
GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Organ Sammanträdesdatum Nr 

Kommunstyrelsen 7.10.2020 8 

  

 

 
 

          

Tid och plats Onsdagen 7 oktober 2020  Klockan 18:30-20.48   

  Geta kommunkansli i Vestergeta, Geta    

  

      

  Ordinarie ledamot Närv. Suppleant, personlig ersättare Närv. 

Beslutande Ingvar Björling, ordf X Kim Björling - 

  Gunnel Nordlund-White, vice ordf X Emilia Karlsson - 

  Kjell Berndtsson X Erika Berndtsson-Öhberg - 

  Helena Martinsson X Tryggve Sundblom - 

  Linda-Marie Bladh X Ramona Jansson-Eker - 

        

        

  Namn  Närv. Funktion  

Övriga  Gun-Britt Lyngander - Kfge-ordf.  

   Dan-Johan Dahlblom X Kfge-vice ordf.  

   Gustav Blomberg X Kommundirektör  

   Janice Häggblom - Föreståndare Geta Hemgård  

   Paulina Eklund - Socialchef, Finström-Geta socialkansli  

 

Cecilia Johansson - Skoldirektör, NÅHD  

 

Sandra Elmén - Ekonom  

 

 

Paragrafer 

 

 

§§ 123-136 

 

Underskrifter 

 

Geta, den 7.10.2020 

 

 

Ingvar Björling,                          Gustav Blomberg, 

ordförande                                  föredragande, sekreterare   

 

Protokolljustering 

Geta, den 7.10.2020 

 

 

Helena Martinsson                      Gunnel Nordlund-White 

 

Protokollet framlagt till påseende 

 

Geta kommunkansli den 8.10.2020 

 

 

Byråsekreterare                                           Barbro Jansson 

 

Utdragets riktighet bestyrkes 

 

 

Geta …….. /……..       2020 

 

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

 
 



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Kommunstyrelsen                           Datum: 7.10.2020  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

2 

 

 

Sammanträdets ärendelista 

 

123 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ........................................................................... 3 

124 § TILLKÄNNAGIVANDEN, DELGIVNINGAR OCH INFORMATION ................................. 4 

125 § NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKTS BUDEGTFÖRSLAG – YTTRANDE ........... 6 

126 § NY HEMSIDA FÖR GETA KOMMUN ................................................................................... 8 

127 § OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTERS BUDEGTFÖRSLAG – YTTRANDE ................ 9 

128 § ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS BUDEGTFÖRSLAG – YTTRANDE ............................ 11 

129 § ÄLDREOMSORGEN – OMFÖRDELNING AV MEDEL INOM RAM ............................... 12 

130 § AVSKRIVNING AV FORDRAN (sekretess), ........................................................................ 13 

131 § ÄNDRING AV DELGENERALPLAN I VESTERGETA MED ANLEDNING AV 

BYGGNADSLOVSANSÖKAN ........................................................................................................ 14 

132 § INITIATIV OM ATT ÄNDRA ÖPPETHÅLLNINGSTIDERNA FÖR GETA 

ÅTERVINNINGSCENTRAL ............................................................................................................ 16 

133 § ANSÖKNINGAR OM FÖRENINGSBIDRAG 2021 ............................................................. 17 

134 § SKRIVELSE TILL GETA KOMMUNSTYRELSE OCH -FULLMÄKTIGE MED 

ANLEDNING AV VATTENLEDNINGSDRAGNING TILL ISAKSÖ .......................................... 19 

135 § MEDBORGARINITIATIV OM ATT INFÖRA VEGETARISKT ALTERNATIV I GETA 

SKOLA ............................................................................................................................................... 20 

136 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING ............................................................ 21 

 

Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga 

delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax) den 1.10.2020. Delgivning av protokollet 
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http://www.geta.ax/
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123 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kste § 123/7.10.2020  

  Sammanträdets öppnande 

  Sammanträdet inleds kl. 18.30 i Geta kommunkansli i Vestergeta. 

 

  Sammankallning och beslutförhet 

   

  Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 66: 

  Ordförande eller, om denna är förhindrad, vice ordföranden kallar till 

sammanträde. 

  I kallelsen ska anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka 

ärenden som ska behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden 

av brådskande natur handläggas och avgöras under sammanträdet.  

 

  Kallelsen ska distribueras till ledamöterna jämte ersättare och till 

övriga personer som har närvarorätt eller -plikt. Kallelsen ska sändas 

minst sex (6) dagar före sammanträdet, kallelsedagen medräknat, om 

inte organet beslutar annorlunda.  

