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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga 

delgivningar i Geta kommun den 24.9.2020. Delgivning av protokollet med meddelande om att det 

finns tillgängligt för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den elektroniska 

anslagstavlan den 1.10.2020 om inte annat beslutas under fullmäktigemötet. Originalprotokollet 

med underskrifter, inklusive bilagor, framläggs också till allmänt påseende på kommunkansliet i 

Geta samma datum.    

 

  

  

 

Geta, den 24.9.2020 

Ingvar Björling 

Kommunstyrelsens ordförande              Enligt uppdrag 

 

 

_________________ 

Gustav Blomberg 
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29 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kfge § 29/30.9.2020  

  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

  Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av kommunfullmäktiges ordförande.  

 

  NAMNUPPROP 

  Vid namnuppropet är sju (7) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamot 

Andersson har meddelat förhinder. Ersättare Sjöström har kallats in för 

ledamot Andersson. Sålunda är sammanlagt åtta (8) ledamöter närvarande 

vid uppropet. 

  

  SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET  
  KomL §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan §§ 12-14.  

 

  Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före 

sammanträdet kungöras på kommunens elektroniska anslagstavla samt 

kallelse med föredragningslista sändas till varje fullmäktigeledamot 

separat, första ersättarna från varje lista, styrelsens ordförande och 

viceordförande samt revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och 

platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen 

med föredragningslista skickas ut elektroniskt.  

 

  Enligt § 12 i kommunens förvaltningsstadga ska kallelse med 

föredragningslista sändas elektroniskt till ledamots uppgivna e-postadress. 

Ledamot kan erhålla kallelsen också per post om ett skriftligt meddelande 

om detta tillsänds kommunkansliet. 

 

  Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är 

närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar 

till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i 

  ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet. 

 

  Konstateras:  

  Kallelse med föredragningslista har kungjorts och skickats per post den 24 

september år 2020 i enlighet med förvaltningsstadgan, varför sammanträdet 

torde kunna konstateras vara lagenligt sammankallat. 
   

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

  PROTOKOLLJUSTERING  
  Till protokolljusterare utses Camilla Sjöström och Marie-Louise 

Samuelsson-Carlsson. Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på 

kommunkansliet i Vestergeta.  

 

  KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV 

  FÖREDRAGNINGSLISTA  
  Föredragningslistan godkänns. 
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30 § INFORMATIONSÄRENDEN 
 

Kfge § 30/30.9.2020  

Kommunstyrelsens protokoll nr 5/2020, nr 6/2020 och nr 7/2020. 

Protokollen finns på kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar 

kommunen -> Beslutsprotokoll.  

 

  Förslag:   
  Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 

  

http://www.geta.ax/
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31 § 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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Kfge § 31/30.9.2020  

  Kommunfullmäktige antecknar budgetdirektivet för uppgörande av 

verksamheternas budget för 2021, inklusive styrelsens tillägg i beslutet, till 

kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 
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32 § 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. 

  ________ 

Kfge § 32/30.9.2020  

  Kommunfullmäktige antecknar till kännedom att kommunstyrelsen dragit 

tillbaka sitt beslutsförslag till kommunfullmäktige enligt styrelsebeslut Kste 

§ 101/26.08.2020. 

 

  BESLUT: 

  Till kännedom. 

______ 
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33 § 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. 

________ 

Kfge § 33/30.9.2020 
  Ekonomirapport per 31 juli till kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 
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34 § INBETALNING AV GRUNDKAPITAL, KOMMUNENRAS SOCIALTJÄNST 

K.F   
  

Kste § 117/9.9.2020 Kommundirektörens beredning: 
Geta kommun har sedan tidigare undertecknat det nya grundavtalet i 

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) som börjar gälla delvis från 

1.1.2020 och fullt ut från 1.1.2021. Enligt grundavtalet så ska KSTs 

grundkapital höjas till 2 miljoner euro. Detta innebär att varje kommun 

ska betala in mellanskillnaden mellan tidigare erlagt grundkapital och det 

framtida grundkapitalet. För Geta kommuns del ska 33 297,70€ betalas 

in före 1.1.2021. Transaktionen är inte resultatpåverkande i driften, men 

mot bakgrund av det stora beloppet så bör det tas in i budgeten som en 

ändring och godkänns av kommunfullmäktige i och med att betalning av 

grundkapital till KST inte medtagits i kommunens budgetbok för 2020.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 

kommunfullmäktige tar en budgetändring om -33 297,70€ för att påföras 

i balansräkningen under Placeringar (Andelar i kommunalförbund). 

Utbetalningen av höjningen av grundkapitalet sker under december 

månad år 2020 eller enligt anvisning från KST.  

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

  ________ 

Kfge § 34/30.9.2020 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 
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35 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 

 

Kfge § 35/30.9.2020  
   Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktige-

sammanträde nr 4/2020 förklaras avslutat klockan 19.50. 

Besvärsanvisningen bifogas protokollet.  
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Paragraf §§ 29-35 

 
B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

Förbud att söka ändring 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 

kommunalbesvär inte anföras över beslutet. 

 

Paragrafer: 30, 31, 32, 33, 35 
 

KOMMUNALBESVÄR 

Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut: 
 

Paragrafer: 29, 34 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

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. 
 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol 

 PB 31, Torggatan 16 

 22101 Mariehamn 

  

Besvärstid 30 dagar från dagen för 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. 
 

Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 

besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 

midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då 

beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.  
 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

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 besvärsskriften 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 och intyg 

om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 

Inlämnande av handlingarna 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten (Ålands förvaltningsdomstol) 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.  


