GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
26.08.2020

Tid och plats Onsdagen 26 augusti 2020
Geta kommunkansli i Vestergeta, Geta

Beslutande

Övriga

Nr
6

Klockan 18:30-20.40

Ordinarie ledamot
Ingvar Björling, ordf
Gunnel Nordlund-White, vice ordf
Kjell Berndtsson
Helena Martinsson
Linda-Marie Bladh

Närv.
X
X
X
X
X

Suppleant, personlig ersättare
Kim Björling
Emilia Karlsson
Erika Berndtsson-Öhberg
Tryggve Sundblom
Ramona Jansson-Eker

Namn
Gun-Britt Lyngander
Dan-Johan Dahlblom
Gustav Blomberg
Janice Häggblom
Paulina Eklund
Cecilia Johansson
Sandra Elmén

Närv.
X
X §§ 92-101
X §§ 92-101

Funktion
Kfge-ordf.
Kfge-vice ordf.
Kommundirektör
T.f. äldreomsorgsledare
Socialchef, Finström-Geta socialkansli
Skoldirektör, NÅHD
Ekonom

Paragrafer

Närv.
-

§§ 92-109
Geta, den 26.8.2020

Underskrifter
Ingvar Björling,
ordförande
Geta, den 26.8.2020

Gustav Blomberg,
föredragande, sekreterare

Protokolljustering
Gunnel Nordlund-White
Helena Martinsson
Geta kommunkansli den 27.8.2020
Protokollet framlagt till påseende
Byråsekreterare
Utdragets riktighet bestyrkes

Geta …….. /……..

Barbro Jansson
2020

------------------------------------

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 26.8.2020

Tid: kl. 18:30

Sammanträdets föredragningslista
92 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ............................................................................. 3
93 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION ................................... 4
94 § BEGÄRAN OM YTTRANDE OM ANPASSNING AV LANDSKAPSANDELSSYSTEMET7
95 § REMISSBEGÄRAN FÖRVERKLIGANDE AV GRUNDSKOLEUNDERVISNING FÖR
ANDRA ÄN LÄROPLIKTIGA ........................................................................................................... 8
96 § SYNPUNKTER PÅ NY FÖRORDNING OM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA ......... 9
97 § ARBETSPLAN FÖR DAGHEMMET KOTTEN 2020-2021 ................................................... 11
98 § ARBETSPLAN FÖR GETA SKOLA 2020-2021 ..................................................................... 12
99 § DELGIVNINGAR FRÅN SKOLDIREKTÖREN SAMT FÖRESTÅNDAREN FÖR
DAGHEMMET KOTTEN ................................................................................................................. 13
100 § BUDGETDIREKTIV 2021 ...................................................................................................... 15
101 § GEMENSAM BARNOMSORGSCHEF FÖR NORRA ÅLAND ........................................... 16
102 § ÄNDRING AV VATTENANSLUTNINGSVILLKOR .......................................................... 19
103 § ÄRENDE OM ARVODE TILL MEDLEMMAR I ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING
AV UTBYGGNAD AV STAMLEDNING TILL HAVSVIDDEN .................................................. 22
104 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING .................................................. 24
105 § AVTAL MED MISE FÖR HANDHAVANDE AV AVFALLSHANTERINGEN FÖR
BOSTÄDER PÅ ÄPPELÖ ................................................................................................................. 25
106 § INITIATIV OM VOLLEYBOLLNÄT .................................................................................... 26
107 § MALL FÖR TIDIGT INGRIPANDE – PLAN SOM STÖDER ARBETSFÖRMÅGAN ...... 27
108 § ÄLDRERÅD ............................................................................................................................ 28
109 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING ............................................................ 29
Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax) den 20.8.2020. Delgivning av protokollet
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92 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kste § 92/26.8.2020
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 18.30 i kommunkansliet 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 21 augusti med alla nödvändiga
uppgifter varför mötet således torde vara lagenligt sammankallat och
beslutsfört.
Vid sammanträdet är alla ordinarie ledamöter närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Gunnel Nordlund-White och Helena
Martinsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utskickad kallelse.