   

  Kallelse till sammanträdena ska sändas elektroniskt till ledamots 

uppgivna e-postadress. Ledamot kan erhålla kallelsen också per post om 

ett skriftligt meddelande om detta tillsänds kommunkansliet. 

 

Kallelse skickades ut elektroniskt den 1 oktober 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 Helena Martinsson och Gunnel Nordlund-

White. 

   

  Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på 

kommunkansliet i Vestergeta. 

 

  Föredragningslistan 

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

Kste § 124/7.10.2020   
  Protokoll, kallelser, cirkulär och beslut från nämnder, arbetsgrupper, 

kommittéer, kommunalförbund och andra kommuner 

 RÅL, Budget 2021 

 RÅL, protokoll nr 5/2020, 17.9.2020 

 KST, Beslut § 150/21.9.2020, Inbetalning av grundkapital till KST (ska senast 

31.12.2020) 

 Lantbruksnämnden, kallelse och protokoll nr 2/2020, 24.9.2020 

 NÅHD, kallelse och protokoll förbundsstyrelsen nr 5 2020, 16.9.2020 

 Norråländskt presidiemöte, protokoll 3.9.2020 

 Getas arbetarskyddsfullmäktig, protokoll 23.9.2020  

 

   Tjänstemannabeslut, kommundirektör och ekonom  

 Kdir § 56/9.9.2020, Anhållan om tjänstledighet utan lön 

 Kdir § 57/9.9.2020, Försäljning av mobiltelefon 

 Kdir § 58/15.9.2020, Avskrivningar av fodringar (sekretess) 

 Kdir § 59/21.9.2020, Aktiverande av option för ett år till (Transmar Ab) 

 Kdir § 60/29.9.2020, Arrende av kommunens fastighet riängen 3:11 

 Kdir § 61/30.9.2020, Beslut om extra resurs inom fastighetsskötseln 

 Kdir § 62/5.10.2020, Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

 

   Ålands landskapsregering, Ålands lagting, övriga myndigheter 

 ÅLR, Information (94 S2) 26.8.2020, Tillämpningsguide till ny socialvårdslag  

 ÅLR, Beslut (Dnr ÅLR 2020/5941), Jordförvärv i Geta beviljat till Johanna Maria 

Roberts 

 ÅLR, Beslut (99 S3, Dnr ÅLR 2020/2268) 24.9.2020, Social- och 

hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma 

sjukdomar för att  begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 

 ÅLR, Beslut 93 S3 210920 (ÅLR 2020/5545), Uppdatering och 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 

 Finlands riksdag, RP 105/2020, Regeringens proposition till riksdagen med förslag 

till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen 

om utkomststöd 

 ÅLR, Brev 82 S3 270820, Förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård 

och omsorg dygnet runt  

 ÅLR, Brev 100 S3 280920, Utdelning av gratis ansiktsmasker till personer över 15 

år som åker kollektivtrafik på Åland i enlighet med landskapsregeringens beslut  

ÅLR 2020/6701 

 

   Övrigt 

 Bärkraft.ax, protokoll från samordningsmöte för medaktörerna i nätverket 

Bärkraft.ax 9.9.2020  

 KST, Praktisk information inför överlåtelsen nr 1/2020 

 KST, Praktisk information inför överlåtelsen nr 2/2020 

 KST-Nytt nr 5/2020 

 Kommundirektörsmöte Sund, mötesanteckningar 28.8.2020 

 Ålands Vatten, bolagsstämmoprotokoll 21.9.2020 

 ÅSUB, Statistisk Årsbok för Åland 2020 

 Geta skola, utlåtande gällande ämnesdelen i nya läroplanen för Fysik och Kemi 

 Geta skola, utlåtande gällande ämnesdelen i nya läroplanen för Geografi 

 Geta skola, utlåtande gällande ämnesdelen i nya läroplanen för slöjd 
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  Kommundirektörens förslag   
  Kommunstyrelsen beslutar att anteckna att den tagit del av ovannämnda kommunens 

nämndprotokoll och protokoll över tjänstemannabeslut samt att det inte är påkallat att 

ta upp ärende till behandling enligt KommunalL 55 §. 

 

  Tillkännagivandena, delgivningarna och informationen antecknas i övrigt till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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125 § NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKTS BUDEGTFÖRSLAG – 

YTTRANDE  
 

Kste § 125/7.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

Förbundsstyrelsen i Norra Ålands högstadiedistrikt kf (NÅHD) har 

översänt budgetförslag för nästa verksamhetsår till medlemskommunerna 

för yttrande. Yttrandet bör vara inlämnat den 7 oktober. 

./.  Bilaga Kst § 125/2020. 
 

