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Sammanträdestid Tisdagen den 31 augusti 2010, klockan 19.30-22.20 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Beslutande  

    Lars Rögård, ordförande  
X Sven Löfman, v.ordf 
    Leif Andersson  
X Katarina Norrgård 
XLeena Laaksonen 
X Björn Grüssner  
X Jana Ekebom 
 

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

Föredragande X Thomas Idman, kommuningenjör 

Övriga närvarande  Charlotta Haupt, kommunstyrelsens ledamot. 
 Roger Höglund, kommunstyrelses ordförande  
 

Paragrafer §§  60-70 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 
 

   

 Sven Löfman Thomas Idman 

Protokolljustering Godby den 31 augusti 2010 

   

 Katarina Norrgård Leena Laaksonen  

Protokollet framlagt till påseende Kommungården 3 september 2010   

   

Intygar Thomas Idman 
sekreterare 
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Sammanträdestid Tisdagen den 31.08.2010, klockan 19.30 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Ärenden: 
 
TN § 60 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 61 Utse två protokolljusterare. 
TN § 62 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg. 
TN § 63 Budget 2011 
TN § 64 Taxor 2011 
TN § 65 Hyror för lägenheter 2011 
TN § 66 Budgetuppföljning 1-6.2010 
TN § 67 Deponin 
TN § 68 Ämnäsgatan 
TN § 69 Ärenden till kännedom 
TN § 70 Nästa möte 
 
  

 

 Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 24.08.2010                                
 
 
                                             Intygar: Thomas Idman, kommuningenjör 
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  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum 31 augusti 2010 Sida 3 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 3 augusti 2010  

     
 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

TN § 60 Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till 
antalet närvarande. 

 
Beslut:  
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 61 Till protokolljusterare utsågs Katarina Norrgård och Leena Laaksonen, protokollet 
justeras direkt efter mötet.   

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 62 Upptog till behandling, föredragningslistan med eventuella tillägg. 
 

Beslut:  
Föredragningslistan godkändes  

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

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 3 augusti 2010  

     
 

TN § 63 Budget 2011 
 Ramen för 2011 års budget utgår från 2010 års budget d.v.s. ingen ökning sker av 

anslagen förutom på lönerna och kommunalförbunden. 
   Anslagen för fortbildning är inflyttat under kommunstyrelsen(ca 2000 € för TN).  
  
    
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen enligt förslag till budget, 

investeringar och verksamhetsplan (se bilagor) med nedanstående justeringar. 
  
 Anslaget för fortbildning har tagits tillbaka i nämndens budget då förslaget att Kst 

beslutar om kurser orsakar en tröghet vilken gör att personalen får svårt att komma med 
på fortbildningar, då det oftast är först till kvarn och bindande anmälningar som gäller. 

 Anslagen för vägunderhåll både av kommunalvägar 46010-4390 och 
byggnadsplanevägar 46020-4390 har höjts med 5000 € till 35 000 €. 

 Inkomsterna från hamnverksamheten är 7500 € lägre än tidigare vilket påverkar 
nämndens budget.  

 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 -------------------------------------- 
 
   
TN § 64 Taxor 2010 
  Hyra för båtplats i Bamböle höjdes senast 2008 men då vi inte har full beläggning i 

hamnen föreslås hyran vara oförändrad.  
 Taxor för snöplogning och hyror av lägenheter har tagits upp skilt. 
  
 Förslag till beslut:  
 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att Bamböle båthamns avgifter 

hålls oförändrade 95 €/säsong inkl moms. Föreslår vidare att det är den enda taxan som 
tillämpas, dvs inga halvårstaxor ed. 

 
 BESLUT:     
 Enligt förslag 
 --------------------------------------- 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 3 augusti 2010  

     
 

TN § 65 Hyror för lägenheter 2011 
 Enligt beslut 2008 skall hyrorna indexjusteras varje år. Kommunstyrelsen fastställer 

hyrorna på förslag från tekniska nämnden. Landskapsregeringen ska sedan godkänna 
höjningen. Senaste hyresjusteringen var den 01.01.2009, nu ökar kostnaderna för el, 
uppvärmning och vatten samt att det justeras upp ytterligare på grund av 
momshöjningen den 01.07.2010. 

 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att hyrorna höjs från 

01.01.2011 med mellan 0-5 %. Med motiveringen att senaste hyresjusteringen var den 
01.01.2009 och att kostnaderna för el, uppvärmning och vatten ökat sedan dess, samt att 
kostnader justerats upp ytterligare på grund av momshöjningen den 01.07.2010. 