Protokolljustering: ________________________________
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93 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION
Kste § 93/26.8.2020
Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, kommittéer,
kommunalförbund och andra kommuner
 Hammarlands kommun, meddelande om uppsägning av avtal för samarbete inom
barnskyddet mellan kommunerna Finström, Eckerö, Geta och Hammarland, Saltvik och
Sund (8.7.2020)
 Eckerö kommun, Beslut KS § 200/23.6.2020 Avtal för samarbete inom barnskyddet
mellan kommunerna Finström, Eckerö, Geta och Hammarland, Saltvik och Sund
(uppsägning)
 Saltviks kommun, Beslut Kfge § 46/15.6.2020 Samarbete inom ungdomssektorn
(godkännande av avtal för samarbete inom ungdomssektorn på norra Åland)
 Saltviks kommun, Beslut Kmst § 159/29.6.2020, Avtal för socialvårdens förverkligande,
uppsägning av avtal
 KST, kallelse till inledande möte inom ramen för samarbetsförhandlingar inom det nya
KST (gäller all nuvarande personal samt den personal som för över till KST) 25.6.2020
(kdir deltog)
 KAD, Cirkulär nr 4, Ersättning för måltidskostnader
 RÅL, protokoll möte nr 4, 17.6.2020
 NÅHD, förbundsstyrelsen protokoll möte nr 4 19.8.2020
 NÅHD, förbundsstyrelse beslut § 40/19.8.2020, Gemensam organisation av
barnomsorgs- och grundskolepsykologer (godkännande av avtalsförslag)
 BTN, kallelse och protokoll möte nr 4 2020, 24.8.2020
 Mellankommunalt samarbetsmöte 25.6.2020, minnesanteckningar
 Ledningsgruppsmöte Geta kommun 15.6.2020, anteckningar
 Geta skolas synpunkter i den nya läroplanen gällande ämnesdelarna bildkonst,
matematik, samhällskunskap och svenska
Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom
 Kdir § 38/16.6.2020, Förordnande av vikarie till Geta bibliotek
 Kdir § 39/23.6.2020, Beslut om extra resurs inom fastighetsskötseln
 Kdir § 40/29.6.2020, Ansökan om ledighet
 Kdir § 41/3.7.2020, Utlåtande över ansökan om jordförvärv
 Kdir § 42/6.7.2020, Anhållan om befrielse från avfallsavgiften 2020
 Kdir § 43/8.7.2020, Anhållan om att ansluta sig till geta kommuns avfallshantering
 Kdir § 44/8.7.2020, Tillstånd: Höckböle rastplats
 Kdir § 45/13.7.2020, Ansökan om ledighet
 Kdir § 46/13.7.2020, Ansökan om ledighet
 Kdir § 47/15.7.2020, Utredning om erfarenhetstillägg
 Kdir § 48/4.8.2020, Ansökan om ledighet
 Kdir § 49/20.8.2020, Anställande av vikarierande lokalvårdare Geta skola
Tjänstemannabeslut, Föreståndare på Hemgården
Personal:
 § 13 Semester för tiden 18.4-22.4.2020 5 dagar
 § 14 Semester 13-19.4.2020
 § 15 Semester 4.5-11.5.2020
 § 16 Sommar semester 6.7-31.7.2020
 § 17 Arbetsavtal, Semestervikarie 13.4-31.8.2020
 § 18 Arbetsavtal, semestervikarie 1.6-16.8.2020
 § 19 Tillsvidare avtal från och med 1.4.2020
 §20 Partiellt.tj.L 80% tom. 31.12.2020
 §21 Semester 22-28.6.2020 1 vecka
 §22 Semester 13.7-9.8.2020 4 veckor
 §23 Semester 22.6-19.7.2020
 §24 Semester 6.7-6.8.2020
 §25 Semester v.26-29
 §26 Semester v.34
 §27 Semester 15.6-12.7 och 17.8-23.8
 §28 Semester 18-27.6-2020

Protokolljustering: ________________________________
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§29 Semester 13.7-9.8.2020 4 veckor
§30 Semester 1.6-21.6.2020
§31 Semester 22.7-27.7.2020
§ 32 Semester 27-29.5.2020 3 gamla dagar
§33 Heltid arbetstid pga undantagstillstånd till 31.8.2020
§34 Semester 12-15.5 4 dagar 18-19
§35 Förlängt kontrakt 1.8-31.12-2020
§36 Tj.L utan lön 28.6.8h beviljad
§37 Arbetsavtal 15.6-16.8.2020 sommar vikarie
§38 semester 17-18.6.2020 1 natt
§39 semestervikarie för. lokalvårdare 6.7-2.8.2020
§40 Tjl.utan lön 27.6 11-12.7.2020
§41 Sommarsemester 13.7-10.8.2020
§42 Tj.l utan lön 21.7 & 22.7 2 dagar
§43 Sommarsemester 16.6-5.7 & 3.8-16.8-2020
§44 Tj.L utan lön 2 dagar 10-11.7.2020
§45 Tj.L utan lön 15.8.2020 1 dag
§46 Semester 20.7-2.8-2020 2 veckor (karantän semester)
§47 Semester 15-20.9.2020
§48 Tj.L utan lön 26.27-9 2 dagar
§49 Ändrad % från heltid till deltid till årets slut. Pga ingen samhällsmitta
§ 50 Tjänsteförordnande Malin Karlsson deltid under viss period (80 %)

