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TN § 11 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet
TN § 12 Utse två protokolljusterare
TN § 13 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg
TN § 14 Tillsättande av tjänst- byråsekreterare
TN § 15 Ansökan om stöd för dräneringsarbeten
TN § 16 Underhåll av fastigheter
TN § 17 Gräsklippare
TN § 18 Ventilationsrengörning Rosengård
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TN § 21 Verksamhetsberättelse
TN § 22 Ärenden till kännedom
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TN § 24 Databehov 2011
TN § 25 Sommarpersonal
TN § 26 Uppsägning av tjänst p.g.a. pensionering- byråsekreterare
TN § 27 Nästa möte

Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 31.3.2011
Intygar: Fredrik Molinder, kommuningenjör
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
TN § 11

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet
med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Tekniska nämnden konstaterade sig lagligen sammankallad och
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE
TN § 12

Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Tekniska nämnden utsåg Björn Grüssner och Leif Andersson till att
justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN
TN § 13

Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande
natur.
Beslut:
Tekniska nämnden godkände föredragningslistan med följande tillägg.
• Tjänstemannabeslut- Vikarie för Mikael Träskbäck
• Databehov 2011
• Sommarpersonal
• Uppsägning av tjänst p.g.a. pensionering- byråsekreterare
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TILLSÄTTANDE AV TJÄNST- BYRÅSEKRETERARE
TN § 10/9.2.2010
Birgitta Wallin närmar sig pensionsålder och rekryteringen av
efterträdare behöver påbörjas.
Förslag:
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
--------------------------

Kst § 69/3.3.2010
Konstateras att byråsekreterartjänsten är delad mellan Finströms
Kommunaltekniska Ab (c.80% av tjänsten) och tekniska nämnden
(c.20%). Vidare är tjänsten avgörande för den tekniska
serviceproduktionen i kommunen, varför den i budgeten fastställda
verkställighetsföreskriften om att anställningsstopp råder i kommunen,
vilket innebär att en tjänst inte tillsätts om verksamheten kan läggas
ned eller arbetsuppgifterna omfördelas på annan personal, inte är
aktuell.
Förslag:
Kommunstyrelsen besluter att tjänsten tillsvidare kvarstår och att
Tekniska nämnden inleder rekryteringen vid lämplig tidpunkt.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget under förutsättning att inga
organisatoriska förändringar sker.
--------------------------
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TN § 5/16.2.2011
Bifogat en uppdaterad tjänstebeskrivning för byråsekreterare.
Bilaga B § 5/11 TN
Förslag:
- Tekniska nämnden fastställer tjänstebeskrivningen
- Vidare tillsätter Tekniska nämnden en rekryteringsgrupp och inleder
rekryteringen.
Beslut:
Tekniska nämnden fastslog tjänstebeskrivningen och tillsatte en
rekryteringsgrupp bestående av Jana Ekebom, Fredrik Molinder och
Niklas Oriander.
-------------------------TN § 14

Tjänsten utannonserades 25.2.2011 och sista ansökningsdagen var
10.3.2011. Under ansökningstiden inkom 7 ansökningar varav
rekryteringsgruppen valde att intervjua 4 sökanden. Efter avslutade
intervjuer och kontrollerande av referenser föreslår rekryteringsgruppen
att Ida Eriksson utses till byråsekreterare. Bilaga A § 14/11 TN
Förslag:
Tekniska nämnden utser Ida Eriksson till byråsekreterare. Lön bestäms
enligt gällande avtal och en 4 månaders prövotid tillämpas.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt att anställa Ida Eriksson med en lön på
2248,50€ enligt gällande avtal och en prövotid på 4 månader.
Anställningen påbörjas enligt överenskommelse.

ANSÖKAN OM STÖD FÖR DRÄNERINGSARBETEN
TN § 88/16.12.2010
Uppta till behandling ansökan om stöd för dräneringsarbeten utförda på
kommunens fastighet Solbacka 6:99 enligt bilagor.
Förslag:
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Tekniska nämnden tar ställning till ansökan.

Beslut:
Ärendet återremitteras för undersökning varifrån vattenmängderna
kommer.
--------------------------

TN § 6/16.2.2011
Det har konstaterats att vattnet som tränger fram vid fastigheten
Johannelund 6:88 inte kommer från kommunens avlopp eller
vattenledningar utan kommer från marken. Bilaga D § 6/11 TN
Förslag:
Tekniska nämnden tar ställning till ansökan och besluter om vidare
åtgärder.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt att kommunen står för kostnaderna på sin
egen fastighet Solbacka 6:99 och delegerar till byggnadskontoret att
utreda kostnaderna för material och arbete utfört på fastigheten.
-------------------------TN § 15

Byggnadsinspektören och kommuningenjören har varit till Solbacka
6:99 och mätt sträckan för rördragningen på fastigheten. Bilaga B §
15/11 TN
Förslag:
Tekniska nämnden godkänner utbetalning till sökande enligt
byggnadskontorets utredning.
Beslut:
Tekniska nämnden godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
Nämnden

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 8 April 2011

Utdragets riktighet bestyrkes

FINSTRÖMS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 7.4.2011

Sida 7

UNDERHÅLL AV FASTIGHETER
TN § 16

I budgeten för Finströms kommun har anslaget för underhåll av
fastigheter slagits ihop till 26 000 € och för att en investering skall
räknas skall den kosta minst 8 000€ för att inte gå under driften.
Förslag:
Nämnden beslutar om vilka projekt som skall utföras år 2011.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt att byggnadskontoret gör en förfrågan till
Finströms frivilliga brandkår om de är intresserade att utföra målningen
av brandstationen.
Tekniska nämnden beslöt vidare att byggnadskontoret begär in anbud
på:
• Byte av fönster på Breidans södra fasad.
• Målning av Emkarby radhus.

