl.a. det av Hammarlands
kommuns upplevda behov av att skjuta upp verkställigheten av den nya
grundskole- och barnomsorgslagen (enligt plan träder den i kraft
1.1.2021) med anledning av de kostnadsökningar som bedöms drabba
kommunerna på grund av vissa bestämmelser i lagen. Bakgrunden till
initiativet är de undantagsförhållanden som råder och den recession som
är på antågande. Hammarlands kommun efterhör därför om det finns
intresse för att kommunerna på Åland samfällt skulle vända sig till
landskapsregeringen för att framskjuta den planerade grundskol- och
barnomsorgsreformen fram till nästa mandatperiod. Eventuellt kunde det
här göras med en gemensam skrivelse som undertecknas av
kommunernas representanter.
Det här ärendet har nu även behandlats av kommunstyrelsen i
Hammarland den 7.4.2020. Initiativet enligt bilaga.
Bilaga Kste § 63/2020.
Svaret bör skickas till Hammarland senast torsdagen den 15.5.2020.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Hammarlands kommunstyrelse
att Geta kommun inte ser nödvändigheten att skjuta upp hela grundskoleoch barnomsorgslagen, däremot anser Geta kommun att vissa
kostnadsdrivande bestämmelser i lagen kan skjutas upp för att lindra
kommunernas ekonomiska situation under rådande omständigheter.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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[Elektroniskt ärende] 64 § AVGIFTSFRIHET FÖR BARN INOM
BARNOMSORGEN OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN
Kste § 64/22.4.2020

Detta ärende har behandlats genom elektronisk beslutsförande i enlighet
med § 76 i Geta kommuns förvaltningsstadga. Ärendet skickades ut per
e-post till de ordinarie styrelsemedlemmarna den 25.3.2020 kl 21.45.
Svarstid var från och med tiden då ärendet skickades ut per e-post till
styrelseledamöterna till och med den 29 mars 2020 kl 23.59. Alla
kommunstyrelseledamöter understödde förslaget till beslut.
Kommundirektörens beredning:
Befolkningsskyddets ledningsgrupp, som varit i drift sedan den
16.3.2020 på grund av utlyst undantagstillstånd och ikraftträdande av
beredskapslagen, har den 24.3.2020 behandlat frågan om avgiftsfrihet för
barn i barnomsorgen och i fritidshemsverksamheten. Ledningsgruppens
protokoll enligt bilaga.
Enligt information från Ålands landskapsregering av den 19.3.2020
(skickat per e-post) gäller bl.a. följande information och
rekommendationer till kommunernas barnomsorg:
- Daghemmen fortsätter att hålla öppet och förundervisningen ska
fortsättningsvis ordnas. Kommunen kan avstå från ansvaret att ordna
barnomsorg om barnets föräldrar eller vårdnadshavare kan ordna
vården av barnen på annat sätt.
- Fritidshemsverksamhet erbjuds för de elever som beviljats närstudier
och redan är inskrivna i verksamheten.
- De föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna
barnomsorgen hemma rekommenderas göra det
- Kommunerna bör ta ställning till hur barnomsorgsavgiften fastställs
under undantagsförhållanden, om barnet inte nyttjar sin plats inom
barnomsorgen.
Ytterligare står det om ordnande av kommunens barnomsorg i ett
informationsbrevet som skickats från Ålands landskapsregering den
20.3.2020 (Brev U2 20.3.2020, Dnr ÅLR/2061):
”Alla barn kan vid behov utnyttja tjänster inom barnomsorgen. Ansvaret
att ordna barnomsorg kan frångås i en situation där barnets föräldrar
eller andra vårdnadshavare kan ordna skötseln av barnet på annat sätt.
Syftet med bestämmelsen är att garantera att alla barn vars föräldrar
eller andra vårdnadshavare inte kan ordna skötseln av barnet på annat
sätt, kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet. Föräldrarna bedömer
behovet.”
Med anledning av ovanstående information och rekommendationer från
Ålands landskapsregering samt behandlingen av ärendet i Geta kommuns
ledningsgrupp för befolkningsskydd av den 24.3.2020 bör
kommunstyrelsen fastställa ledningsgruppens beslut att införa en
avgiftsfrihet för barn inom kommunens barnomsorg och
fritidshemsverksamhet genom att införa en preciserad
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tillämpningsanvisning till nuvarande grunder för kommunens
barnomsorgsavgifter enligt nedan:
Punkt 1 och 2 under rubriken ”AVVIKELSER FRÅN DEN FASTA
MÅNADSAVGIFTEN” i kommunens barnomsorgsavgifter i
avgiftsdokumentet (se
http://www.geta.ax/files/Avgifterochtaxorsamtarvodeninomindividochfamiljeomsorgen2020_FINAL16.12.2019.pdf), dvs punkterna:
- ”Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom minst 10
verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv
månadsavgift.
- Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel
kalendermånad uppbärs ingen avgift.”
gäller nu också barn som är frånvarande med anledning av rådande
undantagstillstånd i Finland på grund av coronavirusepidemin. Denna
bestämmelse gäller tills rådande undantagstillstånd är avslutat och så
länge rådande rekommendation (att barn ska vara hemma från
daghemmen i mån av möjlighet) är i kraft från Ålands landskapsregering.
Om ett barn av samma skäl är frånvarande minst 10 verksamhetsdagar
under en sammanhängande period mellan två kalendermånader uppbärs
även ingen barnomsorgsavgift för dessa dagar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer ledningsgruppens beslut att punkt 1 och 2
under rubriken ”AVVIKELSER FRÅN DEN FASTA
MÅNADSAVGIFTEN” i kommunens barnomsorgsavgifter även gäller
barn som är frånvarande från daghemmet Kotten samt Geta skolas
fritidshemsverksamhet med anledning av rådande undantagstillstånd i
Finland på grund av coronavirusepidemin. Denna bestämmelse gäller
från och med den 16.3.2020 tills rådande undantagstillstånd är avslutat
och/eller så länge rådande rekommendation (att barn ska vara hemma
från daghemmen i mån av möjlighet) är i kraft från Ålands
landskapsregering. Om ett barn av samma skäl är frånvarande minst 10
verksamhetsdagar under en sammanhängande period mellan två
kalendermånader uppbärs även ingen barnomsorgsavgift för dessa dagar.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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65 § EXTRA ÄRENDE: AVTAL MED ANLEDNING AV KST
Kste § 65/22.4.2020

