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Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 

Sammanträdesplats Kommungården 
 
Ärenden: 
 
TN § 35 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 36 Utse två protokolljusterare 
TN § 37 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg 
TN § 38 Bärvägen 
TN § 39 Försäljning av hyreshus 
TN § 40 Sommarpersonal 
TN § 41 Verksamhets- och ekonomiplan 2014-2016  
TN § 42 Ärende till kännedom 
TN § 43 Övriga ärenden, projektering av kommunalvägar 
TN § 44 Nästa möte  
 
  

 

 Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 30.4.2013                               
 
 
                                             Intygar: Ida Eriksson, ekonomichef 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 6 maj 2013  

     
 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 
TN § 35  

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

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 36   
Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 

 
 

Beslut: 
Tekniska nämnden utsåg Carola Wikström-Nordberg och Peter Karlsson till att 
justera dagens protokoll 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 37   
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande  
natur.  
  
 
Beslut:  
Tekniska nämnden godkände föredragningslistan med tillägget:  
Projektering av kommunalvägar 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 6 maj 2013  

     
 

  
 

BÄRVÄGEN 
 
TN § 28/26.3.2013 
 

Alandia Map har mätt in Bärvägen och Arkitektbyrå Tiina Holmberg har tagit fram 
ett förslag till hur den kunde byggas om. Bilaga C § 28/13 TN 
 
Förslag: 
Den första infarten till Idrottscentret stängs och efter den andra infarten byggs ett 
övergångsställe från GC-vägen. Vid radhuset mittemot kommunens radhus vid 
Bärvägen 17 byggs GC-vägen enligt alternativ B. 
Övergångsställena längs Bärvägen byggs norr om respektive korsning. 
Kommunalteknik och gatubelysning bör förnyas i samband med ombyggnaden. 
Ålands Elandelslag, Ålands Telefon och Centralantennbolaget hörs innan 
projektering påbörjas. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för vidare utredning kring 
infarten till Ålands Idrottscenter 

 
 
TN § 38 

Arkitektbyrå Tiina Holmberg har tagit fram ett nytt förslag gällande infarten till 
Ålands Idrottscenter. I det nya förslaget finns även den första infarten in till 
Idrottscentret kvar men förses med flyttbara blomlådor så att infarten kan öppnas 
vid större evenemang. Bilaga A § 38/13 TN 
 
Förslag:  
Projektering av den första delen av Bärvägen (ca 30m förbi korsningen 
Idrottscentret-Knappelstan) projekteras och byggs under året. Ålands Elandelslag, 
Ålands Telefon och centralantennbolaget informeras samt berörda markägare 
kontaktas. 
 
Beslut:  
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 6 maj 2013  

     
 

 
FÖRSÄLJNING AV HYRESHUS 
 
TN § 6/30.1.2013 

De landskapsbundna lånen på hyreshuset vid Ribackagränd i Pålsböle är nu 
avbetalade och det betyder att kommunen kan sälja fastigheten om man så 
önskar. Kommunen äger totalt 70 stycken lägenheter och i det aktuella hyreshuset 
finns 9 stycken av dem. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen en försäljning av hyreshuset. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att låta en fastighetsmäklare värdera hyreshusen vid 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 före nämnden förordar en 
försäljning. 
------------------------- 
 

TN § 39 
Fastighetskonsult har värderat hyreshusen vid Ribackagränd, Barrvägen 4 och 
Björkvägen 10. Samtidigt värderades även Pålsböle skola. Bilaga B § 39/13 TN 

 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar en försäljning av hyreshusen för styrelsen samt 
påpekar att försäljningsintäkterna skall gå tillbaka till de återstående hyreshusen 
för renoveringar. Värderingen av Pålsböle skola lämnas vidare till styrelsen 
  
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Lars Rögård motsatte sig försäljningen av hyreshusen. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 6 maj 2013  

     
 

SOMMARPERSONAL 2013 
 
TN § 40 

Tekniska nämnden annonserade efter sommarpersonal i aprilnumret av Aktuellt i 
Finström. Sista ansökningsdagen var den 3 maj 2013. B-körkort krävs för 
anställning. 
Inom utsatt tid inkom 5st ansökningar varav 3st med B-körkort och 2st som håller 
på att ta körkort. 
 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden erbjuder Jennie Segerström och Tobias Svenblad sommarjobb 
2013. Arbetsavtalens längd och övriga vilkor beslutar kommuningenjören om inom 
anslaget för budgeterade medel. 
I de fall någon av de erbjudna inte tar arbetet beslutar kommuningenjören vem 
som väljs i stället.  
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
 
 
 
 
 
 

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 
 
TN § 41  

Kommunstyrelsen har inbegärt en verksamhets- och ekonomiplan inför 
budgetseminariet 16.5.2013.  
Ett förslag har tagits fram i enlighet med bilaga C § 41/13 TN. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden diskuterar verksamhets- och ekonomiplanen för 2014-2016 
och sänder den vidare till kommunstyrelsen för behandling.  
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
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Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 6 maj 2013  

     
 

ÄRENDE TILL KÄNNEDOM 
 
TN § 42 

- Golvrenovering Barrvägen 19 
- Miljöstationerna 
- Dagvatten ATUM 
- Gallring Nilsas Träsk 
- Övervakningskameror Källbo skola 
- Larmsystem Rosengård 
- Snöplogning  
 
Förslag: 
Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden antecknade sig ärendena till kännedom 

 
 
 
ÖVRIGA ÄRENDEN, PROJEKTERING AV KOMMUNALVÄGAR 
 
TN § 43 

För att kunna bjuda ut vägprojekt i början på 2014 bör några vägar projekteras 
under 2013. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden tar ställning till vilka vägar som projekteras. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att projektera slutet av Bastövägen, Sjöbostigen 
 
 
 

NÄSTA MÖTE 
 
TN § 44   

Förslag: 
Nästa sammanträde hålls efter kallelse 
  
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
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Nämnden 
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styrelse 
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   Den 6 maj 2013  

     
 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 

Tekniska nämnden                                        6 maj 2013 § 35-44 
  
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. 