Det kan konstateras att jämfört med bokslut 2019 så ökar NÅHDs 

verksamhetskostnader från ca 4 156 000 till ca 4 458 000, vilket 

motsvarar ca 302 000 eller ca 7,3 %.  

 

En sådan ökning av de totala kostnaderna är inte i paritet med den 

ekonomiska situation den offentliga ekonomin befinner sig i. I Ålands 

kommunförbunds budgetförslag för 2021 redogörs för det ekonomiska 

läget i den kommunala ekonomin: 

 

”Svårigheten just nu (september 2020) är att förutse effekterna som 

pandemin har på samhällsekonomin och offentliga sektorns inkomster 

och utgifter. 

 

Enbart utgående ifrån den inverkan som pandemin har haft på 

arbetslöshetsgraden i landskapet är det rimligt att anta att 

skatteintäkterna minskar i kännbar omfattning och kommunernas utgifter 

kan komma att öka.   

 

Offentliga sektorns påverkas med fördröjd verkan av upp- och 

nedgångar i samhällsekonomin, och den plötsliga ökningen av 

arbetslösheten och nedgången i efterfrågan som drabbat 

tjänsteproducerande företag kommer med stor sannolikhet att leda till att 

underskottet inom den offentliga sektorn ökar de närmaste åren.”  

  

NÅHD:s medlemskommuner kommer alltså sannolikt att drabbas av ett 

betydande skatteinkomstbortfall under kommande år, emedan NÅHD får 

sin finansiering direkt från medlemskommunerna. De flesta 

medlemskommuner kommer att behöva spara kostnader och öka 

avgiftsintäkterna för att balansera ekonomin. Även om 

utbildningssektorn på Åland länge varit försonade från inbesparingskrav 

och NÅHD nu står inför ett ökat elevantal är det inte godtagbart att 

NÅHD ökar sina kostnader markant jämfört med bokslut 2019 när 

medlemskommuner behöver göra inbesparingar. Det behöver finnas ett 

samförstånd mellan kommuner och kommunalförbund hur krisen i den 

offentliga ekonomin ska hanteras.  

 

Det kan noteras att det i vare sig i beredningen eller budgetboken finns 

några konkreta förslag på inbesparingar. Att argumentera varför det inte 

går att spara är inte tillräckligt och det tyder på att det saknas förståelse 

för situationens allvar i den offentliga ekonomin. NÅHD:s 

förbundsstyrelse och ledningsgrupp behöver således ta fram 

inbesparingsförslag och konsekvensanalyser i beredningstexterna till 
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budgetförslaget så att olika alternativ kan vägas mot varandra och på det 

sättet ta ett väl avvägt beslut om förslag till budget till 

förbundsfullmäktige. 

 

Det finns vid handen åtminstone ett par olika alternativ för att sänka 

kostnaderna i NÅHDs budgetförslag; 1) minska klasslärartimmar och 

öka elevvolymerna i klasserna 2) ej genomföra ökningen av 

personalresurser på NÅHDs kansli för implementering av det nya 

ekonomisystemet (faktum är att medlemskommunerna inte kommer att 

öka personalresurser för att verkställa det nya systemet, och det samma 

bör gälla NÅHD). Alla investeringsanslag bör också noga övervägas.   

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande till NÅHD gällande 

budgetförslag för 2021: 

Kommunstyrelsen omfattar ej budgetförslaget för 2021 och anser att 

ärendet i förbundsfullmäktige återremitteras till förbundsstyrelsen för 

framtagande av olika inbesparingsalternativ och konsekvensanalyser så 

att ett väl avvägt budgetförslag kan tillställas förbundsfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att till Geta kommuns ombud i 

förbundsfullmäktige meddela att de föreslår återremiss av 

budgetförslaget till förbundsstyrelsen med anledning av ovannämnda 

grunder.  
   

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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126 § NY HEMSIDA FÖR GETA KOMMUN 
 

Kste § 126/7.10.2020  

Kommundirektörens beredning: 

Geta kommun har en föråldrad hemsida som har ett konstaterat behov av 

förnyelse.     

   

Då det hemsidespaket som erbjudits av ÅDA, eller andra aktörer för den 

delen, inte har varit tillräckligt förmånliga har kommunen inväntat en 

annan lösning. Den har nu uppenbarat sig genom att en studerande på 

datanomlinjen på Åands yrkesgymnasium har tagit fram ett förslag på en 

ny hemsida. Se bilaga för länk till förslaget på ny hemsida. 

./.  Bilaga Kst § 126a/2020. 

