
 

 

FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 Organ Sammanträdesdatum Nr  
 TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 

 
2/14 

Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 

Sammanträdesplats Kommungården 
Beslutande  

    x Leif Andersson, ordförande  
    x Per Lindblom, v.ordf 
    x Jill Fredrickson  
    x Lars Rögård  
    x Katarina Norrgård  
    x Carola Wikström-Nordberg  
    x Peter Karlsson 
 

 
 Fredrik Andersson 
 Simon Björklund 
 Tuija Danielsson 
 Björn Grüssner 
 Linda Lindström-Åberg 
 Gustaf Mattsson 
 Helena Lundberg 
 

Föredragande     x Fredrik Molinder, kommuningenjör 

Övriga närvarande   
     Regina Lindblom, kommunstyrelsens representant 
     Niklas Oriander, kommundirektör 
      

Paragrafer §§  10-21 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 
 

   

 Leif Andersson Fredrik Molinder 

Protokolljustering Godby den 18.03.2014 

   

 Katarina Norrgård Per Lindblom 

Protokollet framlagt till påseende Kommungården 18.03.2014   

   

Intygar Fredrik Molinder 
Sekreterare 

 

Utdragets riktighet bestyrkes   

   

Underskrift   

 
 



 
 

 

FINSTRÖMS KOMMUN 
 
  

FÖREDRAGNINGSLISTA  

 Organ Utfärdat den Sida 
 TEKNISKA NÄMNDEN Kallelse per post 18.03.2014                 

 
2 

Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 

Sammanträdesplats Kommungården 
 
Ärenden: 
 
TN § 10 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 11 Utse två protokolljusterare 
TN § 12 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg 
TN § 13 Förverkligande av detaljplan för kvarter 37 och 38a vid Surbrunnsgatan 
TN § 14 Trafiklösning Källbo skola 
TN § 15 Grundförbättring av del av Bastövägen och Sjöbostigen 
TN § 16 Arbetsledare för fastighetsskötarna 
TN § 17 Sommarpersonal 2014  
TN § 18 Mattvätten i Godby 
TN § 19 Ärende till kännedom 
TN § 20 Övriga ärenden, Mattvätten i Godby 
TN § 21 Nästa möte  
 
 

 Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 11.03.2014                               
 
 
                                             Intygar: Fredrik Molinder kommuningenjör 
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 
TN § 10  

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

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 11   
Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden utsåg Katarina Norrgård och Per Lindblom till att justera 
dagens protokoll 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 12   
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande  
natur.  
  
 
Beslut:  
Tekniska nämnden godkände föredragningslistan med tillägget under Övriga 
Ärenden, Mattvätten i Godby 
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FÖRVERKLIGANDE AV DETALJPLAN FÖR KVARTER 37 OCH 38a 

 
TN § 79/17.12.2013 

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att förverkliga 
vägarbeten, dagvatten, vatten och avlopp till ovannämnda kvarter. Bör tilläggas att 
UBV Villes Ab har i sin bygglovansökan meddelat att parhuset önskar ansluta sig 
till fjärrvärmenätet.  
 
DEAB Konsult har utfört projektering av kommunaltekniken med tillhörande 
ritningar och arbetsbeskrivning. Planering av elarbeten och gatubelysning har ej 
utförts.  
 
Beredande tjänsteman: Byggnadsinspektören 
Föredragande tjänsteman: Kommuningenjören 
 
Förslag: 
Finströms kommunaltekniska står för kostnaderna enligt tidigare principbeslut som 
hör till kommunaltekniken. Kommuningenjören ges i uppdrag att se till att 
gatubelysningen planeras och samtidigt informera Ålands elandelslag, Ålands 
Telefonandelslag samt Godby Antennförening om projektet. Kommuningenjören 
begär in anbud för genomförande av gatan, kommunaltekniken och 
gatubelysningen samt tecknar entreprenadavtal i samråd med Finströms 
kommunaltekniska. Vidare får kommuningenjören tillåtelse att avgöra vad som 
sker med de massor som uppstår vid sprängningsarbeten. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag med tillägget att projektets slutdatum är 31 mars 2014. 
 
