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68 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kste § 68/20.5.2020  

  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 14 maj med alla nödvändiga 

uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt sammankallat och 

beslutsfört.  

 

Vid sammanträdet är fyra (4) ordinarie ledamöter närvarande. Ersättare 

Erika Berndtsson-Öhberg har kallats in för ledamot Kjell Berndtsson. 

Sammanlagt är det därför fem (5) beslutande närvarande.  

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

  

  Protokolljustering  

  Till protokolljusterare utses Erika Berndtsson-Öhberg och Gunnel 

Nordlund-White. 

   

  Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på 

kommunkansliet i Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.  
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69 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION 
 

Kste § 69/20.5.2020   
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

 Oasen Boende- och Vårdcenter, protokoll förbundsfullmäktige nr 1 2020, 24.4.2020 

 Kommunernas socialtjänst, kallelse förbundsstämma nr 2/2020, 29.5.2020 

 Norra Ålands Högstadiedistrikt, förbundsstyrelse protokoll nr 2 2020, 29.4.2020 

 Finströms kommun, Ledningsmöte i undantagstillstånd nr 6 16.4.2020 

 Räddningsområden Ålands Landskommuner, pressmeddelande 29.4.2020, 

Valborgmässoafton 

 Mariehamns stad, socialnämnden § 35/21.4.2020, Uppsägning av avtal om köp av 

tjänster för fältarbetare  

 Mariehamns stad, socialnämnden § 36/21.4.2020, Uppsägning av avtal om köp av 

tjänster inom missbrukarvården   

 

   Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom  

 Kdir § 20/28.4.2020, Ansökan om ledighet (beviljad) 

 Kdir § 21/5.5.2020, Förtjänsttecken 2020 

 Kdir § 22/6.5.2020, Tillstånd: glasskiosk på centrumtomten 

 Kdir § 23/6.5.2020, Anhållan om befrielse från avfallsavgiften 2020 (beviljad) 

 Kdir § 24/6.5.2020, Omvandling av semesterpenning till ledig tid (beviljad) 

 Kdir § 25/6.5.2020, Ansökan om ledighet (beviljad) 

 Kdir § 26/6.5.2020, Ansökan om ledighet (beviljad) 

 Kdir § 27/6.5.2020, Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

 Kdir § 27/18.5.2020, Avtal med Ålands kommunförbund för behandling av 

ansökningar om ensamföretagarstöd  

 Räddningschef tjänstemannabeslut § 19/2020, 4.5.2020, Försäljning av VW LT45D 

brandfordon, Geta kommun (2300 euro) 

    

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

 ÅLR Brev 12.5.2020, Information rörande förlängning av statsrådets förordning om 

befogenheter enligt beredskapslagen 

 ÅLR Brev 22.4.2020 (68/S2/22042020), Förtydliganden utgående från SHM:s 

anvisning per 16.4.2020: beaktande av undantagssituationen på grund av covid-19 

inom social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå (ersätter den tidigare anvisningen 

av den 20.3.2020) 

 ÅLR Brev 6.5.2020 (73 S2/060520), Förtydliganden utgående från anvisning per 

4.5.2020 från THL samt UKM till anordnare av undervisning och 

småbarnspedagogik under Coronaepidemin till den del de omfattar barnomsorg 

 ÅLR Brev 6.5.2020 (58 Rk1) Dnr ÅLR 2020/3555, Våld i nära relationer 

 ÅLR Beslut 8.5.2020 Dnr ÅLR 2020/2643, Skolbibliotekens service till skolorna 

 ÅLR Beslut 13.5.2020 Dnr ÅLR 2020/2162, Jordförvärv i Geta (Ab Notberg, 

beviljat)  

 ÅLR Beslut 30.4.2020 Dnr ÅLR 2020/2858, Lunchstängt vid Ålandstrafiken om 

behov uppstår 

 ÅLR Beslut (protokollsutdrag) 5.5.2020 Dnr ÅLR 2020/2867, Förlängd giltighetstid 

för busskort 

 ÅLR Brev 6.5.2020 (nr 116 U2) Dnr ÅLR2020/2261, Information och riktlinjer till 

kommunerna gällandeöppnandet av grundskolorna 

 ÅLR Brev 28.4.2020 (nr 72 S2), Kontaktperson för frågor gällande äldreomsorg 

 ÅLR, e-postbrev 6.5.2020, Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av 

coronakrisen - Kultur, idrott och fritidsverksamhet   

 ÅLR Pressmeddelande 14.5.2020, Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 