   

Kommundirektören har tagit kontakt med kommunens nuvarande 

tjänsteleverantör av hemsidan www.geta.ax Strax Kommunikation Ab 

för att få en offert om att bygga en ny hemsida enligt den modell som 

redogörs för i bilaga Kst § 126a/2020. Hemsidan skulle då använda 

webbpubliceringsverktyget Drupal. Byggandet av den nya hemsidan har 

då en kostnad på 300 euro om man rakt av använder den modell som 

föreslås. Om vissa önskemål om integrationer (t.ex. Facebook-

integration) till hemsidan och ändringar/tillägg utöver modellen 

tillkommer en timdebiteringskostnader som motsvarar ca. 11-14 timmars 

arbete av Strax (kostnaden bedöms max vara ca.  1200 euro. Utöver det 

kan ytterligare vissa tillänglighetsanpassningar behöva göras efter att 

hemsidan är upplagd. Driftskostnaden för hemsidan kommer att ligga på 

ungefär 900 euro/år de första tre åren. Efter det blir driftkostnaderna 

lägre.    

./.  Bilaga Kst § 126b/2020. 

 

Nuvarande hemsida har en driftskostnad om 588 euro/år. En viss 

driftskostnadsökning kommer därför att ske om kommunen bestämmer 

sig för att byta hemsidan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inleda förhandlingar med Strax 

Kommunikation Ab om att byta hemsida enligt förslaget i beredningen 

ovan. Kommundirektören befullmäktigas att underteckna eventuella 

avtal eller förbindelser om behov uppstår.  

  
  BESLUT: 

  Kommunstyrelsen beslutar att inleda förhandlingar med lokala 

hemsidesleverantörer. Kommunstyrelsen beslutar att hemsidan ska vara 

tillgänglighetsanpassad. 

 

Kommundirektören befullmäktigas att förhandla och underteckna 

eventuella avtal eller förbindelser om behov uppstår.  

  ________ 

 

 

http://www.geta.ax/
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127 § OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTERS BUDEGTFÖRSLAG – 

YTTRANDE  
 

Kste § 127/7.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

Förbundsstyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter (Oasen) har 

översänt budgetförslag för nästa verksamhetsår till medlemskommunerna 

för yttrande. Yttrandet bör vara inlämnat den 13 oktober. 

./.  Bilaga Kst § 127/2020. 
 

Det kan konstateras att jämfört med bokslut 2019 så ökar Oasens 

kostnader från totalt -5 616 841 euro till -6 050 302 euro. Kostnaderna är 

ändå till viss del sänkta jämfört med 2020 års budget om totalt -6 

089 524 euro.   

 

En sådan ökning av de totala kostnaderna från 2019 års bokslut är ändå 

inte i paritet med den ekonomiska situation den offentliga ekonomin 

befinner sig i. I Ålands kommunförbunds budgetförslag för 2021 

redogörs för det ekonomiska läget i den kommunala ekonomin: 

 

”Svårigheten just nu (september 2020) är att förutse effekterna som 

pandemin har på samhällsekonomin och offentliga sektorns inkomster 

och utgifter. 

 

Enbart utgående ifrån den inverkan som pandemin har haft på 

arbetslöshetsgraden i landskapet är det rimligt att anta att 

skatteintäkterna minskar i kännbar omfattning och kommunernas utgifter 

kan komma att öka.   

 

Offentliga sektorns påverkas med fördröjd verkan av upp- och 

nedgångar i samhällsekonomin, och den plötsliga ökningen av 

arbetslösheten och nedgången i efterfrågan som drabbat 

tjänsteproducerande företag kommer med stor sannolikhet att leda till att 

underskottet inom den offentliga sektorn ökar de närmaste åren.”  

 

Oasens medlemskommuner kommer alltså sannolikt att drabbas av ett 

betydande skatteinkomstbortfall under kommande år, emedan Oasen får 

en stor del av sin finansiering direkt från medlemskommunerna. Flera 

medlemskommuner kommer att behöva spara kostnader och öka 

avgiftsintäkterna för att balansera ekonomin 

 

Det kan konstateras att det i vare sig i budgeten eller beredningen till 

förbundsstyrelsens behandling av förslag till budget finns, med undantag 

för vad kraftigt minskade personalkostnader skulle innebära, några 

konkreta alternativ eller förslag på inbesparingar. Även om det 

förtjänstfullt och övertygande redogörs för att det (på grunda av speciella 

omständigheter som rådde 2019) inte är möjligt att spara 5 % av det 

totala verksamhetsbidraget i 2021 års budget jämfört med bokslut 2019, 

så vore det ändå ändamålsenligt att en mer grundlig genomgång av 

förslag till inbesparingar och konsekvensanalyser bereds till 

förbundsfullmäktiges avgörande av förslag till budget 2021.   
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Det finns vid handen åtminstone ett några kostnadsposter och förslag till 