Klient:
 § 12 Hemserviceavgift
 § 13 Nytt hyresavtal pga rumbyte,
 § 14 Nytt hyresavtal pga rumbyte
 § 15 Hemserviceavgift
 § 16 Trygghetslarm på byn
Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter
 ÅLR, Beslut (88 S2, Dnr ÅLR 2019/9820), Socialvårdsplan 2020-2024, Nytt beslut om
landskapsandelar
 ÅLR, Beslut (89 S2, Dnr ÅLR 2020/5521 )
 ÅLR (finansavd.), Beslut Tjf § 1 (Dnr ÅLR 2020/2324), Kompensation för arbets- och
pensionsavdrag 2020
 ÅLR, Beslut (av den 11.6.2020, Dnr ÅLR 2020/3046), Jordförvärv i Geta Ab Notberg
(beviljat)
 ÅLR, Beslut (av den 11.6.2020, Dnr ÅLR 2020/2986), Jordförvärv i Geta (Vegard och
Mita Gulbrandsen, (beviljat)
 ÅLR, Beslut (157, U2, Dnr ÅLR 2020/5432), Lagförslag om distansundervisning i
grundskolan, begäran om synpunkter (nåhd har inlämnat synpunkter)
 ÅLR, Anvisning (59/S3/12.6.2020), Social- och hälsovårdsministeriets anvisning:
förebyggande av coronavirussmitta och tillgodoseende av klienternas behov i tjänster
somges i hemmet
 ÅLR (84/S1/11.4.2020), Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om temporära
undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och
arbetavtalslagen på personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och
Socialväsendet
 ÅLR (90 S2 010720), Landskapsregeringens rekommendation om utvidgad användning
av förebyggande utkomststöd under den exceptionella situation som
coronapandemin orsakar
 ÅLR (74 S4 140820), Förtydliganden utgående från Institutet för hälsa och välfärd samt
undervisnings- och kulturministeriets rekommendation per 4.8.2020 till anordnare av
undervisning och småbarnspedagogik under Coronavirusepidemin till den del de
omfattar barnomsorg.
 ÅLR, Beslut (71 S3, Dnr ÅLR 2020/2268), Social- och hälsovårdsministeriets anvisning
om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga
sammankomster
 ÅLR, Beslut (65 S3, Dnr ÅLR 2020/2268) Social- och hälsovårdsministeriets
uppmaning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Protokolljustering: ________________________________
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ÅLR, Beslut (73 S3 Dnr ÅLR 2020/5942), Landskapsregeringens rekommendation om
besök i enheter för vård och omsorg dygnet runt under coronavirusepidemmin
ÅLR, Rekommendation (70 S3 3.7.2020), Förebyggande av coronavirussmitta vid
enheter för vård och omsorg dygnet runt
ÅLR, Information (63 S3 18.6.2020), Information om att beredskapslagen avslutats och
undantagsförhållandet upphört tisdagen den 16 juni
ÅLR, Beslut (183 U2 Dnr ÅLR 2020/2261), Rekommendationer med anledning av
Corona virus
ÅLR, Beslut (149 U2 Dnr ÅLR 2020/2079), Anvisning gällande behörighet för
barnskötare
ÅLR, Beslut (150 U2 Dnr ÅLR 2020/5374), Anvisning angående tjänster och
behörigheter med anledning av antagen landskapslag om barnomsorg och grundskola
(2020:32)
ÅLR, Beslut (104 U3 Dnr ÅLR 2020/2841), Temporärt stöd för medborgarinstitut 2020
ÅLR, Beslut (88 S2 Dnr ÅLR 2019/9820), Socialvårdsplan 2020-2024, nytt beslut om
landskapsandelar
ÅLR, Beslut (89 S2 Dnr ÅLR 2020/5521), Utbetalning av landskapsdelar
ÅLR, Beslut (131 U2 Dnr ÅLR 2020/619), Remissbegäran för utkast på den nya
läroplanen för grundskolan på Åland (förlängd remisstid för ämnesdelar)
Åfs 44/2020, LF om ändring av 21 § räddningsförordningen för landskapet Åland
Åfs 48/2020, ÅLB om sotningsavgifter
Åfs 49/2020, LL om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020
Åfs 50/2020, LL om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till
kommunerna
Åfs 81/2020, LL om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

Övrigt
 Klubbhuset Pelaren, Redovisning och besök på Åland Fountainhouse r.f /Pelaren under
perioden 1.1..2020-30.06.2020 (34 fysiska och 25 virtuella besök från Geta)
 Ålands Producentförbund, Närmatsguiden (upphandling av närmat etc.)
 Akava-Åland r.f, brev 13.8.2020, Huvudförtroendemän för Akava-Åland r.f.
 Samrådsdelegationen för beredskapsärenden, Brev 10.7.2020 (Nr 27 A 16), Uppdaterade
lägesrapporter
 Städa Åland, e-postbrev 23.6.2020, Projektfinansiering 2021
 Kommundirektörsmöte protokoll 12.6.2020
 Kopiosto, Kopieringslicens 01.01.2020 - 31.12.2020
 ÅDA, bolagsstämmorprotokoll 29.6.2020
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.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 26.8.2020

Tid: kl. 18:30

94 § BEGÄRAN OM YTTRANDE OM ANPASSNING AV
LANDSKAPSANDELSSYSTEMET
Kste § 94/26.08.2020

./.
./.
./.

Skoldirektörens beredning:
Ålands landskapsregering har den 10.07.2020 begärt in yttrande om
lagförslaget om anpassning av landskapsandelssystemet till ny
lagstiftning inom socialvården samt barnomsorg och grundskola.
Yttrandet skall vara landskapsregeringen tillhanda senast 30.09.2020.
Bilaga Kste § 94a/2020. Remissbrev landskapsandelssystemet
Bilaga Kste § 94b/2020. Remiss landskapsandelssystemet
Bilaga Kste § 94c/2020. Förslag till förändringar i landskapsandelar
Yttrandet bör beakta kap 3 Kostnadsbaserade landskapsandelar inom
utbildningsverksamheten.
§ 8b Landskapsandelar för barnomsorgen
Nya LL om barnomsorg och grundskola medför ökade kostnader för bl.a.
- Avgiftsfri förundervisning
- Tillfällig barnomsorg
- Elevhälsotjänster skall omfatta även barnomsorgen
- Stödundervisning i svenska.
Enligt förslaget skall detta ersättas med en höjning av landskapsandelen
från 12,5 till 14,3 % vilket är bra för att ersätta avgiftsfri förundervisning,
tillfällig barnomsorg och elevhälsan. Däremot är det av största vikt att
ersättningen för stödundervisningen i svenska ersätts direkt till de
daghem som har behov, liknande system som föreslås för skolans
förberedande undervisning eftersom behovet av stödåtgärderna varierar
mycket.
§ 11a Landskapsandel för förberedande undervisning
Bra att kostnadsersättningen betalas till de kommuner som har behov.
Beräkningen av normkostnaderna måste ta i beaktande de olika
kommunernas olika förutsättningar samt att lärarna är anställda på
årsbasis och inte som timlärare.