Socialchefens beredning:
Geta kommunstyrelse har begärt (§ 44/18.3.2020) att socialchefen skall
utreda vilka avtal som ska sägas upp med anledning av KST.
Kommunstyrelsen önskar återkoppling inom april.
Av KSTs utkast KST lojalitetsavtal (förbundsstyrelsen den 31.3.2020 §
52) framgår i utkast till Lojalitetsavtal att:
1) ”Överlåtelse av licenser och implementering av Abilita Licenser
gällande Abilta socialvård ingår i överlåtelsen av rörelse, det vill
säga licenserna övergår från medlemskommuner som innehar
licenser till KST från och med 1.1.2021. Medlemskommunerna ska
medverka till att implementeringen av Abilita socialvård verkställs i
enlighet med den tidsplan som fastställts för projektet. Det åligger
medlemskommunerna att bland annat föra in aktuella klientjournaler
i systemet. Tidsplanen har delgetts medlemskommunerna i mars
2020”. (§ 12)
Socialchefens kommentar: Övergången till Abilitas nyaste version har
inletts och målet är att klienthandlingarna kommer att överföras hösten
2020 i samband med att hela personalen får skolning i den nya
programvaran. Socialchefen (huvudanvändare) och socialarbetaren
(huvudanvändare) arbetar med att förberedda för överföringen
tillsammans med övriga norråländska huvudanvändare med ÅDA och
KST som är projektledare. Konstateras att avtal med Abilita inte behöver
sägas upp.
2) ”Överlåtelse av övriga avtal och licenser Medlemskommunerna har
idag (utöver Abilita socialvård) ett flertal avtal och licenser som
medlemskommunerna har ingått för socialvårdens förverkligande
(exklusive barnomsorg och äldreomsorg). Här åsyftas inte klientavtal
som överförs med stöd av 6b § landskapslagen om en kommunalt
samordnad socialtjänst, utan till exempel licensavtal mjukvara och
användarrättigheter, leasingavtal för bilar, och generella avtal med
institutioner och inrättningar. Medlemskommunerna ska senast
30.4.2020 till KST överlämna en uttömmande sammanställning över
avtalen och licenserna, samt kopior av de samma. Därefter tar KST
ställning till vilka avtal och licenser som överlåts för att KST ska
kunna fortsätt verka, och meddelar de enskilda medlemskommunerna
huruvida avtal eller licenser bör sägas upp”. (§ 13)
Socialchefens kommentar:
Geta kommun har avtal med Pelaren/Ålands fountainhouse
Geta kommun har avtal med Taksiliitto (nuvarande taksikuutio) om
elektroniskt färdtjänstsystem
 Socialkansliets personals arbetsgivare Finström har enskilda Office365konton för personalen, Ålcom mobilabonnemang osv. Fråga har
skickats till ÅDA för att efterhöra huruvida Office365 ska sägas upp
eller annan eventuell lösning med anledning av KST.
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Avtal som fortgår t.o.m. den 31.12.2020 alternativt avtalat om att de
fortgår ”tills KSTs ikraftträdande” eller avtal som automatiskt övergår
o Samarbetsavtal mellan Geta och Finström avseende socialvård
o Avtal om barnskyddsjour
o Avtal om familjearbete (köptjänst Sund); familjearbetarna
överförs till KST, servicen ”familjearbete” kommer att
överföras KST fr o m 1.1.2021
o Geta kommun har avtal med Mariehamns stad om fältarna och
beroendemottagningen, avtal med Folkhälsan om
familjerådgivning: servicen kommer att överföras KST fr.o.m.
1.1.2021
o Avtal med familjehem, stödpersoner, stödfamiljer, avtal stöd för
närståendevård under 65 år gäller service som överförs till KST
fr.o.m. 1.1.2021
o Avtal med handledare för familjehem löper ut, men behöver
förnyas av KST för att erhålla kontinuitet. Lagstadgad tjänst
enligt lag om familjevård.
o Avtal med handledare för socialkansliets personal (främst
barnskydd) löper ut, men behöver förnyas av KST för att trygga
personalens välbefinnande.
Socialchefen förordar: Att kommunstyrelsen, enligt begäran, sänder
informationen till Kommunernas socialtjänst.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att, enligt begäran, sända informationen till
Kommunernas Socialtjänst.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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66 § EXTRA ÄRENDE: HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN BESLUT –
BESVÄR GÄLLANDE LANDSKAPSANDEL FÖR GRUNDSKOLAN
Kst § 14/22.1.2019
Kommundirektören bedömer att Geta kommun bör lämna in ett
rättelseyrkande till landskapsregeringen gällande landskapsregeringens
beslut ”Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019” daterat
8.1.2019 fattat av byråchef Elisabeth Storfors med diarienummer ÅLR
2019/83 och landskapsregeringens beslut ”Basbeloppen för
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019” av 8.1.2019
fattat av minister Tony Asumaa med diarienummer ÅLR 2019/65.

