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Sammanträdestid Tisdagen den 13.04.2010, klockan 19.30 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 

Ärenden: 

 

TN § 22 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 

TN § 23 Utse två protokolljusterare. 

TN § 24 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg. 

TN § 25 Vägområden V.Knorringsvägen  

TN § 26 Semesterpremie 

TN § 27 Utse entreprenör för fasadmålning av Rosengård 

TN § 28 Utse entreprenör för målning av tak, Emkarby daghem  

TN § 29 Verksamhetsberättelse 2009 

TN § 30 Grusningsbidrag 

TN § 31 Grusningsbidrag, besvär. 

TN § 32 Budget 2010 

TN § 33 Ärenden till kännedom 

TN § 34 Södra längan 

TN § 35 Bilskada 

TN § 36 Nästa möte 

 

  

 

 Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 06.04.2010                                
 

 

                                             Intygar: Thomas Idman, kommuningenjör 
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  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 13 april 2010 Sida 3 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 16 april 2010  

     

 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

TN § 22 Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till 

antalet närvarande. 

 

Beslut:  
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

_ _ _ _ _ _ 

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 23 Till protokolljusterare utsågs Jana Ekebom och Björn Grüssner, protokollet justeras 

direkt efter mötet.   

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 24 Upptog till behandling, föredragningslistan med eventuella tillägg. 

 

Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med tillägget § 34 och 35  

 

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

TN § 25 Vägområden V.Knorringsvägen  

  När gång och cykelvägen byggdes mellan Doktorsgränd och Musterivägen inkräkta den 

på de boendes tomter. 

 Ingegerd Bondestam begär ersättning för 75 m². 

 Michael Saarela begär ersättning för 81 m² 

   

 Förslag till beslut: 

 Kommunen har rätt att ta 20 % av en tomt för att bygga vägar, kommunen betalar ändå 

en viss ersättning då marken tagits utan att markägarna meddelats. 

 

 BESLUT: 

 Tekniska nämnden beslutar att en förrättning utförs längs hela vägsträckan från Ämnäs 

korsningen till Färjsundsbron och därefter betalas eventuell ersättning ut.  

 --------------------------------------- 
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  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 13 april 2010 Sida 4 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 16 april 2010  

     

 

TN § 26 Semesterpremie  

 I kommunens åtgärds/balanseringsplan har kommunstyrelsen ställt sig positiv till 

omvandlandet av semesterpremien till ledig tid, under förutsättning att verksamheten 

inte blir lidande. Kommuningenjören anhåller om att få omvandla 2/3 av 

semesterpremien till ledig tid, det blir 10 dagar extra semester 2010-2011. 

 

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden godkänner att kommuningenjörens omvandlar 2/3 av 

semesterpremien till ledig tid. 

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag    
 --------------------------------------------- 

 

TN § 27 Utse entreprenör för fasadmålning av Rosengård 

Fasadmålningen har varit utbjuden i landskapets två största tidningar den 18 mars 2010 

med anbudstid till 12 april klockan 14. 

 

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden utser entreprenörer för fasadmålningen av Rosengård utgående från 

de anbud som inkommit inom anbudstiden 

  

 BESLUT: 
 Tekniska nämnden beslutar att kontraktsförhandlingar påbörjas med Patriks måleri 

gällande fasadmålningen av Rosengård då deras offert var förmånligast , 8600 € exkl 

moms. 

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

 

TN § 28  Utse entreprenör för målning av tak, Emkarby daghem  

Fasadmålningen har varit utbjuden i landskapets två största tidningar den 18 mars 2010 

med anbudstid till 12 april klockan 14. 

 

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden utser entreprenörer för takmålningen utgående från de anbud som 

inkommit inom anbudstiden 

 

 BESLUT: 

 Tekniska nämnden beslutar att kontraktsförhandlingar påbörjas med Firma Tom 

Mattsson gällande målningen av plåttaket på Emkarby daghem då deras offert var 

förmånligast, 2130 € exkl moms. 

 ----------------------------------------- 
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  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 13 april 2010 Sida 5 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 16 april 2010  

     

 

TN § 29 Verksamhetsberättelse 2009   

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse och bokslut ska lämnas till kommunstyrelsen 

så fort som möjligt.  De ännu preliminära bokslutssiffrorna visar att nämnden hållit sig 

inom budgetramen. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2009. Se bilaga  
  

 Förslag till beslut: 

 Verksamhetsberättelsen godkänns och sänds till kommunstyrelsen.   

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag efter att vissa justeringar i texten utförts.   
 --------------------------------------- 

 

TN § 30 Grusningsbidrag   

 Isa Hällström ansökte om grusningsbidrag 2010, ansökan anlände byggnadskontoret 

den 26.2. Annons om bidraget var publicerad i kommunbladet med sista ansökningsdag 

inom februari.  

Bidragsansökan hittades den 22.03 i byggnadsinspektörens inkorg för post, 

byggnadsinspektören är pappaledig 26.2-5.4. 

Ansökan var därmed inte känd när ärendet behandlades i tekniska nämndens möte i 

mars. 
 

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden beslutar bevilja Isa Hällström 94 € inkl moms i grusningsbidrag 

2010 enligt fördelningspraxis.  