2020 (inkl. Geta) 

 ÅLR Beslut 12.5.2020 (nr 43 S3) Dnr ÅLR 2020/2268, Social- och 

hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma 

sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster 
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 ÅLR Brev 13.5.2020 (nr 120 U2), Dnr ÅLR 2020/2261, Grundskolor och skolor på 

gymnasial och högskolenivå samt fria bildningen inom landskapet Åland 

 ÅLR Brev 13.5.2020 (nr 75 S2), Information rörande statsrådets förordning om 

kommunens rätt att tillfälligt avstå från tidsfrister 

 ÅLR Beslut 13.5.2020 (nr 44 S3), Dnr ÅLR 2020/2265, Social- och 

hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma 

sjukdomar för att stänga skolor 

 ÅLR Beslut 14.5.2020 (nr 45 S3), Dnr ÅLR 2020/2405, Besöksförbud hos 

boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper 

 ÅLR Beslut 14.5.2020 (nr 46 S3), Dnr ÅLR 2020/2265, Social- och 

hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma 

sjukdomar för att stänga skolor 

 ÅLR Brev 14.5.2020 (Nr 49 S3), Förtydligande av social- och hälsoministeriets 

beslut av den 13.5.2020, angående vidtagande av styråtgärder inom socialvården i 

enlighet med 86 § i beredskapslagen skydd av klienter inom socialvården – skydd 

mot coronavirussjukdomen (covid-19)  

 ÅLR Beslut 12.5.2020, Dnr ÅLR 2019/1937, Anhållan om amorteringsuppskov 

(beviljad för Geta kommun)  

 ÅLR Beslut (Nr 76 S2) 19.5.2020, Dnr ÅLR 2019/99, Fastställande av basbelopp 

för år 2019 och komplettering av beslut om antagande av socialvårdsplan  för åren 

2019-2023 

 ÅHS, Brev 22.4.2020, Mathållning under tiden i karantän och isolering   

 Åfs 2020:32, LL om barnomsorg och grundskola  

 Åfs 2020:33, LL om ändring av självstyrelselagen för Åland 

 Åfs 2020:37, ÅLR beslut om fördelning av samfunds och samfällda förmåners 

kommunalskatt mellan kommunerna 

 

   Övrigt 

 Kommunernas Socialtjänst. Kst-nytt nr 3/2020  

 Kopiosto, Kommunernas kopieringslicens har förnyats 

 Finlands kommunförbund brev 23.4.2020, Eftervården av coronakrisen ur 

kommunernas synvinkel – Förhandsinfo om kartläggningsarbetet 

 Åda Ab, bolagsstäma 10 juni 2020 kl. 15.00 i konferensrum Klinten, iTiden 

 Kommundirektörsmöte 8.5.2020 (distans), mötesanteckningar 

 Ålands kommunförbund, Skatteprognos 2020 (15.4.2020) 

 Elgiganten Åland, surfplatta donerad till Geta Hemgård genom Elgiganten 

Foundation 

 

  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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70 § 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. 

______   

Kste § 70/20.5.2020 
  I enlighet med kommunallagen § 68 skall kommunstyrelsen göra upp ett 

bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige 

före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall 

ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en 

översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall 

undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. 

   

  I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för 

verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för 

väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi och som 

inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. 

  I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när 

verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av 

räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. 

   

I föreliggande bokslut landar årsresultatet på -181 801€ och årsbidraget 

på -39 153€, vilket är 169 052€ bättre slutlig budget för 2019. Resultatet 

och årsbidraget är betydligt bättre jämfört med bokslut 2018. 

./.  Bilaga Kst § 70/2020. 

 

Även om kommunen gör ett betydligt bättre verksamhetsår rent 

resultatmässigt jämfört med 2018, är kommunens resultat fortfarande 

inte hållbart och ekonomin är fortfarande känslig för oväntade höga 

kostnader. Det negativa resultatet för 2019 innebär att kommunen måste 

ta från sitt överskott ackumulerat från tidigare år. Likviditeten har 

däremot till viss del förbättrats, vilket har att göra med influtna 

vattenanslutningar till kommunens vattendistribution. Kommunen har 

tagit  investeringslån under verksamhetsåret. Sedan 2017 har alla större 

investeringar finansierats med lån från bank.  