./.

Kommundirektörens beredning:
Ålands kommunförbunds direktör har uppgjort ett förslag till yttrande.
Yttrandet bör med fördel även omfattas av kommunstyrelsen.
Bilaga Kste § 94d/2020.
Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen omfattar ovanstående punkter från skoldirektören och
tar dem i beaktande i kommunens svar till landskapsregeringen.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta ovanstående punkter från
skoldirektören samt Ålands kommunförbunds förslag till yttrande och tar
dem i beaktande i kommunens svar till landskapsregeringen.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________
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95 § REMISSBEGÄRAN FÖRVERKLIGANDE AV
GRUNDSKOLEUNDERVISNING FÖR ANDRA ÄN LÄROPLIKTIGA
Kste § 95/26.08.2020

./.
./.
./.

Skoldirektörens beredning:
Ålands landskapsregering har den 08.06.2020 begärt in synpunkter på
förverkligande av en grundskoleundervisning för personer som inte
fullgjort läroplikten – mellanrapport. Yttranden skall vara
landskapsregeringen tillhanda inom augusti 2020.
Bilaga Kste § 95a/2020. Remissbrev 136 U2 8.6.2020.
Bilaga Kste § 95b/2020. Mellanrapport
Bilaga Kste § 95c/2020. Nåhd:s yttrande ”Grundskoleundervisning för
personer som inte fullgjort läroplikten”
Skoldirektören förordar: Kommunstyrelsen omfattar skoldirektörens
yttrande enligt bilaga Kste § 95c/2020 och meddelar landskapsregeringen
yttrandet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta skoldirektörens förslag till
yttrande enligt bilaga Kste § 95c/2020 och skickar yttrandet till
landskapsregeringen.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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96 § SYNPUNKTER PÅ NY FÖRORDNING OM BARNOMSORG OCH
GRUNDSKOLA
Kste § 96/26.08.2020

./.
./.
./.

Skoldirektörens beredning:
Ålands landskapsregering har den 10.06.2020 begärt in synpunkter ny
förordning om barnomsorg och grundskola. Yttranden skall var
landskapsregeringen tillhanda senast 31 augusti 2020.
Bilaga Kste § 96a/2020. Remissbrev förordning.
Bilaga Kste § 96b/2020. Förordning
Bilaga Kste § 96c/2020. Nåhd:s yttrande ”Förordning om barnomsorg
och grundskola”
Förarbetet till förordningsförslaget grundar sig på den nya landskapslagen
(2020:32) om barnomsorg och grundskola som antogs av Lagtinget den
27 september 2019 och som träder i kraft den 1 januari 2020. Samtidigt
upphävs barnomsorgslagen (2011/86) för landskapet Åland och
grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland.
Den nya lagen om barnomsorg och grundskola innehåller
förordningsfullmakter i drygt 20 paragrafer, många med betydande
ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Förordningen kommer
senare under året att kompletteras med närmare bestämmelser om
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.
Skoldirektören förordar: Kommunstyrelsen omfattar skoldirektörens
yttrande enligt bilaga Kste § 96c/2020 och meddelar synpunkterna till
landskapsregeringen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar skoldirektörens yttrande enligt bilaga Kste §
96c/2020, dock med följande tillägg som föreslås tillfogas till yttrandet:
Under § 14 Kunskaper i svenska
”I mindre åländska skolor är det inte ändamålsenligt att höja
kompetenskraven på detta sätt – resultatet är att skolorna och daghemmet
får svårare att hitta vikarier. Istället bör det förbli i skolan såsom det är
stadgat i nuvarande grundskolelag; dvs att ordinarie tjänstemän vid
grundskolan ska behärska svenska fullständigt medan tillfälliga
tjänstemän skall kunna använda det svenska språket i tal och skrift. Detta
kan också appliceras på tjänstemän i barnomsorgen.”
Samt under § 16 Barnomsorgschef, grundskolechef och utbildningschef
”Det är dock vår bestämda uppfattning att de tjänstemän i kommunerna
som idag innehar en befattning som tituleras barnomsorgschef, som i sin
uppgiftsbeskrivning har ansvar och uppgifter som efterliknar
baronomsorgschefstjänsten i den nya lagen, ska fortsättningsvis vara
behöriga som barnomsorgschef.”
”Ett möjligt förslag till att rätta till detta är att LR ändrar paragrafen i den
nya landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola som gäller
Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 26.8.2020
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övergångsbestämmelserna och explicit tar med ett moment som
stipulerar att barnomsorgschefer som varit anställda med samma
uppgifter som nuvarande lag ålägger en barnomsorgschef att ha
automatiskt blir behöriga i den nya lagen.”
Remissutlåtandet meddelas till landskapsregeringen.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 26.8.2020

Tid: kl. 18:30

97 § ARBETSPLAN FÖR DAGHEMMET KOTTEN 2020-2021
Kste § 97/26.08.2020

./.