GRÄSKLIPPARE.
TN § 17

Det är budgeterat 8 000€ för byte av fastighetsskötarnas gräsklippare.
Fastighetsskötarna kom in med förslag på två olika modeller och
kommuningenjören begärde in anbud. Två anbud kom in inom utsatt
tid. Bilaga C § 17/11 TN
Fastighetsskötaren som ansvarar för gräsklippningen önskar att den
nya gräsklipparen är av samma märke som den tidigare då han varit
mycket nöjd med den.
Förslag:
Den gamla gräsklipparen lämnas i inbyte och Ab Mariehamns Partis
anbud antas.
Beslut:
Tekniska nämnden godkände förslaget.
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VENTILATIONSRENGÖRNING ROSENGÅRD
TN § 18

Rosengårds ventilation är aldrig rengjord och rengörning bör ske vart
femte år. Anbud har riktats till fyra firmor och endast ett anbud har
lämnats in inom utsatt tid.
Förslag:
Anbudet från Dantes Plåt och Montering på 3040,65€ (moms 0%)
antas.
Beslut:
Tekniska nämnden förkastade anbudet och beslöt att göra en ny
offertförfrågan.

BRÄNSLEUPPHANDLING
TN § 19

Anbud på leverans av villaolja till kommunens fastigheter har begärts in
från leverantörerna på Åland. Inom utsatt tid har 3 stycken anbud
inkommit till byggnadskontoret. Bilaga D § 19/11 TN
Förslag:
Anbudet från Rundbergs Bil & Service Ab antas då det är det
förmånligaste.
Beslut:
Tekniska nämnden godkände förslaget.
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ANHÅLLAN OM OMDISPONERING AV MEDEL
TN § 20

Personalkostnad ( 15 580€) för en fastighetsskötare på 50% som gått i
pension finns budgeterade för 2011. Av dessa medel skulle 9 400 €
kunna flyttas över till dagvattenledningar för att täcka upp kostnaderna
för dräneringsarbetet på kommunens fastighet Solbacka 6:99 och
resterande del till driften för fastigheter då kostnaden för snöröjning
från tak varit ganska hög.
Förslag:
Tekniska nämnden anhåller till kommunstyrelsen om omdisponering av
9 400€ från lön till dagvattenledningar.
Beslut:
Tekniska nämnden godkände förslaget.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
TN § 21

Uppta till behandling förslag till verksamhetsberättelse för Tekniska
nämnden 2010. Bilaga E § 21/11 TN
Förslag:
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen enligt förslag
och beslutar att föra den vidare till ekonomichefen.
Beslut:
Tekniska nämnden godkände verksamhetsberättelsen med justeringar
av språklig karaktär.
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ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
TN § 22

-

Tjänstemannabeslut. Bilaga F §22/11 TN

Förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom
Beslut:
-------------------------TJÄNSTEMANNABESLUT- VIKARIE FÖR MIKAEL TRÄSKBÄCK
TN § 23

Bilaga H §23/11 TN
Förslag:
Tekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.
Beslut:
Tekniska nämnden antecknade ärendet till kännedom.

DATABEHOV 2011
TN § 24

Ledningsgruppen har begärt information om databehov från de olika
avdelningarna inom kommunen och avdelningarna har kommit in med
sina önskemål. Investeringarna håller sig inom budgeten.
-

Daghem 3st stationära datorer
Centralkök 1st bärbar dator
Mötesrum 1st bärbar dator
Bokföring 1st scanner
Byggnadskontoret 2 st stationära datorer

Marcus Andersson på Just-IT som sköter kommunens datasupport har
begärt in offerter från 3st företag och rekommenderar att offerten från
MKAB antas då den är förmånligast.
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Förslag:
MKAB:s offert antas då den är förmånligast.
Beslut:
Tekniska nämnden godkände förslaget.

SOMMARPERSONAL
TN § 25

Tekniska sektorn hade under år 2010 tre personer anställda som extra
sommarpersonal.
7st ansökningar till sommarjobb inom tekniska sektorn 2011 har
inkommit.
Förslag:
Tekniska nämnden utser sommarpersonalen utgående från de
inkomna ansökningarna.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt att annonsera om sommarpersonal i
Ålandstidningen och Nya Åland.

UPPSÄGNING AV TJÄNST P.G.A. PENSIONERING- BYRÅSEKRETERARE
TN § 26

Birgitta Wallin säger upp sig från sin tjänst som byråsekreterare p.g.a.
pensionering från och med den 1.9.2011, bilaga I § 26/11 TN
Förslag:
Tekniska Nämnden beviljar Birgitta Wallin avsked från och med
1.9.2011.
Beslut:
Tekniska nämnden godkände förslaget.
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NÄSTA MÖTE
TN § 27
Förslag:
Nästa sammanträde hålls efter kallelse
Beslut:
Tekniska nämnden godkände förslaget.
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Kommunens myndighet

Datum för sammanträdet

Tekniska nämnden

7 april 2011

Paragraf

§ 11-27

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:
16,18,20,25
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
11-13
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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