åtgärder för att sänka kostnaderna och öka intäkterna både kortsiktigt och 

långsiktigt: 1) spara in på personalkostnader genom att sänka 

korttidsvikariekostnaderna och införa tyliga ramar för 

korttidsvikariekostnader per enhet, 2) prioritera konkreta åtgärder för att 

minska på antalet sjukdagar, 3) minska budgetposten ”Övriga 

verksamhetskostnader” under ”Allmän förvaltning” till 2019 års nivå, 

och se över möjligheten att sälja tjänster till närregioner (t.ex. Åbo och 

Stockholm/Norrtälje/Uppsala)           

 

För arbetsgivare är korta sjukskrivningar (9 dagar eller färre) inom 

framförallt inom vård och omsorg kostnadsdrivande då man ofta är i 

behov av vikarier. I budgetboken för Oasen borde man föra in nyckeltal 

om antalet sjukskrivningsdagar uppdelade enligt Fpa:s ersättnings 

intervaller och sedan budgetera för minskade sjukdagar så att 

budgetansvariga har ett tydligt mål att arbeta efter. Likaså bör man 

utarbeta konkreta åtgärder för att motarbeta kortare sjukskrivningar  

 

Det saknas jämförelse mellan förslag till grundavgifter för kommunerna 

för 2021 och bokslut 2019 och budget 2020  

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande till Oasen boende- 

och vårdcenter gällande budgetförslag för 2021: 

Kommunstyrelsen omfattar ej budgetförslaget för 2021 och anser att 

ärendet i förbundsfullmäktige återremitteras till förbundsstyrelsen för 

framtagande av olika inbesparingsalternativ och konsekvensanalyser så 

att ett väl avvägt budgetförslag kan tillställas förbundsfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att till Geta kommuns ombud i 

förbundsfullmäktige meddela att hon föreslår återremiss av 

budgetförslaget till förbundsstyrelsen med anledning av ovannämnda 

grunder.  
   

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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128 § ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS BUDEGTFÖRSLAG – YTTRANDE  
 

Kste § 128/7.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

Ålands kommunförbunds förbundsstyrelse har behandlat preliminär 

budget för 2021.  

./.  Bilaga Kst § 128/2020. 

 

I enlighet med 26 § Ålands kommunförbunds grundavtal kan 

medlemskommunerna framlägga förslag till utvecklande av 

kommunförbundets verksamhet. Förslagen bör vara Ålands 

kommunförbund tillhanda inom oktober 2020 för att hinna beaktas 2021 

års budget som skall fastställas av höststämman senast inom november, 

 

Enligt det preliminära budgetförslaget budgeteras minskade kostnader 

för förbundet jämfört med budget 2020, vilket motsvarar ca. 12 000 euro 

mindre kostnader. 

 

Speciellt två förslag till utveckling av Ålands kommunförbund är av 

intresse:  

- Med hänsyn till de utmaningar som finns när det gäller att få 

resurser och kompetens att räcka till i kommunerna bör Ålands 

kommunförbund utreda möjligheterna att t.ex. grunda kommunalt 

servicebolag som kunde sköta funktioner för kommunernas räkning 

enligt modell från de servicebolag som existerar på flera håll i riket. 

För sådana administrativa uppgifter som inte kräver någon 

demokratisk samarbetsplattform kunde ett samägt bolag vara en 

smidig lösning på samarbetsbehov där enskild kommuns resurser är 

otillräckliga.    

- Målsättningen är att under 2021 stärka Ålands kommunförbunds 

rådgivning till medlemskommunerna genom det samarbetsavtal med 

Finlands kommunförbund som är under behandling.   

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande till Ålands 

kommunförbund gällande budgetförslag för 2021: 

Kommunstyrelsen omfattar budgetförslaget för 2021. Kommunstyrelsen 

anser att förslaget att utreda bildande av ett servicebolag är av intresse 

och stödjer förslaget. Geta kommun är gärna med i utredningsarbetet. 

Kommunstyrelsen stödjer också speciellt målsättningen att teckna ett 

samarbetsavtal med Finlands kommunförbund för att stärka förbundets 

rådgivningsfunktion.    

   

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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129 § ÄLDREOMSORGEN – OMFÖRDELNING AV MEDEL INOM RAM 
 

Kste § 129/7.10.2020  Föreståndarens beredning:  

Till följd av minskade kostnader för institutionsboende i jämförelse med 

budgeterade medel har det uppstått ett överskott på kostnadsställe 3143; 

per 31.8.2020 är endast 46 % av årets budget förbrukad (67 % av året har 

gått).  