Skoldirektörens beredning:
Med Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet
Åland (LR 2016) som utgångspunkt gör varje daghem upp en arbetsplan
för verksamheten. Enligt landskapsregeringens anvisningar beskriver
varje daghem hur de förverkligar målsättningar i barnomsorgslagen § 15
och i Grunderna för förundervisningen. Arbetsplanen skall godkännas av
det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.
Vikarierande daghemsföreståndare Mari-Louise Samuelsson-Carlsson har
tillsammans med daghemmet personal uppgjort förslaget till arbetsplan
för daghemmet Kotten 2020-2021.
Bilaga Kste § 97/2020. Arbetsplan för daghemmet Kotten 20-21
I samband med uppgörandet av arbetsplanen uppdateras även
daghemmets säkerhetsplan, som visas på mötet.
Skoldirektören förordar: Kommunstyrelsen godkänner daghemmet
Kottens arbets- och säkerhetsplan för verksamhetsår 2020- 2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna daghemmet Kottens arbets- och
säkerhetsplan för verksamhetsår 2020-2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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98 § ARBETSPLAN FÖR GETA SKOLA 2020-2021
Kste § 98/26.08.2020

Enligt § 20 i grundskolelagen för landskapet Åland skall ”varje skola
varje år göra upp en arbetsplan som baserar sig på läroplanen.
Arbetsplanen skall godkännas av skolnämnden och tillställas
landkapsregeringen för kännedom. I arbetsplanen skall finnas närmare
bestämmelser om skolans verksamhet under läsåret. ”
Skolföreståndare Thomas Mattsson har tillsammans med kollegiet arbetat
fram förslag till arbetsplan för Geta skola läsåret 2020- 21 samt
arbetsplanen för fritidshemsverksamheten 2020-2021.
I samband med uppgörandet av arbetsplanen uppdateras och kompletteras
även trygghetspärmen.

./.
./.
./.
./.

Jämställdhetsplanen är uppdaterad enligt kraven från
ombudsmannamyndigheten.
Bilaga Kste § 98a/2020. Arbetsplan för Geta skola 20-21
Bilaga Kste § 98b/2020. Undervisningens innehåll
Bilaga Kste § 98c/2020. Skol- och elevuppgifter 20-21
Bilaga Kste § 98d/2020. Arbetsplan fritidshemsverksamheten 20-21
Skoldirektören förordar: Kommunstyrelsen godkänner Geta skolasoch fritidshemmets arbetsplaner med tillhörande bilagor för läsåret 20202021. Geta skolas arbetsplan med bilagor tillställs utbildningsavdelningen
vid Ålands landskapsregering för kännedom samt
ombudsmannamyndigheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner Geta skolas- och fritidshemmets
arbetsplaner med tillhörande bilagor för läsåret 2020-2021. Geta skolas
arbetsplan med bilagor tillställs utbildningsavdelningen vid Ålands
landskapsregering för kännedom samt ombudsmannamyndigheten.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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99 § DELGIVNINGAR FRÅN SKOLDIREKTÖREN SAMT FÖRESTÅNDAREN
FÖR DAGHEMMET KOTTEN
Kste § 99/26.08.2020

Cirkulär från Ålands landskapsregering:


LR beslut 140 U2, 17.06.2020 Stödundervisning i svenska våren
2020.

Budgetuppföljning
Skoldirektörens tjänstemannabeslut:

Tjänstemannabeslut 2020 daghemsföreståndare:
Datum
9.1.2020
13.1.2020
4.2.2020
4.2.2020
5.2.2020
14.2.2020
14.2.2020
14.2.2020
4.3.2020
5.3.2020
11.3.2020
24.3.2020
6.4.2020
16.4.2020
16.4.2020
23.4.2020
23.4.2020
5.5.2020
5.5.2020

Paragraf
1-2020
2-2020
3-2020
4-2020
5-2020
6-2020
7-2020
8-2020
9-2020
10-2020
11-2020
12-2020
13-2020
14-2020
15-2020
16-2020
17-2020
18-2020
19-2020

Ärende
Beviljande av semester
Dagvård
Ändring av dagvårdsform
Ändring av dagvårdsform
Ändring av dagvårdsform
Beviljande av dagvård
Beviljande av tjänstledighet utan lön
Beviljande av semester och fridag
Tjänstledighet utan lön
Beviljande av heldagsvård från halvtid till heltid
Tjänstemannabeslut hävs 9-2020
Ändring av dagvårdsform
Beviljande av semester
Beviljande av semester
Beviljande av ledig dag, sp dag
Beviljande av semester
Beviljande av semester
Beviljande av sommarsemester
Beviljande av ledighet
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7.5.2020
13.5.2020
22.5.2020
18.5.2020
22.5.2020
22.5.2020
22.5.2020
25.5.2020
25.5.2020
29.5.2020
4.8.2020
4.8.2020
4.8.2020
4.8.2020
4.8.2020
14.8.2020

Datum: 26.8.2020
20-2020
21-2020
22-2020
23-2020
24-2020
25-2020
26-2020
27-2020
28-2020
29-2020
30-2020
31-2020
32-2020
33-2020
34-2020
35-2020

Tid: kl. 18:30

Beviljande av semester
Beviljande av semester
Beviljande av semester
Beviljande av semester
Beviljande av semester
Beviljande av semester
Beviljande av semester
omvandling av semesterpenning
Beviljande av semester
delade arbetsuppgifter under renovering
sparande av semester
Ändring av dagvårdsform
Beviljande av dagvård
Beviljande av dagvård
Beviljande av dagvård
Beviljande av semester