 

Utsikterna för år 2020 var innan coronakrisen goda för kommunen. Men 

i och med krisen är läget väldigt osäkert och det ekonomiska utfallet 

kommer att påverkas, men inget vet i vilken utsträckning de åländska 

kommunerna kommer att påverkas år 2020 och år 2021. Sannolikt 
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kommer krisen att påverka den åländska ekonomin flera år framöver. 

Stödåtgärder från staten och landskapet är nödvändiga.  

   

  Efter att 2019 års underskott om -181 801€ ackumulerats med tidigare 

års överskott om 666 565€ uppgår överskottet vid slutet av år 2019 till 

511 518€ – vilket inte upplevs att utgöra ett betryggande stort 

ackumulerat överskott i balansen, speciellt med tanke på den osäkerhet 

som karakteriserar den åländska offentliga sektorn. 
  

Kommundirektörens förslag: 

  Kommunstyrelsen  

- Godkänner bokslut och balansbok för år 2019 enligt bilaga. 

- Undertecknar bokslut och balansbok enligt bilaga samt överlämnar 

handlingarna till revisorerna för granskning.  

- Befullmäktigar åt kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektören att tillsammans underteckna och avge 

bekräftelsebrev till revisor enligt bilaga. 

- Konstaterar överskridningar per uppgiftsområde på extern 

driftsnettonivå: 

o Byggnader och lokaler: -17 263€ 

o Avfallshantering: -9 540€ 

o Vatten och avlopp: -2 933 

o Centralkök: -11 031€ 

- Konstaterar överskridningar på investeringssidan per projekt, netto: 

o Utbyggnad av vattenledningar till Snäckö: -71€ 

o Ny byggnad över gamla reningsverket: -2 199€  

- Konstaterar att skatteintäkterna är 72 804€ under budget 

- Konstaterar att kommunens sammanlagda investeringskostnader, 

verksamhetsbidrag, årsbidrag och resultat, trots ovanstående 

överskridningar håller sig inom de av fullmäktige givna 

budgetramarna. 

- Föreslår för fullmäktige att underskott om -181 801€ balanseras med 

tidigare års överskott, som därmed blir att omfatta ett belopp om 

511 518€. 

- Konstaterar att fullmäktige avgör frågan om ansvarsfrihet för de 

redovisningsskyldiga. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______   
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71 § UPPSÄGNING AV AVTAL – LÖNERÄKNINGSFUNKTIONEN   
 

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. 

________ 
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72 § SAMARBETSFÖRHANDLINGAR MED ANLEDNING AV KST 
 

Kste §72/20.5.2020 Kommundirektörens beredning: 
På Åland finns antagen Landskapslag (2016:2) om kommunalt 

samordnad socialtjänst. 

 

Lagens första paragraf reglerar tillämpningsområdet och definierar att 

lagen skall tillämpas på organiseringen av samarbetet mellan 

kommunerna vad gäller tillhandahållandet av all den socialvård som 

enligt lag ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg. 

 

Lagens tredje paragraf reglerar samarbetsformen och säger att för 

organiseringen av det samarbete som avses i lagen utgör landskapet 

Åland ett socialvårdsområde (2019/30). 

 

Kommunalförbundet Kommunernas Socialtjänst (KST) (med samtliga 

kommuner som medlemmar) kommer efter årsskiftet att ta hand om 

kommunernas socialvård eftersom kommunerna själva inte inom den av 

lagen föreskrivna tiden kunde komma överens om hur samarbetet skulle 

organiseras. 

 

Lagens paragraf 6a (2019/30) gällande personal fastställer att i fråga om 

den omorganisation som sker enligt samma lag och som leder till att 

personalen inom socialvården byter arbetsgivare i form av överlåtelse av 

rörelse finns särskilda bestämmelser. Den omorganisation som avses i 

denna lag genomförs i samarbete med Geta kommun, KST och berörd 

personal i Geta kommun i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet. 

 

Vidare definition gällande överlåtelse av rörelse finns i: 

-Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 1 kap 10§ Överlåtelse av rörelse. 

-Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 7 kap 5§ Uppsägningsrätt i samband 

med överlåtelse av rörelse 

-Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 11.4.2003/304, 25 § 

Tjänsteinnehavares ställning vid överlåtelse av rörelse. 

 

I dagsläget har två arbetstagare (personliga assistenter inom 

handikappsvården) sådana arbetsuppgifter som hör till de uppgifter som 

skall övergå till Kommunernas socialtjänst enligt gällande lagstiftning. 

Eftersom den personal som handhar Geta kommuns individ- och 

familjeomsorg vid socialkansliet i Godby är anställda av Finströms 

kommun innefattar Geta kommuns samarbetsförhandlingar ej dessa 

tjänstemän. 