 

För att fortsättningsvis ha en låg kostnad för institutionsboende väljer 

föreståndaren att köpa in hjälpmedel till verksamheten då vårdtyngden 

har ökat. Kostnaden beräknas vara ca. 2500 euro. 

 

Det har även uppstått behov av uppdatera ADB-utrustning för 

föreståndaren (ca. 500 euro). Dessutom finns det behov av att köpa in en 

ny diskmaskin (de gamla har gått sönder) samt att kontrollera, undersöka 

och gå igenom värmesystemet i Hemgårdens klientrum (problem med att 

vissa rum är varmare än andra). Uppskattad kostnad för ny motsvarande 

diskmaskin är ca. 4000 euro och anlitande av expert för kontroll och 

genomgång av och ev. åtgärder på värmesystemet på Hemgården 

uppskattas bli ca. 2000 euro   

 

Föreståndaren förordar:  

Kommunstyrelsen beslutar att 9000 euro flyttas från konto 4302, 

kostnadsställe 3143, varav 3000 till kostnadsställe 3131 (2500 euro till 

konto 4580 (inventarier) och 500 euro till konto 4581 (ADB-utrustning)) 

och 6000 euro till kostnadsställe 3141 (4000 euro till konto 4582 

(Inventarier, maskiner och 2000 euro till konto 4342 Experttjänster). 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att 9000 euro flyttas från konto 4302, 

kostnadsställe 3143, varav 3000 till kostnadsställe 3131 (2500 euro till 

konto 4580 (inventarier) och 500 euro till konto 4581 (ADB-utrustning)) 

och 6000 euro till kostnadsställe 3141 (4000 euro till konto 4582 

(Inventarier, maskiner och 2000 euro till konto 4342 Experttjänster). 

  
  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

  ________ 
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130 § AVSKRIVNING AV FORDRAN (sekretess)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Kommunstyrelsen                           Datum: 7.10.2020  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

14 

131 § ÄNDRING AV DELGENERALPLAN I VESTERGETA MED ANLEDNING 

AV BYGGNADSLOVSANSÖKAN 
 

Btn § 57/24.8.2020 Juhani Nyman söker byggnadslov för omklassning av fritidshus till 

bostadshus
 
på fastigheten Branddepå 2:9 i Vestergeta. Total våningsyta 

efter byggnation blir 333 m
2 

. 

 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Området är detaljplanerat, enligt planen med beteckning AK, område för 

kommunaltekniska byggnader och inrättningar. Föreslår att detaljplanen 

för området ändras. Byggnadstekniska nämnden bordlägger ärendet för 

att utreda huruvida en planändring måste göras.   

 

Beslut: 

Ärendet skickas vidare till styrelsen för beslut om planändring. 

________ 

Kste § 114/9.9.2020  

Kommundirektörens beredning: 

Enligt gällande delgeneralplan för området är fastigheten Branddepå 2:9 

i Vestergeta planerat för kommunaltekniska byggnader och inrättningar. 

Eftersom en ny branddepå har byggts på en annan fastighet i Geta 

kommun, och andra utvecklingar skett (bland annat den nya gång- och 

cykelvägen) bör kommunen ändra och uppdatera gällande delgeneralplan 

för området så att den anpassas till nuvarande förutsättningar och 

realiteter.        

 

Enligt beslut Kste § 112/9.9.2020 finns det tillgängliga budgetmedel under 

uppgiftsområdet Allmän social verksamhet under kostnadsställe 3121. För 

att täcka kommunens kostnader för ändring av befintlig detalj- och 

delgeneralplan bör kommen tillgängliggöra budgetmedel för detta 

ändamål. I nuvarande budget finns endast 250 euro allokerat i 

budgetmedel under kostnadsstället för Samhällsplanering (1139).    

 

Enligt förvaltningsstadgan § 49 har kommunstyrelsen beslutanderätt att 

besluta om omdisponering i budgeten mellan uppgiftsområdenas 

driftsramar. Enligt stadganden i Geta kommuns budget för 2020 ska 

omdisponeringar i uppgiftsområdens driftsramar tillställas fullmäktige 

för kännedom. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att en ändring av befintlig delgeneralplan 

behövs för att anpassas till gällande förutsättningar. 

 

Kommunstyrelsen beslutar därför att påbörja processen att ändra 

befintlig delgeneralplan och kommundirektören får i uppdrag att 

kontraktera planerare för ändamålet.   

 

Kommunstyrelsen beslutar dessutom att omfördela 7 500 euro från 

kostnadsstället 3121 under uppgiftsområdet Allmän social verksamhet till 
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kostnadsstället för Samhällsplanering (1139) under uppgiftsområdet 

Kommunledning.    