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda
tjänstemannabeslut samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till
behandling enligt KommunalL 55 §.
Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas i övrigt
till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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100 § BUDGETDIREKTIV 2021
Kste § 87/10.6.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Ekonomen och kommundirektören har låtit uppgöra ett första utkast över
budgetdirektiv ska stå som för uppgörande av kommunens budget för
2021. Budgetdirektivet anger de ekonomiska ramarna för alla
kommunens uppgiftsområden; Kommunledning, Social verksamhet,
Äldreomsorg, Barnomsorg, Undervisningsverksamhet, Centralkök,
Bibliotek och kultur, Byggnadstillsyn, Byggnader och anläggningar,
Trafikleder och allmänna områden, Vatten och avlopp, Avfallshantering,
Brand- och räddningsnämnden samt Lantbruksnämnden.
I budgetdirektivet prognostiserar man också kommunens skatter och
landskapsandelar.
Bilaga Kste § 87/2020.
Geta kommuns budgetdirektiv bruka fastställas i juni månad, men på
grund av för många osäkerhetsfaktorer (bl.a. inkomstskatter p.g.a.
coronakrisen och hur kostnaderna det nya KST kommer att falla på
kommunen) vore det bättre att budgetdirektivet fastslås av
kommunstyrelsen i augusti månad.
.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen tar utkast till budgetdirektiv till kännedom och
återremitterar budgetdirektivet för vidare beredning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kste § 100/26.08.2020

./.
./.

Förslag till budgetdirektiv enligt bilaga. Budgetdirektivet presenteras
under mötet
Bilaga Kste § 100a/2020. Budgetdirektiv
Bilaga Kste § 100b/2020. Förslag på reviderad förvaltningsstruktur 2021
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektivet enligt bilaga och för
densamma till fullmäktige för kännedom.
Med hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje
uppgiftsområde bör hålla sig inom ramarna när budgeten för 2021
uppgörs och att eventuella avvikelser från direktivet ska förklaras och
motiveras utförligt och härröra från lagstadgade uppgifter.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att målsättningen för verksamhetsbidragen
per uppgiftsområde hålls 2019 års nivå.
________
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101 § GEMENSAM BARNOMSORGSCHEF FÖR NORRA ÅLAND
Kst § 161/03.12.2019

./.

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

./.

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

./.

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

Kste § 101/26.08.2020
./.

NÅHD har dragit tillbaka sitt förslag enligt beslut § 33/19.8.2020.
Bilaga Kste § 101/2020.
Med anledning av motiveringarna i beslutet bör kommunstyrelsen dra
tillbaka sitt förslag till kommunfullmäktige (se Kste § 85/10.6.2020), och
invänta ett reviderat förslag från NÅHD.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med anledning av motiveringarna i NÅHD:s
beslut § 33/19.8.2020, att dra tillbaka sitt förslag till kommunfullmäktige
enligt Kste § 85/10.6.2020 och invänta ett reviderat förslag från NÅHD.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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102 § ÄNDRING AV VATTENANSLUTNINGSVILLKOR
Btn § 98/28.10.2019
Vattenanslutningsreglerna behöver ändras för att få dem i linje med
konstaterad praxis, och för att tydliggöra ägandeförhållanden. Nytt
förslag på anslutningsregler och -villkor i bilagor §98a och §98b.
Angående ägarförhållanden är det ibland oklart var gränsen går mellan
vattenverkets ledning och fastighetsägarens tomtledning. Enligt
Vattenverksföreningens undersökning fördelar sig gränsdragningen på
följande sätt:






Stamledningen: 43 %
Avstängningsventil: 25 %
Tomtgräns: 29%
Vattenmätare: 3%

Av alla vattenverk så har 63 % i reglerna att avstängningskranen är
fastighetens egendom.
Dock har majoriteten av alla vattenverk svarat att det vore mer
professionellt, tydligare och bättre om vattenverket skulle äga
avstängningskranen, samt om denna skulle befinna sig på allmänt
område.
Finlands Vattenverksförening r.f.: Sanering av fastigheternas tomtvattenledningar och avlopp, Vattenverksföreningens publikationsserie nr 70, 2018

Eftersom detta även har varit kommunens praxis så föreslås nu att detta
skrivs in i reglerna.
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden godkänner ändringen av anslutningsreglerna och -villkoren
och förmedlar de uppdaterade dokumenten till styrelsen för
godkännande.
Beslut:
Ärendet bordläggs.
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Btn § 110/2.12.2019
Beslut:
Nämnden omfattar förslaget och för vidare ärendet till styrelsen för
godkännande.
______
Kste § 16/4.2.2020
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag att
revidera kommunens vattenverks anslutningsregler och -villkor enligt
bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslag till reviderade
anslutningsregler och anslutningsvillkor till byggnadstekniska nämnden
för att förenhetliga språkbruket och förtydliga vissa punkter.
______
BTN § 34 1.6.2020
Kommunteknikern har gått igenom anslutningsreglerna och -villkoren på
nytt och presenterar nu det nya förslaget. Ändringarna som styrelsen vill
ha är mest språkliga, och kan sammanfattas med följande punkter:
1. Harmonisera
ägare/innehavare/vattenabonnent/abonnet/fastighetsägare till
abonnent
2. Harmonisera Vattenverket/kommunen/Geta till vattenverket
3. Ska även andra än fastighetsägare kunna sluta avtal med kommunen?
Se bilaga §34a för anslutningsregler och §35b för anslutningsvillkor.
Även vattenverksföreningens modellvillkor presenteras under mötet.
Kommunteknikerns förslag:
Punkter 1 och 2 från ovan har genomförts. Angående 3 har
vattenanslutningsreglerna kompletterats med en formulering som tillåter
avtal med fastighetsinnehavare som innehar fastigheten på ett sätt som är
jämförbart med ägande.
Beslut:
Enligt punkt 1 och 2 från förslaget, medan punkt 3 stryks. Reviderade
anslutningsvillkor och leveransregler bifogas.
______
Kste § 102/26.08.2020

./.
./.