 
 BESLUT:     
 Enligt förslag 
 --------------------------------------- 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 3 augusti 2010  

     
 

TN § 32. 13.04.2010 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 § 66 Budgetuppföljning 1-6.2010 (Halvårsrapporten skickad digitalt 10 augusti) 
 Tekniska nämndens budget är fortfarande inom ramen bortsett från vägunderhållet som 

per den 20.08.2010 är 24 500 € över budget. Till det kommer resten av årets underhåll 
på uppskattningsvis 12 000 €, totalt en överskridning på 36 500 €. 

 Båthamnar har preliminärt 8000 € lägre intäkter en budgeterat pga det låga arrendet som 
betalas av arrendatorn. Totalt 44 500 € över budget. 

  
 Preliminära överskridningar 
 Kommunalvägar 5500 € 
 Byggnadsplanevägar 11500 € 
 Privat plogning 19500 € 
  
 Omfördelningar kan preliminärt göras på 19 500 € från: 
 53502-4390 El   12000 € 
 53500- Fastighetskötare  4000 € 
 46030-4390 Gatubelysning 2000 € 
 41020- Tekniska nämnden 1500 € 
 
 Konto 53580-4390 underhåll av lägenheter håller förmodligen med hjälp av 

omdisponeringar förutsatt att inte någon större renovering måste utföras. Hyressidan 
hjälps upp tack vare de låga räntorna så resultatet bör blir det förväntade. 

 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsanslag från kommunstyrelsen på 25 000 € 

för att täcka upp kostnaderna för vägunderhållet och den låga intäkten från hamnarna.  
  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 ------------------------------------- 
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Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 3 augusti 2010  

     
 

TN § 67 Deponi 
 Finströms kommun har nu köpt markområdet där deponin är placerad så nu är det tid att 

gå vidare med sluttäckningen av deponin.  
 En projektledare anlitas för att gå igenom handlingarna för att upprätta 

entreprenadhandlingar för sluttäckningen. 
 

  
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar begära in anbud på uppgörandet av handlingar och 

kontrollantuppdrag i samband med sluttäckningen. 
 
 BESLUT: 
 Ärendet återremiteras 
 ------------------------------------------- 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 3 augusti 2010  

     
 

TN § 43. 18.05.2010 Ämnäsgatan  
 Informationen i kommunbladet om ombyggnaden av Ämnäsgatan resulterade i påpekanden från tre fastighetsägare. 

Se bilagor 
 Henrik Woivalins önskemål om rör igenom vägen och infarter med så kallad ko-bro. 
 Jan-Michael Janssons önskemål om rör igenom vägen. 
 Sverker och Åke Janssons önskemål om förlängning av kommunalvägen. 
 Roland Karlsson önskemål om rör igenom vägen. 
 
 Förslag till beslut: 
 Tekniska nämnden beslutar godkänna infarterna och rörläggningarna, rören läggs på två meters djup och infarterna 

förses med Ø 300 mm trummor. Fastighetsägarna står för kostnaderna.   
 Gällande förlängning av kommunalvägen (ca 120 meter) så avslås anhållan med motiveringen att vägen inte uppfyller 

kraven för att erhålla kommunalväg. 
Kraven för att erhålla kommunalväg är: 350 lm väg, minst 2 bofasta hushåll, intressenterna deltar i byggkostnaden 
med 20-30% och att erforderlig mark överlåts utan kostnad . Vägen övertas efter att ombyggnaden gjorts. 

 
 BESLUT: 
 Tekniska nämnden beslutar godkänna infarterna och rörläggningarna, rören läggs på två meters djup och infarterna 

förses med Ø 300 mm trummor. Fastighetsägarna står för kostnaderna.   
 Önskemålet om förlängning av kommunalväg behandlas i samband med budgeten för 2011. 
 ----------------------------------------- 
 
 
TN § 68 Gällande förlängning av kommunalvägen (ca 120 meter) så avslås anhållan med 

motiveringen att vägen inte uppfyller kraven för att erhålla kommunalväg. 
Kraven för att erhålla kommunalväg är: 350 lm väg, minst 2 bofasta hushåll, 
intressenterna deltar i byggkostnaden med 20-30% och att erforderlig mark överlåts 
utan kostnad . Vägen övertas efter att ombyggnaden gjorts. 

  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 --------------------------------------------- 
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Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 3 augusti 2010  

     
 

TN § 69 Ärenden till kännedom 
1. Källbo skola, ombyggnad 
2. Södra längan, renovering 
3. Rosengård, målning och golvarbete 
4. Kommuningenjör 
5. Hastighetsdämpande åtgärder på byggnadsplanevägar 

  
 Förslag till beslut: 
 Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 
 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 ------------------------------------------- 
 
 
TN § 70 Nästa möte 
 Nästa möte hålls efter kallelse 
  
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
 --------------------------------------------- 
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styrelse 

Kommun-
fullmäktige 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 
Tekniska nämnden                                        31 augusti 2010                                                        § 60-69 
 
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 
 
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. 
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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. 
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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