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

  

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

 

TN § 31 Grusningsbidrag, rättelseyrkande emot uteblivet 

 Intressenterna för Kilträskvägen och Norrskogsvägen har begärt rättelseyrkande emot 

att de inte beviljades grusningsbidrag 2010. 

 Annons om bidraget var publicerad i kommunbladet med sista ansökningsdag inom 

februari.  

Ansökan från ovanstående anlände med posten den 1 mars. 

 

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 9 kapitel 4 
14 § 

Avsändarens ansvar 
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  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 13 april 2010 Sida 6 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 16 april 2010  

     

 

En handling tillställs på avsändarens eget ansvar den i ärendet behöriga myndigheten under dess 

kontaktadress. Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen, ankommer det på 

avsändaren att handlingen inkommer till myndigheten inom angiven tidsfrist. 

 

15 § 

Ankomstdag för en handling 

En handling anses ha kommit in till en myndighet den dag då den har lämnats in till myndigheten. 

Som ankomstdag för en handling som har sänts per post betraktas den dag då handlingen har kommit till 

myndighetens postbox eller då myndigheten har tillställts ett meddelande om att försändelsen har kommit 

in till ett postföretag.    

  

 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden beslutar förkasta rättelseyrkandet då bidragsansökan anlände 

byggnadskontoret försent.   

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

  

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

 

TN § 32 Budget 2010 

1. Vägunderhållet vintern 2009-2010 ser preliminärt ut att bli dubbelt dyrare än 

säsongen före. Nämnden har alltså hälften för lite medel budgeterade för ändamålet 

2. Konto 53580-4390 underhåll av lägenheter är i stort sett förbrukat till och med sista 

mars på grund av tunga reparationer 

 

 Tekniska nämnden kan omfördela medel inom budgeten och det prövas tillsvidare, visar 

det sig att det inte räcker till tas ärendet upp på nytt senare i år.  

  

 Förslag till beslut: 

 Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom och meddelar kommunstyrelsen om 

läget. 

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

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

 

TN § 33 Ärenden till kännedom 

1. Rosengård 

2. Pålsböle skola 

3. Kommuningenjör semester vecka 16-17 

4. Barrvägen 4 renovering 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 

Nämnden 

Kommun-

styrelse 

Kommun-

fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   den 16 april 2010  

     

 

 Förslag till beslut: 

 Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

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

 

SÖDRA LÄNGAN – SOCIALKANSLIET  

SOCN § 51/29.3.2010 

Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i 
uppdrag att planera och genomföra en ombyggnad av arkivutrymmet 
till en personaltoalett i socialkansliets utrymmen. 
 
I samband med den renovering som påbörjats p.g.a. vattenskadorna 
har en diskussion förts med kommuningenjören om byggandet av en 
personaltoalett som hittills saknats. Enligt kommuningenjören finns en 
möjlighet att bygga en personaltoalett i arkivutrymmet. Arkivet är nu 
flyttat till byggnadskansliets arkiv där det finns rum.  
Förslag: 
Socialnämnden uppmanar kommunstyrelsen att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att planera för en ombyggnad av 
arkivutrymmet till en personaltoalett. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
 

SocN § 52/29.3.2010 
Socialkansliet genomgår nu en omfattande reparation p.g.a. en 
vattenskada. Socialkansliets utrymmen byggdes ursprungligen på 70-
talet att användas som tillfällig skolbyggnad för Godby 
Högstadieskola. Byggnaden är följaktligen inte planerad för en social 
verksamhet. 
Nu finns en möjlighet att kontrollera om det skulle finnas någon åtgärd 
som skulle kunna vidtas för att förstärka säkerheten. T.ex. kunde 
eventuellt ett väntrum byggas för att undvika att klienterna kan röra sig 
i hela utrymmet. 
Förslag: 
Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i 
uppdrag att se över möjligheten att förstärka säkerheten på 
socialkansliet. 
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 16 april 2010  

     

 

Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
----------------  

Kst § 125 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
möjligheterna och kostnaderna för en personaltoalett samt ökad 
säkerheten på socialkansliet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

TN § 34 Förslag till beslut: 

 Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom och vidarebefordrar 

kostnadsförslag och ritning på ombyggnaden till kommunstyrelsen. Medel i budgeten 

2010 finns inte så skall ombyggnaderna förverkligas krävs en tilläggsbudget. 

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

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

 

TN § 35 Bilskada 

 En skrivelse har kommit till tekniska nämnden där en privatperson hävdar att hans bil 

fått skador då han kört i gällande hastighetsbegränsning på en av kommunens vägar. 

Ersättningsanspråket är på ca 2000 €. 

  

 Skadan är inte anmäld till polis och ingen kan bekräfta att skadan skett på den nämnda 

platsen. Kommunen informerades dagen efter. 

 

 Förslag till beslut: 

Tekniska nämnden avslår anhållan om ersättning då man anser att det är orimligt att 

skadan skulle kunna ske om föraren hållit hastighetsbegränsningen.   

Som trafikant är man skyldig att anpassa körsätt och hastighet till rådande förhållanden. 

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

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

 

TN § 36 Nästa möte 

 Nästa möte hålls tisdagen den 18 maj 2010 klockan 19.30. 

  

 BESLUT: 

 Enligt förslag 

 --------------------------------------------- 
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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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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 16 april 2010 

 

Tekniska nämnden i Finström 

 

       

 

Thomas Idman  

Kommuningenjör 

       
    

 

 

 