De reviderade vattenleveransvillkoren och vattenanslutningsvillkoren
enligt bilaga.
Bilaga Kste § 102a/2020. Vattenanslutningsregler
Bilaga Kste § 102b/2020. Vattenleveransvillkor
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag att
revidera kommunens vattenverks anslutningsregler och -villkor enligt
bilagorna Kste § 102a/2020 och Kste § 102b/2020.
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BESLUT:
Enligt förslag.
________
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103 § ÄRENDE OM ARVODE TILL MEDLEMMAR I ARBETSGRUPPEN FÖR
UTREDNING AV UTBYGGNAD AV STAMLEDNING TILL HAVSVIDDEN
Kste § 43/18.3.2020

Beredare: kommundirektören
Det har framkommit att kommunstyrelsen bör besluta om huruvida
medlemmarna (förtroendevalda, ej tjänstemän) i arbetsgruppen för
utredning av utbyggnad av stamledning till Havsvidden ska få arvode för
sitt arbete. Det finns inget beslut i frågan sedan tidigare.
Enligt Geta kommuns arvodesstadga bör arvodesfrågan behandlas i
enlighet med § 9:
9 § Specialuppdrag
För specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommunfullmäktige eller
-styrelsen utsetts att handha, kan enligt kommunstyrelsens prövning i
arvode erläggas 10,00-50,00 € per uppdrag/år/möte. För sådana
förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer
kommunfullmäktige vid behov särskilt arvode.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att 35
euro utbetalas per möte samt eventuell reseersättning till arbetsgruppens
förtroendevalda medlemmar.
Kommunstyrelsen föreslår också inför fullmäktige att det till
arvodesstadgan fogas en punkt under § 9 där det stadgas att 35 euro i
arvode per möte utbetalas till representanter i arbetsgrupper.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att till arbetsgruppens medlemmar (ej
tjänstemän eller konsulter) utbetala 35 euro per möte som
specialuppdrag.
______

Kste § 103/26.8.2020
Beredare: kommundirektören
Enligt mötesanteckningar från ett möte den 3 juni 2020 hållet av
arbetsgruppen för utredning av utbyggnad av stamledning till
Havsvidden bedömer arbetsgruppen att det vore rimligt att även en skälig
ersättning ersätts till arbetsgruppens medlemmar (endast förtroendevalda
(tjänstemännen använder sin arbetstid)) för den tid de har lagt på
mötesförberedande arbete och utredningsarbete. Motiveringen är att
utredningsarbetet till viss del utförts under ordinarie arbetstid.
I Geta kommuns arvodesstadga § 11 står följande om ersättning för
förlorad inkomst med anledning av förtroendeuppdrag:
”Till förtroendevald erläggs för varje påbörjad timme ersättning för
frångången inkomst under dennes regelbundna eller schemalagda
arbetstid samt för i 1 § avsedda kostnader föranledda av
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förtroendeuppdraget. Ersättning erläggs likväl inte för mer än åtta
timmar per kalenderdygn.
Timersättningens maximibelopp är 15,00 €.
Förtroendevald bör för att erhålla ersättning för frångången inkomst
förete intyg av arbetsgivaren över sin frångångna bruttoinkomst. Av
intyget bör även framgå, att förtroendeuppdraget utövats på den
förtroendevaldas regelbundna arbetstid och att lön för denna tid inte
utgår.
[...]
Intyg eller utredning, som avses ovan, erfordras inte ifall det belopp som
skall erläggas är högst 7,50 € per timme. Förtroendevald bör härvid
likväl avge en skriftlig försäkran gällande den frångångna
inkomsten samt beloppet av de kostnader utövandet av
förtroendeuppdraget givit upphov till.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att till arbetsgruppens förtroendevalda
medlemmar betala ut en ersättning för förlorad arbetsinkomst vid
anhållan om ersättning. Anhållan ska inkludera antingen
1) intyg av arbetsgivaren över sin frångångna bruttoinkomst där det bör
framgå att förtroendeuppdraget utövats på den förtroendevaldas
regelbundna arbetstid och att lön för denna tid inte utgår,
eller
2) en skriftlig försäkran gällande den frångångna inkomsten, en
utredning över antalet timmar som utförts under ordinarie arbetstid
samt beloppet av de kostnader utövandet av förtroendeuppdraget
givit upphov till.
Maximiersättningen är 15 euro/timme.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24
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Kommunstyrelsen

Datum: 26.8.2020

Tid: kl. 18:30

104 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING
Kste § 104/26.8.2020

./.