       Beslutet tillkännages fullmäktige. 

  
  BESLUT: 

  Enligt förslag, med ändringarna att endast beteckningen för området 

ändras samt att ingen budgetändring verkställs för tillfället.  

  ________ 

Kste § 131/7.10.2020   

Kommundirektörens beredning:  

Enligt förvaltningsstadgan är kommunstyrelsens beslutanderätt att:  

- ”besluta om eventuellt inledande av planläggningsförfaranden samt 

handha de övergripande åligganden som ankommer på kommunen i 

enlighet med gällande plan och bygglag, såsom fastställande av 

målsättningar och godkännande av planläggare i anslutning till 

planförslag som utarbetas på markägarens försorg samt utfärdande 

av i lagen angivna förbud” 

 

För att verkställa delgeneralplanändringen ska kommunstyrelsen således 

godkänna målsättningar för delgeneralplanändringen samt godkänna 

förslag till planläggare.  

 

Enligt byggnadslovsansökan och kommunstyrelsens beslut Kste § 

114/9.9.2020 bör målsättningen för delgeneralplanändringen fastslås till: 

Fast boende tillåts på fastigheten Branddepå 2:9 i Vestergeta 

 

Kommundirektören har kontaktat planläggare Tiina Holmberg för 

uppdraget och föreslås bli godkänd.     

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att målsättningen för delgeneralplanändringen 

fastslås till att fast boende tillåts på fastigheten Branddepå 2:9 i 

Vestergeta. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att godkänna Tiina Holmberg som 

planläggare för delgeneralplanändringen. 

  
  BESLUT: 

  Enligt förslag. 
  ________ 
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132 § INITIATIV OM ATT ÄNDRA ÖPPETHÅLLNINGSTIDERNA FÖR GETA 

ÅTERVINNINGSCENTRAL  
  

Kste § 132/7.10.2020 Kommundirektörens beredning: 
Geta kommunstyrelse har fått ett e-postbrev av en bostadsägare inom 

kommunen daterat den 3 juli som skriver att:  

”Återvinningscentralens nuvarande öppettider är onsdagar kl 15-19 

samt söndagar kl 11-13. Det hade passat mycket bra att ha öppet en 

morgontid en vardag, då hade man kunnat källsortera och därefter 

handla. Söndagar är Getaboden stängd och vill man fara på utfärd 

krockar tiderna. Kanske kan öka öppettiderna några timmar under 

sommarhalvåret. 

Tacksam för att kansliet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

diskuterar ärende”   

 

Skrivelsen enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kst § 132/2020. 

 

Det bör poängteras i sammanhanget att Geta kommun i somras testade 

att hålla kommunkansliets (beläget i Vestergeta centrum) avfallskärl 

öppet för allmänheten. Testet föll väl ut och kommunkansliet kommer att 

föreslå att denna utökade service för turister och sommargetabor även 

fortsätter inkommande sommar.   

 

Att öka Geta kommuns återvinningscentrals öppethållningstider är främst 

en personalresursfråga och en ekonomisk sådan. Budgeterade medel för 

ändamålet finns ej under detta verksamhetsår, men däremot kunde 

önskemålet ovan uppfyllas nästa år om kommunen kombinerar det med 

att höja avfallshanteringens grundavgift. En höjning av grundavgiften är 

redan under beredning för att behandlas i styrelsen i samband med 

behandlingen av 2021 års taxor och avgifter. Anledningen är främst att 

kostnaderna inom avfallshanteringen har ökat i allmänhet det senaste året 

vilket medför tryck på att höja intäkterna för att uppnå 

kommunstyrelsens målsättning om självfinansiering av kommunens 

avfallshanteringssystem. Den nya avfallslagen ställer också till med mer 

administrativ börda än tidigare. Om grundavgiften höjs för att täcka 

ökade kostnader inom avfallshanteringen kan denna åtgärd också 

kombineras med en ökad servicenivå på Geta återvinningscentral. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att behandla frågan om utökade 

öppethållningstider i samband med uppgörande av budget 2021 och i 

samband med behandling av kommunens avfallsavgifter för 2021. 

 

BESLUT: 

  Enligt förslag.   

  ________ 
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133 § ANSÖKNINGAR OM FÖRENINGSBIDRAG 2021   
  

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. 

________ 

Kste § 133/7.10.2020  

Kommundirektörens beredning: 
Ålands Synskadade r.f. och Norra Ålands Pensionärer har ansökt om 

föreningsbidrag för verksamhetsår 2021. Ansökan ankom den 25.9.2020 

respektive 28.9.2020. Beslut om detta års föreningsbidragsutdelning har 

redan tagits den 20 maj 2020 genom styrelsebeslut Kste § 75/20.5.2020. 