 

De två ovannämnda arbetstagarna inom handikappsservicen är dock 

anställda av Geta kommun och bör således till fullo överföras till 

kommunernas socialtjänst enlig gällande lagstiftning. 

 

Med hänvisning till ovannämnda fastställda lag Landskapslagen (2016:2) 

om kommunalt samordnad socialtjänst, har Geta kommun som 

arbetsgivare fört samarbetsförhandlingar med berörd personal. 
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Samarbetsförhandlingsmöte har hållits den 15.4.2020 på 

kommunkansliet och protokollförts. Protokollet enligt bilaga. 

./. Bilaga Kst § 72/2020.  

 

Av protokollet av kan man utläsa att en av arbetstagarna planerar att gå i 

pension kort efter årsskiftet varför personen i fråga i första hand vill 

avsluta sitt arbete med Geta kommun som arbetsgivare innan pension. I 

förhandlingarna kom man överens om att kommunen kan godta detta om 

vissa villkor uppfylls. Villkoren är att personen i fråga verkställer 

pensionsansökan och får beslut om beviljande av detsamma samt att 

kommunen genom avtal med KST får full kostnadsersättning av KST för 

denna lösning. Verksamheten förs dock över till sin helhet till KST.    

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att konstatera att Geta kommun har fullföljt 

den lagstadgade skyldigheten att som arbetsgivare hålla 

samarbetsförhandlingar med hänvisning till överlåtelse av rörelse, i 

enlighet med Landskapslagen (2016:2) om kommunalt samordnad 

socialtjänst och med beaktande av det av Geta kommun godkända 

grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att sådana arbetsuppgifter som berörs av 

överlåtelse av rörelse till KST innehas av två arbetstagare (personliga 

assistenter inom handikappservicen) i kommunen. Kommunstyrelsen 

beslutar att båda dessa funktioner överförs till Kommunernas socialtjänst 

enligt gällande lagstiftning, men med avsikten att den ena av de två 

arbetstagarna fortsätter vara anställd av Geta kommun i det fall att 

personen i fråga verkställer pensionsansökan och får beslut om 

beviljande av detsamma samt att kommunen genom avtal med KST får 

full kostnadsersättning av KST för denna lösning.  

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 
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73 § ENSAMFÖRETAGARSTÖD I GETA KOMMUN 
 

Kste § 73/20.5.2020 Kommundirektörens beredning: 

Efter ansökan från Geta kommun har Arbets- och näringsministeriet 

beslutat bevilja högst 38 000 euro för att stabilisera den temporärt 

försämrade ekonomiska situationen för ensamföretagare i Geta kommun. 

Beslutet enligt bilaga. 

./. Bilaga Kst § 73a/2020.   

 

Stödet, ett fast belopp om 2000 euro, ska betalas ut av kommunen till de 

ensamföretagare som ansöker om stödet på grund av coronaviruskrisen. 

Det finns en del villkor enligt nedan:   

- Stödet kan sökas av ensamföretagare då företaget bedrivs som 

huvudsyssla. Som ensamföretagare definieras en företagare eller 

yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft, inklusive företagare på 

frilansbasis.  

- Verksamheten måste ha varit lönsam innan coronakrisen. Stödet kan 

inte beviljas om företaget var i ekonomiska svårigheter innan det, 

eller om företaget har skatteskulder (en av skatteförvaltningen 

godkänd betalningsplan för skatteskulden accepteras).  

- Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att 

bedriva verksamhet. Stödet kan inte användas för att täcka 

företagarens lönekostnader. Syftet med stödet är att säkerställa att det 

företag som får stöd kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt 

efter den coronaviruskrisen. Stödet används för att upprätthålla en 

ensamföretagares likviditet.  

- Ensamföretagaren måste kunna bevisa en märkbart försvagad 

ekonomisk situation och omsättningsminskning med mer än 30 % 

från det normala efter den 16.3.2020. Förändringen konstateras på 

basen av utdragen från 2020 års månatliga bokföring / kontoutdrag 

och jämförs vid behov med 2019 års bokslut.  

- Stödet kan inte beviljas jordbruks-, fiskeri- och skogsbruksföretag 

eller företag som jobbar med förädling av jordbruksprodukter.  

- Understöd kan betalas för kostnader för tiden 1.3.2020–31.8.2020. 

Stödet är tidsbegränsat och kan sökas fram till 30.9.2020.  

