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Sammanträdestid Torsdagen den 12.5.2011, klockan 19.30  

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Ärenden: 
 
TN § 28 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 29 Utse två protokolljusterare 
TN § 30 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg 
TN § 31 Ventilationsrengörning Rosengård 
TN § 32 Sommarpersonal 
TN § 33 Anhållan – Finströms Sjöscouter 
TN § 34 Hastighetsbegränsning på Bärvägen 
TN § 35 Utlåtande Breidablick 
TN § 36 Utlåtande Finströms kommun – Vision 2030 
TN § 37 Underhållsbidrag för privata vägar 
TN § 38 Anhållan om godkännande av placering av borrhål för bergvärme 
TN § 39 Kommuningenjörens sommarledighet 
TN § 40 Budgetuppföljning 
TN § 41 Ärenden till kännedom 
TN § 42 Val av entreprenör för ytbeläggning 
TN § 43 Projektering av Gibbölevägen 
TN § 44 Nästa möte 
 
  

 

 Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 5.5.2011                               
 
 
                                             Intygar: Fredrik Molinder, kommuningenjör 
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   Den 12 maj 2011  

     
 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
TN § 28  

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

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 29   
Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 

 
 

Beslut: 
Tekniska nämnden utsåg Leena Laaksonen och  Björn Grüssner till att justera 
dagens protokoll. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 30   
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande  
natur.  
  
 
Beslut:  

 
Tekniska nämnden godkände föredragningslistan med följande tillägg: 
§ 42 Val av entreprenör förytbeläggning 
§ 43 Projektering av Gibbölevägen 



 

FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
 

 SAMMANTRÄDESKALLELSE  

  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum  12.5.2011 Sida 4 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 12 maj 2011  

     
 

   
 
   
VENTILATIONSRENGÖRNING ROSENGÅRD 

 
TN § 18/7.42011 

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. 

 
TN § 31 

Ett anbud från Kalmarnäs Ventilations & Saneringsservice har kommit in och 
anbudet från Dantes Plåt & Montering kvarstår men kan utföras först i höst.  
Bilaga A § 31/11 TN 

 
Förslag: 
Tekniska nämnden tar ställning till ärendet. 
 
Beslut: 
 
Tekniska nämnden beslöt att anta anbudet från Dantes Plåt. 
 

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. 
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TN § 32 

Tekniska nämnden har annonserat i Nya Åland och Tidningen Åland och 25 
stycken ansökningar har kommit in inom utsatt tid. Bilaga B § 32/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden beslutar om vilka som erbjuds sommarjobb. 

 
Beslut: 

 
Tekniska nämnden beslöt att erbjuda Felix Randelin, Mathilda Carlsson och Viktor 
Sjuls sommarjobb i första hand.  
Arbetsavtalens längd och övriga vilkor beslutar kommuningenjören om inom 
anslaget för budgeterade medel. 
I de fall någon av dem inte tar arbetet beslutar kommuningenjören vem som väljs i 
stället.  

 
 
ANHÅLLAN – FINSTRÖMS SJÖSCOUTER 
 
Kst § 75 

Finströms Sjöscouter vänder sig till kommunen med en skrivelse angående 
renoveringsbehov av den av kommunen ägda klubblokalen, bilaga B § 75/11 kst. 
Sjöscouterna anhåller om att kommunen införskaffar och installerar en 
värmepump samt att besiktning och åtgärdsplan för fastigheten utförs.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen delegerar ärendet till tekniska nämnden. Vidare ger 
kommunstyrelsen kultur och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka om projektet 
kunde delfinansieras med LEADER medel.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 
TN § 33 

En luftvärmepump kostar ca 1500€ inklusive montering. 
Materialkostnaden för att byta ut brädfodringen på den södra fasaden och måla 
hela fastigheten blir ca 1000€. Det finns inte några pengar budgeterat för projektet 
2011. 

 
Förslag: 
Tekniska nämnden budgeterar pengar för projektet till år 2012. 
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Beslut: 

 
Tekniska nämnden omfattade förslaget. 

 
 

 
HASTIGHETSBEGRÄNSNING PÅ BÄRVÄGEN 
 
TN § 34 

En skrivelse har kommit in från boende på Bärvägen där de önskar att kommunen 
bygger farthinder. Tidigare fanns farthinder på det aktuella vägavsnittet. 
Hastighetsbegränsningen på det aktuella området är 30 km/h.  
Bilaga C § 34/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden tar ställning till ärendet. 
 
Beslut: 
 
Tekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för vidare utredning.  
 

 
UTLÅTANDE BREIDABLICK 
 
Kfn § 48/31.8.2009 

Fullmäktige gav i samband med budgetbehandlingen 2009 kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att se över en eventuell justering av avgifterna för 
uthyrningen av Breidablick. Samtidigt gavs nämnden i uppdrag att tillsammans 
med tekniska nämnden utreda om Breidablick budgetmässigt ska flyttas till 
tekniska nämnden. 
I bilaga 3 framgår faktauppgifterna kring driftskostnaderna, hyrorna samt en 
jämförelse med motsvarande ungdomslokaler på Åland. Under 2008 noterades 58 
bokningar av Breidablick men då bör noteras att två månader inte var 
bokningsbara på grund av golvrenoveringen. Under 2009 har bokningarna ökat. 
Nämnden står i dagsläget för driften och uthyrningen av byggnaden medan 
tekniska nämnden står för underhållet av fastigheten. 
 