./.

Landskapsregeringen beslut över vilka rättelseyrkandet yrkas enligt
bilaga.
Bilaga Kst § 14a/2019.

./.

Motiveringar och ytterligare information enligt utkast till rättelseyrkande
som bilaga.
Bilaga Kst § 14b/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna in ett rättelseyrkande till
landskapsregeringen gällande landskapsregeringens beslut med
diarienummer ÅLR 2019/83 och landskapsregeringens beslut med
diarienummer ÅLR 2019/65. Kommundirektören befullmäktigas lämna
in rättelseyrkande i enlighet med bilaga Kst § 14b/2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 77/14.5.2019
Geta kommun har fått beslut från landskapsregeringen med anledning av
kommunens rättelseyrkande gällande landskapsregeringens beslut om
landskapsandel för grundskolan.

./.

Landskapsregeringen avslår rättelseyrkandet. Möjlighet finns att besvära
sig till Högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet enligt bilaga.
Bilaga Kst § 77a/2019.

./.

Kommundirektören anser att det finns skäl till att besvära sig till Högsta
förvaltningsdomstolen, vilka redogörs för under mötet. Utkast till besvär
enligt bilaga.
Bilaga Kst § 77b/2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna in besvär till Högsta
förvaltningsdomstolen gällande landskapsregeringens beslut ”Beviljande
och utbetalning av landskapsandel 2019” daterat 8.1.2019 med
diarienummer ÅLR 2019/83 och landskapsregeringens beslut
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”Basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år
2019” av 8.1.2019 med diarienummer ÅLR 2019/65.
Kommundirektören befullmäktigas lämna in besvär i enlighet med bilaga
Kst § 77b/2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 103/26.8.2019

./.

./.

Högsta förvaltningsdomstolen har genom e-postbrev daterat 18.7.2019
berett Geta kommun möjlighet att inkomma med genmäle i ärende Dnr
2298/2/19.
Bilaga Kst § 103a/2019. Brev från Högsta förvaltningsdomstolen med
bilagor.
Kommunstyrelsen har ej hunnit sammanträda innan genmälet skulle ha
lämnats in den 20.8.2019 varför kommundirektören har fattat beslut om
att lämna in genmäle enligt bilaga.
Bilaga Kst § 103b/2019. Genmäle.
Genmälet är ett svar på landskapsregeringens yttrande daterat 5.7.2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar genmälet till kännedom enligt bilaga Kst §
103b/2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kste § 66/22.4.2020

./.

Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut givet 18.3.2020
(liggarnummer 1262 och Dnr 2298/219) konstaterat att
landskapregeringens beslut inte lagstridigt på det sätt som avses i 25 § 2
mom. i självstyrelselagen.
Bilaga Kste § 66/2020. Högsta förvaltningsdomstolens beslut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar beslutet till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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67 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kste § 67/22.4.2020
Mötet förklaras avslutat kl. 21.47.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 49-67

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:
§§ 51, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67
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:
§§ 49, 50, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 65
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Geta
Getavägen 2115
AX-22 340 Geta

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

Kommunstyrelsen

Datum: 22.4.2020

Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Tid: kl. 18:30

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet: §
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits
på den kommunala anslagstavlan.
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR
Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går
ut.

AVGIFT
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller
sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).
Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.

Protokolljustering: ________________________________