 

Stöd kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsunderstödet för 

företagare.  

 

Information om stödet för kommuninvånarna finns på kommunens 

hemsida (http://www.geta.ax/files/Ensamfretagarstd.pdf) och i 

kommunkansliet. Ytterligare information från landskapsregeringen om 

stödet enligt bilaga. 

./. Bilaga Kst § 73b/2020.   

 

För att förenkla processen för både ensamföretagare och kommuner har 

Ålands kommunförbund erbjudit kommunerna att delta i ett samarbete 

med kommunförbundet där de behandlar ansökningarna och bereder 

ansökningarna innan beslut tas i respektive kommun. Avtalet enligt 

bilaga.  

http://www.geta.ax/files/Ensamfretagarstd.pdf
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./. Bilaga Kst § 73c/2020.   

 

Kommundirektören har, i enlighet med § förvaltningsstadgans § 80 

punkt 10 (kommundirektören kan ingå avtal inom bestämda gränser och 

inom ramen för fastställda anslag till ett belopp understigande 5 000 euro 

exklusive moms), beslutat att gå med i samarbetet genom 

tjänstemannabeslut Kdir § 28/14.5.2020. Huvudorsaken är att säkerställa 

en rättvis behandling över kommungränser och en effektiv behandling, 

och att på ett smidigt sätt behandla ansökningar även under 

sommarmånaderna då personalen på kommunkansliet har semestrar 

kansliet har sommarstängt.   

 

Tanken är att Ålands kommunförbund tillhandahåller ett webbformulär 

för elektronisk inhämtning av stödansökningarna dit kommunerna bör 

hänvisa företagare som vill ansöka om stöd. Men stödansökningar kan 

också lämnas in till kansliet som sedan skannas och skickas till 

kommunförbundet. Ålands kommunförbund tillhandahåller en resurs för 

beredning av de ansökningarna. Kommunen erhåller ett beslutsunderlag 

per företag som ansökt om stöd utgående ifrån vilket kommunen kan 

fatta tjänstemannabeslut om utbetalning av stöd eller avslag av 

stödansökan. 

 

Avtalskommunerna svarar, i förhållande till finska staten, för ansökan 

om, slutredovisning av och eventuell återbetalning av statliga medel 

avsedda för ensamföretagarstödet  

 

Avtalskommunerna fattar det formella beslutet om beviljande av stöd till 

en i kommunen verksam ensamföretagare och verkställer utbetalningen 

av detta stöd. 

 

Ålands kommunförbund fakturerar medlemskommunerna enligt den 

angivna beräknade kostnaden och i förhållande till antal slutbehandlade 

stödansökningar(förslag om stöd såväl som förslag om avslag). 

Kommunens betalningsandel utgörs av kommunens slutbehandlade 

stödansökningar/alla slutbehandlade stödansökningar. 

 

Kommunstyrelsen behöver besluta vilken tjänsteman som ska fatta 

tjänstemannabesluten om tilldelning av ensamföretagarstöden. 

     

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till kännedom att Geta kommun blivit beviljad 

statsunderstöd om maximalt 38 000 euro för att temporärt understödja 

ensamföretagare samt tar till kännedom att Geta kommun ingått med 

Ålands kommunförbund om behandling av inkommande ansökningar.  

Kommunstyrelsen beslutar att xx fattar tjänstemannabeslut om 

beviljande av stöd till en i kommunen verksam ensamföretagare.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören i första 

hand och ekonomen i andra hand tar tjänstemannabeslut. 

______  
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74 § UTDELNING AV GETASTIPENDIET 2020 
§ 22  

Kst § 74/20.5.2020 Kommundirektörens beredning: 

  Geta kommun har fått in en (1) ansökan till Getastipendiet. 

Sökande Josefine Johansson studerar vid Högskolan på Åland och är 

inne på sin 6:e termin (6 av 7). 

 

Sökanden har goda studieresultat. Hennes hemadress är i Geta. 

 

Geta kommun har detta år budgeterat 300 euro för utdelning av 

Getastipendiet. 

 

Ansökan med studieintyg enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kst § 74/2020. 

 

Kommundirektörens förslag:  
  Geta kommun beviljar ett stipendium om 300 euro till Josefine 

Johansson. 

 

  BESLUT:  
  Enligt förslag. 