------------------------- 
 

TN § 4/28.1.2014 
 
Projektet har varit utannonserat i lokaltidningarna och sista dagen för inlämnande 
av anbud var den 24 januari kl 15.00. 
Inom utsatt tid inkom sex stycken anbud. Bilaga B § 4/2014 TN. 
Tekniska nämnden har inte budgeterade medel för ändamålet då förverkligandet 
av projektet skulle täckas av försäljningsintäkterna från tomterna och 
anslutningsavgifter för kommunalteknik. Således bör ärendet lämnas över till 
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styrelsen. Anbuden som kommit in ligger långt över projektörens 
kostnadsberäkning. 
 
Förslag: 
Kommuningenjören får i uppdrag att gå igenom anbuden med projektören samt att 
i samråd med Finströms kommunaltekniska Ab, till kommunstyrelsen förorda val 
av entreprenör. Vidare ges kommuningenjören rätt att vid behov fatta beslut om att 
avbryta pågående upphandling och inleda en ny. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
 
------------------------- 
 

Kst § 42/5.3.2014 
Konstateras att efter tekniska nämndens möte 28.1.2014 kom anbudstiden att 
förlängas med hänvisning till att en revidering av materialförteckningen i 
anbudshandlingarna gjordes.   
 
Inom utsatt tid den 18 februari 2014 klockan 15.00 kom fyra anbud in från: 
 
Ålands Schakt Ab  44 500 € moms 0 % 
Karlssons Gräv Ab  56 026 € moms 0 % 
Bo:s Gräv och CK Gräv 59 000 € moms 0 % 
Roland Jägerström och Hjalmars 29 990 € moms 0 % 

 
Kommuningenjören förordar inför kommunstyrelsen att anbudet från Roland 
Jägerström och Hjalmars på totalt 29 990€ (Tjugo nio tusen nio hundra nittio euro), 
moms 0 % antas.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att Roland Jägerström och Hjalmars anbud antas. 
Vidare besluter kommunstyrelsen att kommunen initialt påtar sig kostnaden för 
genomförande av arbetena och fakturerar Finströms kommunaltekniska Ab dess 
andel i samband med att fastigheterna ansluts till kommunaltekniken.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till tekniska nämnden för beslut. 
 
------------------------- 
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TN § 13 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till tekniska nämnden för beslut med 
hänvisning till att medel för väginvesteringar finns upptagna under tekniska 
nämndens budget. Vidare konstateras att Roland Jägerström och Hjalmars har 
10.3.2014 meddelat att dom tar tillbaka sitt anbud. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden antar anbudet på 44 500€ från Ålands Schakt Ab. 
Kommuningenjören får fullmakt att förlänga byggtiden för projektet enligt 
överenskommelse med entreprenörerna, dock längst till 31.5.2014. 
Vidare besluter tekniska nämnden att kommunen initialt påtar sig kostnaden för 
genomförande av arbetena och fakturerar Finströms kommunaltekniska Ab dess 
andel i samband med att fastigheterna ansluts till kommunaltekniken. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Tekniska nämnden poängterar att budgeterade medel 2014 
för väginvesteringar kommer att behövas under året för att följa den fastställda 
planen som styrelsen ålagt tekniska nämnden att förverkliga. 
 
 

TRAFIKLÖSNING KÄLLBO SKOLA 
 
TN § 14 

Arbetsgruppen för Trafiklösning Källbo skola har nu projekterat och sammanfattat 
alla dokument och handlingar för att bjuda ut projektet.  
Bilaga A § 14/2014 TN (Skickas digitalt) 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden bjuder ut projektet genom annonsering i Nya Åland och 
Tidningen Åland. Kommuningenjören ges fullmakt att inleda kontraktsförhandlingar 
samt anta anbud förutsatt att anbudet ryms inom ramen för budgeterade medel. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden bjuder ut projektet i Nya Åland och Tidningen Åland och ger 
arbetsgruppen fullmakt att inleda kontraktsförhandlingar och anta anbud under 
förutsättning att anbudet ryms inom ramen för budgeterade medel. 
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GRUNDFÖRBÄTTRING AV DEL AV BASTÖVÄGEN OCH SJÖBOSTIGEN 
 
