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Sammanträdestid Tisdagen den 09.02.2010, klockan 19.30 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 

Ärenden: 

 

TN § 1   Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 

TN § 2   Utse två protokolljusterare. 

TN § 3   Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg. 

TN § 4   Sektorplan tekniska nämnden 

TN § 5   Utlåtande över avfallsplan 

TN § 6   Utlåtande över fastighetsgruppens förslag 

TN § 7   Kommunalvägsinvesteringar 

TN § 8   Ärenden till kännedom 

TN § 9   Ombyggnad i södra längan. 

TN § 10 Ansöka om tillsättande av tjänst 

TN § 11 Anhållan om detaljplaneändring ATUM 

TN § 12 Nästa möte 

  

 

 Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 02.02.2010                                
 

 

                                             Intygar: Thomas Idman, kommuningenjör 
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  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 9 februari 2010 Sida 3 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 12 februari 2010  

     

 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

TN § 1 Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till 

antalet närvarande. 

 

Beslut:  
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

_ _ _ _ _ _ 

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 2 Till protokolljusterare utsågs Leif Andersson och Leena Laaksonen, protokollet justeras 

direkt efter mötet.   

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 3 Upptog till behandling, föredragningslistan med eventuella tillägg. 

 

Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med tillägget § 10 och 11 

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

 

 

TN § 4 Sektorplan tekniska nämnden  

 Tekniska nämndens sektorplan för befolkningsskyddet ska uppdateras regelbundet, se 

bilaga. 

 

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att planen godkänns. 

  

  BESLUT:   
 Enligt förslag med vissa justeringar. 

 

 ------------------------------------------- 
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  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 9 februari 2010 Sida 4 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 12 februari 2010  

     

 

Kst § 14. 20.01.2010 

Landskapsregeringen har i enlighet med landskapslagen om renhållning gjort upp en avfallsplan för hela 

landskapet och begär nu kommunerna om ett utlåtande innan planen antas, bilaga C § 13/1 kst.  

 

Förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar begära ett utlåtande över avfallsplanen av tekniska nämnden. 

 

Beslut: Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

 

TN § 5 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att planen godkänns med 

följande förslag till ändringar: 

 

- Grundavgiften bestäms enligt hushållens storlek. 

- LR gör det möjligt för entreprenörer utifrån att delta i regelrätta upphandlingar 

gällande transporter av avfall. 

- Åpab i sin helhet konkurrensutsätts. 

- Svinryggen stöds i sin vidare utbyggnad av deponin. 

- Företagens avfallshantering  kontrolleras på samma sätt som hushållen. 

  

 BESLUT: 

 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att planen godkänns med 

följande förslag till ändringar: 

 

- Grundavgiften bestäms enligt hushållens storlek. 

- LR gör det möjligt för entreprenörer utifrån att delta i regelrätta upphandlingar 

gällande transporter av avfall. 

- Åpab i sin helhet konkurrensutsätts. 

- Svinryggen stöds i sin vidare utbyggnad av deponin, anläggningen ska 

fortsättningsvis vara tillgänglig för alla boende på Åland. 

- Företagens avfallshantering kontrolleras på samma sätt som hushållen. 

- Allt brännbart avfall bör eldas för energiutvinning här på Åland 

- Man bör undersöka möjligheten till skattefinansiering av hela avfallshanteringen. 

 

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

 

TN § 6 Utlåtande över fastighetsgruppens förslag 

 Kommunstyrelsen begär ett utlåtande från nämnderna gällande fastighetsgruppens 

förslag på användning av kommunens fastigheter.  

  

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen enligt gruppens förslag.   
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  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 9 februari 2010 Sida 5 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 12 februari 2010  

     

 

 BESLUT: 

 Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att slöjdsalen i Pålsböle bryts ut och 

säljs, Godby daghem undersöks om det kan bli något slags äldreboende, i övrigt enligt 

förslag. 

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

 

TN § 7 Kommunalvägsinvesteringar 2010 

 För fördelningen av landskapsbidragen för byggande av kommunalvägar begär 

trafikavdelningen in kommunens beslut om vilka vägprojekt man beslutat om i årets 

budget och man har för avsikt att verkställa under 2010. 

  

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden beslutar att högsta möjliga bidrag begärs för: 

 Utbyte av Bastötrumman 

 Grundrenovering av Ämnäsgatan. 