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
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Nämnden antecknar informationen om hyror och driftskostnader till kännedom. 
Avgifterna för 2010 behandlas i § 49. 
Nämnden fortsätter att sköta driften av Breidablick medan  tekniska nämnden 
handhar underhållet av fastigheten. Motiveringen är att den huvudsakliga 
verksamheten i lokalerna ligger inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde. 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
  

TN § 70/1.9.2009  
Tekniska nämnden och kultur och fritids nämnden uppmanades i 
budgetberedningen 2008 att utreda om Breidablick budgetmässigt ska flyttas över 
till tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden har idag ansvaret för skötseln och underhållet av fastigheten. 
Kultur och fritids nämnden sköter uthyrning och drift mm. 
De ansvariga tjänstemännen ser ingen anledning att ändra nuvarande struktur, 
kultur och fritid sköter uthyrningen till de föreningar de även gr bidrag åt. 
   
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att Breidablick 
fortsättningsvis sköts som idag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
-------------------- 

Kst 274/18.9.2009 
Kultur- och fritidsnämnden har av fullmäktige fått i uppdrag av se över sina avgifter 
för uthyrningen av Breidablick, bilaga E § 274/13 Kst. Samtidigt skulle nämnden 
utreda om Breidablick budgetmässigt borde flyttas till tekniska nämnden. 
Nämnderna beslutade att tekniska fortsättningsvis handhar underhållet av 
fastigheten medan kultur- och fritids sköter driften av Breidablick. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom och överför ärendet 
till fullmäktige. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till nämnderna för en noggrannare 
utredning av ansvarsfördelningen gällande fastighetsskötseln.  
------------------  
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Kfn § 27/21.3.2011 
Bilaga 2 
Under 2010 har kultur- och fritidsnämnden på försök köpt vaktmästar- och 
städtjänster för Breidablick av Ålands idrottscenter. Upplägget har nu utvärderats. 
Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att göra en noggrannare utredning av ansvarsfördelningen gällande 
fastighetsskötseln av Breidablick. 
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att vaktmästeri och städning delas upp 
mellan kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden enligt följande: 
– tekniska sköter och bekostar underhåll samt nyckelhantering för och uthyrning 
av bostäderna/affärslokalen. Intäkterna från uthyrningen av affärslokalen och 
bostäderna tillfaller tekniska nämnden.  
– kultur och fritid sköter städning samt nyckelhantering för och uthyrning av 
festlokalen och omklädningsrummen. Intäkterna från uthyrningen av dessa 
utrymmen tillfaller kultur- och fritidsnämnden. 
– förändringen görs från och med 2012 och beaktas i budgetarbetet. 
Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet tar nämnden ställning till om 
nuvarande upplägg för det område nämnden ansvarar för ska permanentas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes med förtydligande att driften för hela fastigheten överförs till 
tekniska nämnden. 
----------------  

Kst § 92/6.4.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig i detta skede ärendet till kännedom och ber 
tekniska nämnden om ett utlåtande gällande kultur- och fritidsnämndens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 
TN § 35 

Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av Tekniska nämnden angående 
Kultur- och fritidsnämndens förslag. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden omfattar Kultur- och fritidsnämndens beslut. 
 
Beslut: 
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Tekniska nämnden omfattade förslaget med tillägget att intern hyra debiteras för 
den del som Kultur- och fritidsnämnden utnyttjar. 
 

 
 
 
 
 
UTLÅTANDE FINSTRÖMS KOMMUN – VISION 2030 
 
Kst § 41/10.2.2010 

Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp men uppgift att utarbeta 
tänkbara framtidsscenarion i kommunen beträffande befolkning, åldersstruktur, 
planerade bostadsområden, skatteunderlag och vilka behov av samhällelig service 
så som äldrevård, skola, daghem det kommer att förutsätta på 5, 10, 15 och 20 
års sikt. Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sammanträden och arbetet 
bör vara färdigställt före utgången av april 2010.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
------------------- 

Kst § 79/4.3.2011  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser arbetsgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till arbetsgruppen: 
Regina Lindblom – ordförande  
Inger Rosenberg-Mattsson – sekreterare/sammankallare 
Boel Josefsson 
Thomas Mattsson  
samt beviljade närvaro- och samt åt Roger Höglund och Niklas Oriander. Vidare 
beslöt kommunstyrelsen att arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till 
sammanträden och att tidsgränsen för arbetet är 31.5.2010.  
-------------------  