Ansökningsperioden för utdelning av nästa års föreningsbidrag öppnas 

efter årsskiftet och sista dag för ansökan är den 30.4 varje verksamhetsår 

varefter Geta kommun beslutar om eventuellt föreningsbidrag i maj. 

Konstateras därför att anhängigjorda ansökningar bör skickas in igen 

efter årsskiftet innan april månads utgång. Enligt Principer för 

beviljande av föreningsbidrag ska följande handlingar finnas tillhanda 

vid ansökan: verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 samt 

verksamhetsplan och budget för 2021. 

Ansökningarna enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kst § 133/2020. 

 

Kommundirektörens förslag:  
  Geta kommun beslutar att avslå ansökningarna med motiveringen att 

kommunen redan har delat ut föreningsbidragen innevarande år och att 

ansökan därför inkommit för sent. Kommunstyrelsen uppmanar dock 

sökanden att återkomma med ny föreningsbidragsansökan nästa 

inkommande verksamhetsår, dock senast den 30 april 2021.  

 

  BESLUT:  
  Enligt förslag. 

  ______ 

 

  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Kommunstyrelsen                           Datum: 7.10.2020  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 

19 

134 § SKRIVELSE TILL GETA KOMMUNSTYRELSE OCH -FULLMÄKTIGE 

MED ANLEDNING AV VATTENLEDNINGSDRAGNING TILL ISAKSÖ 
 
Kste § 134/7.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

En kommuninvånare har skickat in en skrivelse adresserat till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med anledning av 

kommunens planerade utbyggnad av vattenledningsnätet från Finnö till 

Hellö och Isaksö. Skrivelsen enligt bilaga 

./.  Bilaga Kst § 134/2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att som svar på kommuninvånarens skrivelse 

skicka konsult Tryggve Packaléns projektering över planerad 

vattenledningsutbyggnad Finnö-Hellö (etapp 1) samt förslag till dragning 

av vattenledning från Hellö till Isaksö (etapp 2). Kommunstyrelsen låter 

och meddela att etapp 1 kommer att upphandlas i oktober i år. Etapp 2 

med tillhörande vattenledningsutbyggnad på Isaksö är planerad att 

verkställas under första halvan av år 2021 förutsatt att medel görs 

tillgängliga i 2021 års investeringsbudget.    

 

Ärendet skickas till fullmäktige till kännedom 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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135 § MEDBORGARINITIATIV OM ATT INFÖRA VEGETARISKT 

ALTERNATIV I GETA SKOLA 
 
Kste § 135/7.10.2020 Kommundirektörens beredning: 

Ett medborgarinitiativ med 15 underskrifter från föräldrar i Geta skola 

har inkommit till kommunkansliet den 22.9.2020 med ett önskemål att 

börja servera vegetariskt alternativ i Geta skola. Det medföljande brevet 

anför följande: 

 

Vi undertecknare vill att Geta skola börjar erbjuda ett vegetariskt 

alternativ de dagar det serveras kött. Efter undersökning till andra 

skolor på Åland så serveras alltid vegetariskt alternativ.   

Barn som inte äter kött får inte i sig tillräckligt med näring för att orka 

med en hel skoldag då det som erbjuds i dagsläget är att peta ur köttet ur 

maten vilket inte alltid går om det är gryta och endast kolhdydrater blir 

således lunchen. 

Skulle väldigt gärna ge med en vegetarisk lunchlåda men det är inte 

tillåtet och vi är nu i ett låst läge med hungriga barn istället.”  

 

  Medborgarinitiativet enligt bilaga. 

./.  Bilaga Kst § 135/2020. 

 

Ärendet bör remitteras till centralförvaltningen för bredning, 

framtagande av eventuella kostnadsutredningar samt låta centralköket 

och Geta skola utlåta sig om förslaget.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet remitteras till centralförvaltningen 

för bredning, framtagande av eventuella kostnadsutredningar samt låta 

centralköket och Geta skola utlåta sig om initiativet.   

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 
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136 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 
 

Kste § 136/7.10.2020  

  Mötet förklaras avslutat kl. 20.48. 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  ______ 
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§§ 123-136 

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: 

 

§§ 125, 126, 127, 128, 132, 135, 136 

 

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: 

 

§§ 123, 124, 129, 130, 131, 133, 134 

 

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/


GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Kommunstyrelsen                           Datum: 7.10.2020  Tid: kl. 18:30  

                                                             

Protokolljustering: ________________________________ 
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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. 

 

    


