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Sammanträdestid Tisdagen den 16.8.2011, klockan 19.30-2 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Ärenden: 
 
TN § 54 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 55 Utse två protokolljusterare 
TN § 56 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg 
TN § 57 Anhållan om att hyra gamla dagiset 
TN § 58 Ny infart till hamnen vid Färjsundet 
TN § 59 Flyttning av gatubelysning 
TN § 60 Personalpolicy 
TN § 61 Tillsättande av tjänst- Byråsekreterare 
TN § 62 Öppning av anbud-Gibbölevägen 
TN § 63 Snöplogning vintern 2011-2012 
TN § 64 Ärenden till kännedom 
TN § 65 Nästa möte 
 
  

 

 Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 9.8.2011                               
 
 
                                             Intygar: Fredrik Molinder, kommuningenjör 
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
TN § 54  

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

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 55   
Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 

 
 

Beslut: 
Tekniska nämnden utsåg Katarina Norrgård och Leena Laaksonen  till att justera 
dagens protokoll. 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 56   
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande  
natur.  
  
 
Beslut:  
Tekniska nämnden godkände föredragningslistan 
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ANHÅLLAN OM ATT HYRA GAMLA DAGISET 
 
Kst § 125/11.5.2011 

Tor Kudinoff söker verksamhetsutrymmen och anhåller hos kommunstyrelsen om 
att få hyra gamla dagiset i Godby, exklusive köket, för en minst 5 års tid, bilaga A 
§ 125/11 kst.  
Konstateras att för närvarande är ungdomsgården och två musikorkestrar 
verksamma i gamla dagiset samt att köket är uthyrt.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig huvudsakligen positiv till uthyrning av gamla dagiset. 
Kommunstyrelsen ger kultur& fritidsnämnden i uppgift att utreda möjlig 
omplacering av ungdomsgårdens och orkestrarnas verksamheter i kommunens 
övriga fastigheter. Vidare ges tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med 
Tor Kudinoff vidare utreda möjligheterna för uthyrning av gamla dagiset.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
-------------------------- 
 
 
 
 

 
TN § 49/7.6.2011 

Tor Kudinoff är intresserad att hyra hela gamla dagiset utom köket under minst 
fem år.  
Bilaga B § 49/11 TN 
 
 
 
Förslag: 
Tor Kudinoff kan hyra dagiset under förutsättningen att Kultur- och fritidsnämnden 
kan ordna omplacering av ungdomsgårdens och orkestrarnas verksamheter. 
 
Beslut: 
Ärendet återremitterades för vidare utredning. 

 
-------------------------- 
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TN § 57 
Tor Kudinoff är fortfarande intresserad av att hyra Godby gamla dagis. 
Kommuningenjören var tillsammans med Tor Kudinoff och tittade på lokalerna den 
15.6.2011. Tor Kudinoff kommer att bedriva ”icke konkurrerande 
försäljningsverksamhet som gynnar alla och inte sliter nämnvärt på lokalerna”. 
Närmare information om verksamheten vill inte Tor Kudinoff ge då någon annan 
kan ”stjäla” idén och starta upp verksamheten före honom. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden tar ställning till Tor Kudinoffs ansökan om att hyra Godby 
Gamla Dagis. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslutade att inventera utrymmena i Godby gamla dagis och 
bjuda ut de tillgängliga lokalerna för uthyrning. 
 
 
 

 
NY INFART TILL HAMNEN VID FÄRJSUNDET 
 
TN § 90/16.12.20011  
 Brandmyndigheterna har konstaterat att det i dagsläget endast finns en infart till 

hamnen och oljedepån. Ifall en större brand uppstår vid depån har inte brandkåren 
möjlighet att komma in via den befintliga infarten och utföra släckningsarbeten. 

 
 Förslag till beslut: 
 Med tanke på säkerhetsrisken är anläggandet av en ny infart till området 

motiverat. Tekniska nämnden begär offert av entreprenörer. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden besluter att anlägga infarten. Byggnadskontoret undersöker 
ägorättsförhållanden. 
------------------------- 
 

TN § 50/7.6.2011 
Byggnadskontoret har undersökt ägorättsförhållandena och kan konstatera att 
vägen som den nya infarten skulle ansluta ifrån ligger på Karl-Gustav 
Falkenberghs fastighet Falkenberg Rnr 3:61. Kommunen har byggt om, förstärkt 
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och ytbelagt den gamla vägen. Någon vägförättning och inlösen av marken har 
aldrig utförts. Fastighetsägaren vill att den nya infarten endast skall användas av 
brandmyndigheterna. Brandmyndigheterna ser helst att den nya infarten skall 
ersätta den gamla. Bilaga C § 50/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden tar ställning till ärendet. 
 
