
 

 

FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

MÖTESPROTOKOLL  

 Organ Sammanträdesdatum Nr  
 TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 

 
8/8 

Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 – 22:10 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Beslutande  

    X Lars Rögård, ordförande  
    X Sven Löfman, v.ordf 
    X Leif Andersson  
        Katarina Norrgård 
        Leena Laaksonen 
    X Björn Grüssner § 90-94 
    X Jana Ekebom § 82 - 89 
 

 
 Christian Rögård 
 Ulf Johansson 
 Frederik Pastoor 
 Inger Rosenberg-Mattsson 
 Margareta Mattsson 
 Tommy Andersson 
 Jill Fredrickson 
 

Föredragande     X Kaj Granholm, tf. kommuningenjör 

Övriga närvarande   
    X Håkan Lundberg  

Paragrafer §§  82-94 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 
 

   

 Lars Rögård Kaj Granholm 

Protokolljustering Godby den 16 december 2010 

   

 Sven Löfman Leif Andersson  

Protokollet framlagt till påseende Kommungården 17 december 2010   

   

Intygar Kaj Granholm 
sekreterare 

 

Utdragets riktighet bestyrkes   

   

Underskrift   
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 Organ Utfärdat den Sida 
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Sammanträdestid Tisdagen den 16.12.2010, klockan 20.35 – 22:10  

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Ärenden: 
 
TN § 82 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 83 Utse två protokolljusterare. 
TN § 84 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg. 
TN § 85 Utlåtande gällande gångtrafik till Godby daghem  
TN § 86 Riktlinjer för uthyrning av kommunens lägenheter 
TN § 87 Utlåtande gällande hastighetsbegränsning vid Mangelbo vägskäl 
TN § 88 Uppta till behandling ansökan om stöd för dräneringsarbeten på kommunens fastighet 
TN § 89 Byte av varmvattenberedare i hyreshus 
TN § 90 Uppta till behandling behovet av en ny infart till hamnen vid Färjsundet 
TN § 91 Omdisposition av investeringsanslag 
TN § 92 Uppta till behandling anhållan om plogningsavtal 
TN § 93 Ärenden till kännedom 
TN § 94 Nästa möte 
 
  

 

 Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 19.10.2010                                
 
 
                                             Intygar: Kaj Granholm, tf. kommuningenjör 



 

FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 16 december 2010 Sida 3 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2010  

     
 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

TN § 82 Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört med 
hänsyn till antalet närvarande. 

 
Beslut:  
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 83 Till protokolljusterare utsågs Sven Löfman och Leif Andersson, protokollet 
justeras direkt efter mötet. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 84 Uppta till behandling, föredragningslistan med eventuella tillägg. 
 TN § 91 Omdisposition av investeringsanslag samt TN § 92, anhållan om 

plogningsavtal. 
 

Beslut:  
Föredragningslistan godkändes med två tillägg. 
-------------------------------------------- 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2010  

     
 

 
 
 
 

SKRIVELSE ANGÅENDE GÅNGTRAFIK TILL GODBY DAGHEM 

KST § 331/ 27.10.2010 

En skrivelse har riktats till kommunstyrelsen angående möjligheten för 
fotgängare och cyklister att ta sig till Godby daghem, bilaga C § 331/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden över skrivelsen av tekniska nämnden och 
socialnämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 
 

TN § 85 Utlåtande gällande gångtrafik till Godby daghem 
Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms kommunstyrelse 
gällande gångtrafik mellan Smultronvägens återvändsgränd och Godby daghem 
enligt bilaga. 

 
Förslag till beslut: 

 För att minska på trafikmängden till Godby daghem är det skäligt att möjligöra 
gångtrafik. Minskad biltrafik till daghemmet innebär även mindre trafik via Källbo 
skolgård.  

 
 Beslut: 
 Beslut enligt förslag.   
  --------------------------------------- 

 

 

KOMMUNENS LÄGENHETER – UTHYRNING 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2010  

     
 

KST § 395/ 1.12.2010 

Upptas till behandling behovet av att se över riktlinjerna angående uthyrning av 
kommunens lägenheter.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en referensgrupp bestående av 
ekonomichefen, socialchefen och kommuningenjören/disponenten. 
Referensgruppens uppgift är att utarbeta riktlinjer för uthyrningen av 
kommunens lägenheter. Vidare ges referensgruppen mandatet att besluta om 
uthyrning av lägenheter efter de riktlinjer som framarbetats och godkänts av 
kommunstyrelsen senast 31.1.2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 
 
TN § 86 Riktlinjer för uthyrning av kommunens lägenheter 
 Kommunstyrelsen har utsett en referensgrupp där kommuningenjören ingår för 

att utarbeta riktlinjer för uthyrning av kommunens lägenheter. 
 

Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.  

 
 Beslut: 
 Beslut enligt förslag.  
  --------------------------------------- 

 
TN § 87 Utlåtande gällande hastighetsbegränsning 
 Uppta till behandling begäran om utlåtande från Ålands landskapsregering 

gällande hastighetsbegränsning vid Mangelbovägen enligt bilaga. 
 

 Förslag till beslut: 
 En hastighetssänkning vid korsningen till Mangelbo skulle även motivera 

hastighetssänkningar vid övriga korsningar längs Getavägen, vilket skulle kräva 
omfattande arbeten. Tekniska föreslår att säkerheten kunde förbättras genom 
t.ex. uppförning av varningsskyltar. 

 
 Beslut:  

Tekniska nämnden uppmanar skolnämnden att ordna säker transport för 
skolbarn.  

  --------------------------------------- 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2010  

     
 

 
TN § 88 Stöd för dräneringsarbeten 

Uppta till behandling ansökan om stöd för dräneringsarbeten utförda på 
kommunens fastighet Solbacka 6:99 enligt bilagor. 

 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden tar ställning till ansökan. 

 
 Beslut: 
 Ärendet återremitteras för undersökning varifrån vattenmängderna kommer. 

 --------------------------------------- 
 
TN § 89 Byte av varmvattenberedare i hyreshus  
 Elpatronerna i befintliga varmvattenberedaren har kort livslängd pga. 

kopparbeläggning kring dem.  
  

 Förslag till beslut: 
 Byte av varmvattenberedare till modell med elsköldar är motiverat eftersom det 

minskar på underhållsarbetet och sänker därmed kostnaderna. Kostnadskalkyl 
bifogad. 

 
 Beslut: 
 Ärendet delegeras till byggnadskontoret för utredning. Byggnadskontoret har 

fullmakt att sköta ärendet för eventuell anskaffning av ny varmvattenberedare. 
 --------------------------------------- 

  
 

TN § 90 Ny infart till hamnen vid Färjsundet 
 Brandmyndigheterna har konstaterat att det i dagsläget endast finns en infart till 

hamnen och oljedepån. Ifall en större brand uppstår vid depån har inte 
brandkåren möjlighet att komma in via den befintliga infarten och utföra 
släckningsarbeten. 

 
 Förslag till beslut: 
 Med tanke på säkerhetsrisken är anläggandet av en ny infart till området 

motiverat. Tekniska nämnden begär offert av entreprenörer. 
 

Beslut: 
Tekniska nämnden besluter att anlägga infarten. Byggnadskontoret undersöker 
ägorättsförhållanden. 

 --------------------------------------- 
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Tekniska 
Nämnden 
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styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2010  

     
 

 
TN § 91 Diskmaskinen vid Rosengården har reparerats vid flera tillfällen 

utan att få den funktionell. Enda alternativet var ett byte av 
maskinen. Offerter har begärts från treföretag. 

 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden anhåller om att få disponera en del av det 

återstående investeringsanslaget (5 990,- euro) för inköp av 
diskmaskin till Rosengården. 

 
 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 
 --------------------------------------- 
 
TN § 92 Uppta till behandling inkommen anhållan om plogningsavtal. 

Plogarens förslag till ersättning enligt bilaga. 
 
 Förslag till beslut:  

Tekniska nämnden tar ställning till nuvarande ersättning och det 
önskade. Byggnadskontoret får i uppdrag att upprätta 
plogningsavtal. 

 
 Beslut: 
 Tekniska nämnden besluter att jourersättningen förblir enligt 

nuvarande. Sökande får plogningsersättning enligt anhållan. 
Avtalet upprättas av byggnadskontoret och gäller pågående 
säsong. 

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

TN § 93 Ärenden till kännedom 
Källbo skola, ombyggnad 
Kommuningenjör 
Barrvägen 19 biltak 

 
 Förslag till beslut: 
 Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 
 
 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 
 ------------------------------------------- 
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Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2010  

     
 

 
 
TN § 94 Nästa möte 
 Nästa möte hålls efter kallelse 
  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 --------------------------------------------- 
 
 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 
Tekniska nämnden                                        16 december10                                                        § 82-94 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
Vad förbudet grundar sig på 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
60,61,62,63,64,65,66,68,69,70  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
67 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
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 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
Tekniska nämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2010  

     
 

 
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. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den 
som framställer det. 

BESVÄRSANVISNING 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande 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 
kommunalbevär 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 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid är 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. 
 
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 fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 



 

FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 16 december 2010 Sida 10 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 
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Kommun-
fullmäktige 
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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 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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