Kst § 25/2.2.2011 
Arbetsgruppen presenterar dokumentet ”Vision 2030”, bilaga B § 25/11 kst. 
Dokumentet bör ses som en utgångspunkt för vidare arbete och är ett ”levande 
dokument” som kontinuerligt uppdateras. Vidare är syftet med dokumentet att 
användas vid budgetering, uppgörande av ekonomiplaner samt att även i övrigt 
fungera som stöd för beslutsfattning i kommunen.  
Förslag: 
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Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppen har slutfört sitt arbete enligt 
uppdrag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kst § 47 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden från nämnderna angående dokumentet som 
helhet och över de respektive förvaltningsområden som behandlas i dokumentet. 
Vidare besluter kommunstyrelsen att ett allmänt informationstillfälle, där 
arbetsgruppen presenterar dokumentet för kommuninvånare och övriga 
intresserade, anordnas under våren 2011. Vidare tillfrågar och utser 
kommunstyrelsen en arbetsgrupp med uppgift att i samråd med fastighetsägare, 
affärsmän och planläggare vidareutveckla planerna för Godby centrum. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att tillfråga och utse följande 
personer till arbetsgrupp för vidareutveckling av planer för Godby centrum: Dick 
Lindström, Regina Lindblom (ordförande och sammankallare), Inger Rosenberg-
Mattsson och Niklas Oriander samt beviljade närvaro- och yttranderätt åt Roger 
Höglund. Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sammanträden. 

 
TN § 36 

Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande angående Tekniska Nämndens del i 
dokumentet Vision 2030. Bilaga D § 36/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden godkänner sin del av dokumentet Vision 2030. 
 
Beslut: 
 
Tekniska nämnden antecknar dokumentet Vision 2030 för kännedom. Nämnden 
föreslår att ett seminarium anordnas i syfte att diskutera de delar i planen som rör 
tekniska nämnden. Seminariet skulle vara gemensamt med byggnadsnämnen, 
tekniska nämnden, Finströms kommunaltekniska och anordnas av arbetsgruppen 
för vidareutveckling av planen för Godby centrum. 
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UNDERHÅLLSBIDRAG FÖR PRIVATA VÄGAR 
 
TN § 37 

Annons om bidraget var publicerad i kommunbladet med sista ansökningsdag 
29.04.2011. Bilaga E § 37/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden beslutar att bidragen fördelas enligt tidigare års praxis.  
 
Beslut: 
 
Tekniska nämnden omfattade förslaget. 
 

 
 
 
ANHÅLLAN OM GODKÄNNANDE AV PLACERING AV BORRHÅL FÖR BERGVÄRME 
 
TN § 38 

Bostads AB Bergvägen 3 har skickat in en anhållan om att placera två av fyra 
borrhål för bergvärme på kommunens grönområde som gränsar till deras fastighet. 
Bilaga F § 38/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden godkänner placeringen av borrhålen. 
 
Beslut: 
 
Tekniska nämnden omfattade förslaget. 
 

 
 
KOMMUNINGENJÖRENS SOMMARLEDIGHET 
 
TN § 39 

Kommuningenjören anhåller om ledighet i sommar enligt följande: 
Vecka 28 Semester, kontoret stängt 
Vecka 29 Kompledig, kontoret stängt 
Vecka 30 Tjänstledig 
Ärendet föredras av ordförande. 
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Beslut: 
 
Tekniska nämnden beviljar kommuningenjörens anhållan om ledighet i enlighet 
med ovanstående. 

 
BUDGETUPPFÖLJNING 
 
TN § 40 

Föredragande redogör för utfallet per 31 mars 2011. Några fakturor från vinterns 
snöröjning saknas ännu. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
Beslut: 
 
Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom. 
 

 
 
 
ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
 
TN § 41 

Tjänstemannabeslut. Bilaga G §40/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom 
 
Beslut: 
 
Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom. 

 
 
 
VAL AV ENTREPRENÖR FÖR YTBELÄGGNING  

 
TN § 42  

En anbudsförfrågan har sänts ut till de två verksamma entreprenörerna. Inom 
utsatt tid har två stycken anbud inkommit. 
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Förslag: 
Tekniska nämnden beslutar utse entreprenör utgående från de inkomna anbuden 
från Ab Rafael och Lemminkäinen. 

 
Beslut:  
 
Tekniska nämnden beslöt att anta offerten från Ab Rafael då den var förmånligare 
för beläggningsarbeten 2011. 
 

 
 
PROJEKTERING AV GIBBÖLEVÄGEN 
 
TN § 43 
 

Anbud har begärts in från Firma Dan Engblom och Ålands landskapsregering. 
Anbud har kommit in endast från Firma Dan Engblom. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden antar Firma Dan Engbloms anbud. 
 
Beslut: 
 
Tekniska nämnden omfattade förslaget. 

 
NÄSTA MÖTE 
 
TN § 44   

 
Förslag: 
Nästa sammanträde hålls efter kallelse 
  
Beslut: 
Tekniska Nämndens nästa möte hålls den 7 juni 2011. 
 
 
 
 
 
 
 



 

FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
 

 SAMMANTRÄDESKALLELSE  

  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum  12.5.2011 Sida 14 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 12 maj 2011  

     
 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 
Tekniska nämnden                                        12 maj 2011                                                        § 28-42 
 
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: 
35,36,40,42 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
28-30 
 
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. 