  ______ 
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75 § UTDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG 2020   
  

Kst § 75/20.5.2020 Kommundirektörens beredning: 

Inför 2020 års utdelning av föreningsbidrag har sex (6) stycken 

ansökningar inkommit. Geta kommun har budgeterat 3 000 euro för 

understöd till sammanslutningar för ungdoms- och fritidsverksamhet 

samt 1 500 euro för understöd till sammanslutningar för 

kulturverksamhet år 2020. Sammanlagt 4 500 euro. Ansökningarna 

enligt bilaga. 

./.  Bilaga KST § 75/2020. 

 

Följande föreningar har inkommit med ansökan (summan inom parentes 

är ansökt bidrag) innan sista ansökningsdatum (30.4.2020): 

- Geta Ungdomsförening  (3 000 euro) 

- Geta kulturförening r.f.  (1 000 euro) 

- Ålands 4H Distrikt r.f.  (1 300 euro)  

- Dånö museiförening  (1 000 euro) 

- Föreningen Norden på Åland (0,50euro/inv. eller fast belopp)

  

Enligt Principer för beviljande av föreningsbidrag ska kommunstyrelsen 

besluta om fördelningen av bidrag. Idrotts-, kultur- och 

ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och -

grupper, som ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan 

ansöka om föreningsbidrag. Föreningar som har ett betydande antal 

medlemmar eller deltagare från Geta kan också söka om bidrag. 

Ansökan görs på särskild blankett som finns på Geta kommuns hemsida 

att ladda ner. Sista dag för ansökan är den 30.4 varje verksamhetsår 

varefter Geta kommun beslutar om eventuellt föreningsbidrag i maj. 

För beviljande av bidrag ska följande handlingar finnas tillhanda: 

verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget. 

Av beslutet ska det framgå mottagare, bidragsbelopp, ändamål och 

eventuella villkor för användningen av bidraget.   

   

Kommundirektörens förslag:  

  Utdelning av föreningsbidrag: 

 

- Geta Ungdomsförening, 2 100 euro för underhåll och renovering av 

Furulund (fasadförbättringar etc.) (understöd till sammanslutningar 

för ungdoms- och fritidsverksamhet)  

- Geta kulturförening r.f., 700 euro för arrangerande av Geta Poesi & 

Visa under verksamhetsåret 2020 (understöd till sammanslutningar 

för kulturverksamhet) 

- Ålands 4H Distrikt r.f., 900 euro för barnverksamhet i Geta kommun 

under verksamhetsåret 2020 (understöd till sammanslutningar för 

ungdoms- och fritidsverksamhet) 

- Dånö museiförening r.f., 700 för att utveckla museiverksamheten och 

för att hålla museet öppet under verksamhetsåret 2020 (understöd till 

sammanslutningar för kulturverksamhet) 

- Föreningen Norden på Åland, 100 euro för arrangerandet av Kura 

gryning och Kura skymning i Geta kommun (understöd till 

sammanslutningar för kulturverksamhet).  
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Geta kulturförening åläggs att komplettera ansökningshandlingarna med 

verksamhetsberättelse för 2019 samt verksamhetsplan och budget för 

2020 innan beviljat föreningsbidrag betalas ut. 

 

Geta ungdomsförening åläggs att komplettera ansökningshandlingarna 

med verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 samt verksamhetsplan 

och budget för 2020 innan beviljat föreningsbidrag betalas ut. 

 

Jäv: 

Ledamot Helena Martinsson anmäler jäv eftersom hon är ordförande i 

GUF:s styrelse. Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att bevilja jäv. 

Ledamoten avlägsnade sig från mötesrummet och deltog inte i ärendets 

behandling. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

________ 
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76 § FRISBEEGOLF TILL GETA KOMMUN - TILLKÄNNAGIVANDE 
 

Kste § 76/20.05.2020 Beredare: kommundirektören 
Företagarna på Åland har genom Mats Adamczak informerat Geta 

kommun att man planerar att anlägga en 18-håls frisbeegolfbana på 

Getabergen. Enligt brevet är det tänkt att banan skall anläggas i 

anslutning till Soltuna.    

./.  Bilaga Kste § 76/2020. 

 

Kommundirektören föreslår:  

Kommunstyrelsen tar informationen till kännedom. Kommunen lägger in 

information om anläggningen i kommunens turistinformation när den är 

färdigställd. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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77 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 77/20.5.2020  

  Mötet förklaras avslutat kl. 19.25. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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§§ 68-77 

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: 

 

§§ 70, 76, 77 

 

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: 

 

§§ 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 

 

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. 

 

http://www.geta.ax/
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Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är: 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. 

 

    


