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Sammanträdestid Tisdagen den 13.10.2015, klockan 18.30-20.40 

Sammanträdesplats Kommungården 
 
Ärenden: 
 
TN § 31 Konstatera mötets laglighet och beslutsförhet 
TN § 32 Utse två protokolljusterare 
TN § 33 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg 
TN § 34 Styrdokument som revideras i anslutning till nämndreformen 
TN § 35 Prioritering vägunderhåll år 2016 
TN § 36 Ekonomiuppföljning 
TN § 37 Integrationsprogram 
TN § 38 Park i Godby 
TN § 39 Ärenden till kännedom 
TN § 40 Landsväg Emkarby   
TN § 41 Nästa möte 
 

Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 9 
oktober 2015                                
 
 
                                             Intygar:  
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Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 16 oktober 2015  

     
 

 

 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 
TN § 31  

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet 
med hänsyn till antalet närvarande nämndledamöter. 
 
Beslut: Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutsfört. 
  

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 32   
Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
 
Beslut: Till protokolljusterare utsågs Lars Rögård och Carola Wikström-Nordberg 
  
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 33   
Godkänna föredragningslistan  
 
Beslut: Föredragningslistan godkändes med ett tillägg, landsväg Emkarby 
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ÄRENDEN 

TN § 34  
Styrdokument som revideras i anslutning till nämndreformen 

 
 
TN 22.09.2015 § 28 
 
Styrdokument som revideras i anslutning till nämndreformen 
 
Kommunstyrelsen förväntas inom september 2015 börja behandla styrdokument som 
revideras i anslutning till nämndreformen.  
 
Styrdokumenten så som de ser ut vid tidpunkten för denna kallelses utskick finns i bilaga 
A § 28/15. OBS! Dessa dokument är att betrakta som utkast och är inte liggande 
beslutsförslag i sin nuvarande form. 
 
Utkasten förväntas skickas på remiss till nämnderna. Remisstiden förväntas bli kort, varför 
tekniska nämnden uppmärksammas på detta nu. Tekniska nämnden bör ta ställning till 
om och på vilket sätt de vill yttra sig över de kommande förslagen till styrdokument. 
 
Förslag: Tekniska nämnden ger planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att ge 
kommunstyrelsen ett utlåtande över förslagen till styrdokument. 
  
Beslut: Tekniska nämnden ger planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till utlåtande till kommunstyrelsen och beslutar hålla ett möte därefter innan 
remisstiden går ut. 
 
 

TN 13.10.2015 § 34 
 
Planerings- och utvecklingschefen har skrivit ett tjänsteutlåtande i ärendet.  
 
Bilagor A, B, C, D, E och F 
 
Förslag: Tekniska nämnden ger tjänsteutlåtandet så som sitt eget utlåtande till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslut: Tekniska nämnden godkänner planerings- och utvecklingschefens 
utlåtande som sitt eget med tillägget att antalet nämndledamöter i 
samhällsnämnden bör vara 9 och ger det som sitt utlåtande till kommunstyrelsen. 
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TN § 35  
Prioritering vägunderhåll år 2016 
 
År 2012 togs en underhållsplan för vägar fram genom en vägsyn, se bilaga A. 
Utgående från den har visst underhåll och åtgärder genomförts, se bilaga B. För 
närvarande pågår projektering av Musterivägen. Inför år 2016 föreslås en fortsatt 
uppföljning av underhållsplanen. År 2017 kommer underhållsplanen att vara 5 år 
gammal och en ny fältsyn bör då hållas för att följa utvecklingen, upptäcka 
eventuella förändringar som behöver beaktas och uppdatera underhållsplanen. 
 
Förslag: Tekniska nämnden föreslås besluta att fortsätta vägunderhållet enligt 
prioritering i framtagen underhållsplan. 
 
Beslut: Tekniska nämnden beslutar prioritera Musterivägen och Rågetsbölevägen 
och framhåller att hela investeringssumman för trafikleder 2016 inte bör användas 
endast inom Godby tätort.  
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INFORMATIONSÄRENDEN 

TN § 36  
Ekonomiuppföljning 
 
Se bilaga A 
 
Förslag: Tekniska nämnden antecknar sig informationen till kännedom. 
  
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
 
TN § 37  

Integrationsprogram, samt därtill hörande information 
 
Bilagor A, B och C 
 
Förslag: Tekniska nämnden antecknar sig informationen till kännedom och 
konstaterar informationen kom tekniska förvaltningen till kännedom 22.09.2015. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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TN § 38  
Park i Godby 
 
KST § 201/23.9.2015  
Arbetsgruppen för utveckling av Godby centrum har tillsammans med arkitekt Tiina 
Holmberg tagit fram ett förslag till iordningställande av parkområde mellan Rosengården 
och Getavägen, norr om Godby Center, enligt bilaga.  
 
Vik kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar förslaget enligt bilaga till kännedom, och för ärendet till tekniska 
nämnden för behandling och beaktande i budget eller ekonomiplan.  
 
Beslut: Enligt förslag. 

 
Bilagor A och B 
 
Förslag: Tekniska nämnden antecknar sig informationen till kännedom och 
påpekar för kommunstyrelsen att tekniska nämndens förslag till budget 2016 och 
ekonomiplan 2016-2018 behandlades vid tekniska nämndens sammanträde 
22.09.2015.  
Tekniska nämnden konstaterar att Park i Godby beräknas kosta ca 60 000 € och 
är av typen investering. Tekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
viktigare investeringar får företräde och att Park i Godby preliminärt läggs in i 
ekonomiplanen år 2018. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
 

 
  



 

FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Tekniska nämnden  Sammanträdesdatum  13.10.2015 Sida 8 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 16 oktober 2015  

     
 

ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
 

TN § 39 
- Infrastruktur Godby, avtal tecknat för dagvattenentreprenad 
- Trafikleder, avtal tecknat med entreprenör för Bärvägenprojektet 
 
Förslag: Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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ÄRENDE 
 

TN § 40 
Landsväg Emkarby 
 
Landskapsregeringens trafikavdelning har inkommit med en förfrågan om att 
justera sin vägplan så att en busshållplats skulle placeras så att den delvis 
inkräktar på bl.a. den fastighet Emkarby daghem ligger på. 
 
Bilagor A och B 
 
Beslut: Till den del det berör Finströms kommun som markägare medger  
tekniska nämnden skissad åtgärd. Landskapsregeringen förutsätts ta ansvar och 
kostnader för alla nödvändiga förutsättningsundersökningar, tillstånd, 
ledningsändringar etc.. 
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NÄSTA MÖTE 
 
TN § 41   

Förslag: Nästa sammanträde hålls efter kallelse i slutet av innevarande år. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 

Tekniska nämnden                                     13 oktober 2015 §§  
  

 
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. 

 
 
 
 
 

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 
kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
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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. 