Beslut: 
Ärendet återremitterades för vidare utredning. 
 
-------------------------- 
 

 
TN § 58 

Kommuningenjören har varit i kontakt med Lantmäteribyrån och de kunde 
konstatera att det finns servitut för 10m bred väg på det aktuella området. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden budgeterar för vägförättning och inlösen av marken samt 
anläggandet av infarten 2012. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
 
 

FLYTTNING AV GATUBELYSNING 
 
TN § 59 

Övergångsstället vid backen upp till högstadiet är väldigt mörk och gång/cykel 
trafiken väldigt tät i samband med att skolan börjar. 
Det upplysta övergångsstället på Gamla Godbyvägen i anslutning till 
vandrarhemmet används väldigt lite då det inte finns någon skolverksamhet där 
längre.  
 
Förslag: 
Belysningsarmaturerna flyttas till övergångsstället vid backen till högstadiet och 
kopplas in till vägbelysningen. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
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PERSONALPOLICY 
 
Kst § 154/8.6.2011 

Ledningsgruppen har initierat framtagande av en personalpolicy för Finströms 
kommun, bilaga C § 154/11 kst.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra nämndernas åsikter om personalpolicyn.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
-------------------------- 
 

TN § 60 
Kommunstyrelsen har begärt in Tekniska nämndens åsikt om personalpolicyn. 
Bilaga A § 60/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger sina åsikter om personalpolicyn. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden omfattade förslaget till personalpolicyn. 
 

 
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 
-------------------------- 
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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.  
 
-------------------------- 
 

 
 
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 § 14/7.4.2011   
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 
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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. 

 
-------------------------- 
 

TN § 61 
Ida Eriksson har sagt upp sig under prövotiden. Birgitta Wallin arbetar tillsvidare 
kvar i väntan på att en ny byråsekreterare anställs. 
Tjänsten har annonserats ut i Nya Åland och Ålandstidningen fredagen den 5 
augusti och sista ansökningsdagen är den 19 augusti. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden tillsätter en rekryteringsgrupp. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden tillsatte en rekryteringsgrupp bestående av Jana Ekebom, 
Fredrik Molinder, Niklas Oriander och Lars Rögård. 
 

 
ÖPPNING AV ANBUD-GIBBÖLEVÄGEN 

 
TN § 62 

Grundförbättring av Gibbölevägen annonserades ut den 12 juli och inom utsatt tid 
har en entreprenör lämnat in anbud. 
Tekniska nämnden öppnar anbudet på mötet. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden tar ställning till anbudet 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att anta offerten från Firma Jan Widman. Bilaga 
entreprenadoffert. 
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SNÖPLOGNING VINTERN 2011-2012 
 

TN § 63 
Då snöröjningen för privata vägar kostar kommunen stora pengar bör 
plogningsavgifterna justeras. En avgift som täcker utgifterna är inte rimlig då detta 
skulle betyda en höjning på 400 % 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger förslag på plogningsavgifter åt styrelsen. Löpande 
plogningsavtal tecknas med plogningsentreprenörerna. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelsen en höjning av plogningsavgifterna 
på 10%. Sandningen av kommunalvägarna bjuds ut.  

 
ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
 
NÄMNDERNAS RÄTT ATT ANTSTÄLLA PERSONAL  
 
Kst § 152/8.6.2011 

Konstateras att verkställighetsföreskrifter i anslutning till 2002 års budget tillämpas 
angående anställning av personal. Föreskrifterna innebär att anställningsstopp 
råder i kommunen, vilket innebär att en tjänst inte tillsätts om verksamheten kan 
läggas ned eller arbetsuppgifterna omfördelas på annan personal. 
Förvaltningsmässigt innebär detta att nämnderna för närvarade bör anhållan om 
att få anställa personal vilket kan leda till en långsam beslutsgång. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen delegerar åt nämnderna rätten att anställa personal, inom 
ramen för det för ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. 
Nämnderna bör dock fortsättningsvis göra avvägningar angående behovet av 
personal. Nämnderna ges även rätt att fastställa lön enligt gällande avtal.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att nämnderna inför varje 
anställning skall göra en behovsprövning. Vidare beslöt kommunstyrelsen att 
ovanstående delegeringsrätt utvärderas i augusti 2012. 
 
-------------------------- 
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TN § 64 

Förslag: 
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom 

 
 
 
 
NÄSTA MÖTE 
 
TN § 65   

Förslag: 
Nästa sammanträde hålls efter kallelse 
  
Beslut: 
Tekniska nämnden omfattade förslaget. 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 
Tekniska nämnden                                        16 augusti 2011                                                         § 54-65 
 
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: 
54-56 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
57,58,59,61,62,63 
 
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. 