  

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

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

 

TN § 8 Ärenden till kännedom 

1. Södra längan 

2. Barrvägen 4 

3. Trafiklösning Källbo, bredda vägen och enkelrikta. 

4. Sommarpersonal 

5. Grusningsbidrag 

6. Yrsnö 

7. Källbo skolas ombyggnad 

8. Ribackas vvb 

  

 Förslag till beslut: 

 Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

 ------------------------------------------- 
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  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 9 februari 2010 Sida 6 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 12 februari 2010  

     

 

TN § 9 Ombyggnad i södra längan 

 I samband med att toaletten byggs om kunde pentryt tas bort för att dels förstora 

toaletten samt öppna upp hela entren. 

 

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden beslutar att pentryt tas bort i samband med ombyggnaden. 

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

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

  

TN § 10 Ansöka om tillsättande av tjänst 

 Birgitta Wallin närmar sig pensionsålder och rekryteringen av efterträdare behöver 

påbörjas. Tjänstebeskrivning för byråsekreterare, se bilaga. 

 

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att rekryteringen påbörjas och 

att tjänsten får tillsättas från 01.12.2010 under förutsättning att den nuvarande 

tjänsteinnehavaren går i pension.  

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

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

 

TN § 11 ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING – FASTIGHETS AB ATUM 

Kst § 46. 

 Fastighets Ab Atum anhåller om fastställningar av målsättningar för detaljplaneändring 

för kvarter 101, del av kvarter 90 (tomt 1 och 4) samt gata och GC-väg i Godby by. 

Samtidigt anhåller Fastighets Ab Atum om att områdesplanerare Åsa Mattsson 

godkänns som planläggare för detaljplaneändringen. Konstateras att ärendet behandlats 

tidigare under åren 2008-2009 men att förutsättningarna för detaljplaneändringen 

ändrats så att nya målsättningar bör fastställas.   

 

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att målsättningarna godkänns 

med följande påpekanden: 

- En god lösning för trafiken i området kan överenskommas 

- En god lösning för trafiken till och från tomt 6:125 (Rosenström) 

- Tillgängligheten att serva kommunaltekniken får inte försvåras och eventuell flytt av 

kommunalteknik bekostas av Fastighets Ab ATUM. 

- Åsa Mattsson godkänns som planläggare 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 12 februari 2010  

     

 

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

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

 

 

TN § 12 Nästa möte 

 Nästa möte hålls tisdagen den 9 mars 2010 klockan 19.30. 

  

 BESLUT: 

  

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

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 12 februari 2010  

     

 

Rättelseyrkande 

 
Anhållan om rättelse i detta beslut kan framställas genom skriftligt rättelseyrkande. 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. 

Part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes. 

 

Rättelseyrkande framställs hos Finströms kommun 

   Tekniska nämnden 

   Byggnadskontoret 

   22410 Godby 

 

Rättelseyrkandet skall vara inlämnat till ovanstående myndighet senast vid utgången av tiden för 

rättelseyrkande kl 15.00. 

 

På eget ansvar kan man sända rättelseyrkan per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör 

lämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fatalietidens sista dag före utgången av 

ämbetsverkets öppethållningstid. 

 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________                                     

 

Framställan om rättelseyrkande skall innehålla         

-   rättelseyrkandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

-   det beslut i vilken rättelse yrkas 

-   till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas 

-   motiveringar till yrkandet                

 

Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan 

person som befullmäktigas härtill. Om endast denna person undertecknat den skall också denna persons 

yrke, boningsort och postadress framgå. 

 

Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 12 februari 2010  

     

 

Besvärsanvisning 

  

Besvärsmyndigheter:  

  

Detta beslut har utfärdats efter anslag ovannämnda datum, då det bör anses ha kommit 

vederbörande till kännedom.  

Besvär över lagligheten av tekniska nämndens beslut kan anföras av sakägare hos Ålands 

förvaltningsdomstol. Besvär skall inlämnas senast trettio dagar efter att beslutet delgavs Er under 

adressen  

Ålands förvaltningsdomstol 

Torggatan 16       

22100 Mariehamn 

    

     

Besvärsskriften bör åtföljas av detta beslut samt eventuella annan utredning, till vilken besvärande 

önskar hänvisa. 

       

     

Finström den 12 februari 2010 

 

Tekniska nämnden i Finström 

 

       

 

Thomas Idman  

Kommuningenjör 

       
    

 

 

 