TN § 15 

DEAB Konsult har nu projekterat grundförbättring av del av Bastövägen samt 
Sjöbostigen 
Bilaga B § 15/2014 TN (Skickas digitalt) 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden bjuder ut projektet enligt handlingarna genom annonsering i 
Nya Åland och Tidningen Åland. Kommuningenjören ges fullmakt att inleda 
kontraktsförhandlingar samt anta anbud förutsatt att anbudet ryms inom ramen för 
budgeterade medel. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 

 
 
 
 
 
ARBETSLEDARE FÖR FASTIGHETSSKÖTARNA 
 
TN § 16 

Fastighetsskötarnas arbetsledare Birger Berndtsson kommer att gå i pension den 
31 maj 2014. Fastighetsskötarna har meddelat att dom klarar av semestrar och 
jourverksamheten under sommaren med befintlig ordinarie personalstyrka. 
 
Förslag: 
Rekrytering av ny arbetsledare inleds under hösten 2014 under förutsättning att 
sammarbetet med Norra Ålands Avloppsvatten Ab och Finströms 
Kommunaltekniska Ab fortsätter som tidigare. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
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SOMMARPERSONAL 2014 
 
TN § 17 

Tekniska nämnden har budgeterat för tre sommarvikarier med 75 % arbetstid 
vardera under sju veckors tid vilket motsvarar två st med 100 % arbetstid under 8 
veckor. För att underlätta för ordinarie personal bör sommarpersonalen inneha B-
körkort. 
 
Förslag: 
Kommuningenjören ges fullmakt att rekrytera och anställa två personer på 100 % 
som sommarpersonal. Arbetsavtalens längd och övriga vilkor beslutar 
kommuningenjören om inom anslaget för budgeterade medel. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 

 
 
MATTVÄTTEN I GODBY 
 
Kst § 273/17.10.2012 

Kommunstyrelsen i Saltvik efterhör om möjligheten att mot ersättning låta Saltviks 
kommuninvånare använda matt-tvätten i Godby, bilaga G § 273/12 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda frågan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
------------------------- 
 

TN § 82/27.11.2012 
Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda frågan om 
Saltviks kommuninvånare kan använda mattvätten i Godby. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar att Saltviks kommun kan ta del av mattvätten på 
följande vilkor:  
Kostnaderna för mattvätten, som bl.a. består av vatten, avlopp, underhåll,  
borttransport av avfall och avskrivningar, fördelas årligen mellan kommunerna 
enligt befolkningsmängd i respektive kommun den 1 januari. Avtalet kan träda i 
kraft 1.1.2013.  
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Beslut: 
Beslut enligt förslag 
------------------------- 

 
Kst § 329/4.12.2012 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ingå ett avtal med Saltviks kommun angående Matt-
tvätten i Godby, med de villkor som tekniska nämnden ställer.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda en 
utbyggnad av anläggningen för att klara av det ökade nyttjandet. 
------------------------- 

 
TN § 18 

Kommunstyrelsen har den 4.12.2012 gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
en utbyggnad av mattvätten för att klara det ökade nyttjandet. 
 
Förslag: 
I avtalet med Saltvik skall omnämnas att vid behov av utbyggnad delas 
investeringen enligt befolkningsmängd med Saltvik 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
 

ÄRENDE TILL KÄNNEDOM 
 

TN § 19 
- Ombyggnad av glastaket vid Rosengård påbörjas v15 
- Södra längan 
- Bärvägen 
- Principer för prissättning av kommunens bostadstomter 
- Tärnebolstad deponi 
- Vägunderhållsbidrag för privatvägar 2014 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
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ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
TN § 20 

Listan för vägplanering tas med till nästa möte 
 
 
 

NÄSTA MÖTE 
 
TN § 21   

Förslag: 
Nästa sammanträde hålls den 1 april klockan 18.30 på Brandstationen 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 

Tekniska nämnden                                        18 mars 2014                                                            § 10-21 
 
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. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
 
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. 