En uppdaterad ekonomirapport per 31 juli samt analys uppgjort av
ekonomen presenteras under mötet.
Bilaga Kste § 104/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta
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Datum: 26.8.2020

Tid: kl. 18:30

105 § AVTAL MED MISE FÖR HANDHAVANDE AV
AVFALLSHANTERINGEN FÖR BOSTÄDER PÅ ÄPPELÖ
Kst § 105/26.8.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Geta kommun och Hammarlands kommun har ett gammalt avtal om
samarbete inom avfallshanteringen gällande bostadsägare i Hammarlands
norra skärgård å ena sidan och norra Getas skärgård å andra sidan. Avtalet
hänvisar till återvinningsstationer i Hällö och Skarpnåtö by. Detta avtal är
från 2002 och är i behov av att uppdateras. Det gamla avtalet enligt bilaga.
Bilaga Kst § 105a/2020.

./.

Boende på Äppelö, som tillhör Hammarlands kommun och således MISE:s
avfallshantering, har ansökt om att ansluta sig till Geta kommuns
avfallshanteringssystem. I avtalsförslaget finns även den möjligheten att
bostadsägare i norra Getas skärgård kan ansluta sig till MISE:s
avfallshantering vid ansökan. Förslaget till avtal mellan MISE och Geta
kommun för att hantera övergången enligt bilaga. Avtalet har redan
godkänts av MISEs styrelse.
Bilaga Kst § 105b/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal mellan MISE och
Geta kommun om samarbete inom avfallshanteringen gällande
avfallskunder inom Geta norra skärgård och Äppelö.
Kommunstyrelsen konstaterar också att det gamla avtalet med
Hammarlands kommun är obefogat och meddelar således Hammarlands
kommun att avtalet sägs upp per omgående.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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Kommunstyrelsen

Datum: 26.8.2020

Tid: kl. 18:30

106 § INITIATIV OM VOLLEYBOLLNÄT
Kste § 106/26.8.2020

Kommundirektörens beredning:
Kommuninvånaren Frida Sjöroos har genom sociala medier inkommit
med ett förslag om att Geta kommun bekostar och installerar ett
volleybollnät på ”centrumtomten”, det vill säga i närheten av nuvarande
boulebana och glasskiosk.
Eftersom initiativet är av allmänt intresse tas det upp i kommunstyrelsen
för behandling. Det bör hållas en inledande diskussion huruvida
kommunen ska ta hand om projektet, på vilken plats volleybollnätet bör
placeras, och underhåll av platsen och nätet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen för en inledande diskussion och ger riktlinjer hur
initiativet besvaras.
BESLUT:
Kommunstyrelsen är positiva till förslaget. Ärendet remitteras till
byggnadstekniska nämnden för behandling och beslut i ärendet.
________

Protokolljustering: ________________________________
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Tid: kl. 18:30

107 § MALL FÖR TIDIGT INGRIPANDE – PLAN SOM STÖDER
ARBETSFÖRMÅGAN
Kste § 107/20.8.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Kommunens företagshälsovård har uppgjort en mall som stöder
arbetsoförmågan, se bilaga.
Bilaga Kst § 107/2020.
Mallen vore bra som stöd till förmän för hantering av eventuell
långtidssjukskriven personal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Mall för tidigt ingripande –
plan som stöder arbetsförmågan”, och som kan användas som stöd för
förmännen vid eventuella långtidssjukskrivningar.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Tid: kl. 18:30

108 § ÄLDRERÅD
Kste § 86/10.6.2020

Kommundirektörens beredning:
Enligt den av Ålands lagting antagna äldrelagen, som träder i kraft
1.1.2021, ska kommunen inrätta ett äldreråd. Enligt nämnda lagrum ska
kommunstyrelsen tillsätta ett äldreråd för att ge den äldre befolkningen
möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande som berör den äldre
befolkningens levnadsförhållanden. Medlemmarna i äldrerådet tillsätts
för kommunstyrelsens mandattid. Ett äldreråd kan vara gemensamt för
flera kommuner.
Innan ett sådant äldreråd tillsätts finns skäl att ta fram en instruktion så
att organet har något att förhålla sig till.
Det bör även utredas vilka uppgifter ett äldreråd ska ha. I kommunen har
de tidigare också dryftats möjligheten att inrätta ett medborgarråd eller
kulturråd för att balansera centraliseringen av beslutandemakt till
kommunstyrelsen som skett de senaste mandatperioderna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt centralförvaltningen att senast
30.9.2020 inkomma med ett förslag till instruktion för ett äldreråd i
kommunen. Det bör även ingå en bedömning huruvida kulturfrågor kan
ingå i rådets uppgiftsbeskrivning.
BESLUT:
Enligt förslag, med tillägget att det utreds om samarbete om ett äldreråd
med andra norråländska kommuner och föreningar är möjligt.
________

Kste § 108/20.8.2020

./.

Kommundirektörens beredning:
Saltviks kommunstyrelse har genom delgivning av beslut § KMST
153/29.6.2020 inkommit med en förfrågan om att tillsätta ett gemensamt
äldreråd för intresserade norråländska kommuner. Förfrågan enligt
bilaga.
Bilaga Kste § 108/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Saltviks kommun att intresse
finns för Getas del att ingå i ett norråländskt äldreråd. Ärendet bereds i
fortsättningen enligt dessa nya premisser.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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Tid: kl. 18:30

109 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kste § 109/26.8.2020
Mötet förklaras avslutat kl. 20.40.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Kommunstyrelsen

Datum: 26.8.2020
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§§ 92-109

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:
§§ 94, 95, 96, 104, 106, 108, 109
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:
§§ 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107
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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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: ________________________________

