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Sammanträdestid Torsdagen den 1.9.2011, klockan 19.30  

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Ärenden: 
 
TN § 66 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 67 Utse två protokolljusterare 
TN § 68 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg 
TN § 69 Trafiklösning vid Källbo skola 
TN § 70 Budget 2012 
TN § 71 Snöplogningsavgifter 2011-2012 
TN § 72 Budgetuppföljning 
TN § 73 Hyror för lägenheter 2012 
TN § 74 Norrhägnan 
TN § 75 Nästa möte 
  

 

 Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 25.8.2011                               
 
 
                                             Intygar: Fredrik Molinder, kommuningenjör 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Tekniska 
Nämnden 

Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 5 september 2011  

     
 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
TN § 66  

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

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 67   
Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 

 
 

Beslut: 
Tekniska nämnden utsåg Björn Grüssner och Jana Ekebom  till att justera dagens 
protokoll. 
 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 68   
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande  
natur.  
  
 
Beslut:  
Tekniska nämnden godkände föredragningslistan med följande tillägg: 
§ 74 Norrhägnan 
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   Den 5 september 2011  

     
 

 
TRAFIKLÖSNING VID KÄLLBO SKOLA 
 
TN § 69  

Trafiklösningen vid Källbo skola där all skolskjuts till och från skolan skall köra 
över skolgården är en fara för eleverna och bör åtgärdas innan en olycka sker. 
Föreståndaren har varit i kontakt med bussbolagen och representanter från 
bussbolagen har varit till den aktuella platsen och konstaterat att vändplanen skall 
gå att genomföra mellan grusplanen och GC vägen mot Godbyvägen enligt T 
Holmbergs förslag från 14.1.2011. 
Bilaga A § 69/11 TN 
 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden anhåller till styrelsen om omdisponering av maximalt 15000€ 
från investering-trafikleder 98500-4390 till fastigheter-byggande och underhåll av 
områden och byggnader 53502-4390 och anlägger vändplanen och anslutande 
GC väg. 
  
Beslut: 
Tekniska nämnden gav kommuningenjören i uppdrag att anlita en konsult för att 
göra en detaljplan över trafiklösningen vid Källbo skola. 

 
BUDGET 2012 
 
TN § 70 

Ramen för 2012 års budget utgår från 2011 års budget d.v.s. ingen ökning sker av 
anslagen förutom på lönerna och kommunalförbunden. 
Anslagen för utbildning utgör 0,85 % av lönekostnaderna. Ett extra anslag för 
gemensam utbildning finns under kommunstyrelsen på 2500 euro. 
Investeringar ska ha en brukstid på minst 3 år och en minimikostnad på 8000 
euro. 
Flera av kommunens fastigheter har behov av reparationer i storleksklassen 5000 
euro och totalt finns budgeterat underhåll för fastigheter 53502-4390, 51000 euro 
och för underhåll hyresbostäder 53580-4390, 22500 euro. Bokslutet 2010 visade 
för konto 53502-4390 kostnader på 105790 euro och för konto 53580-4390 på 
30881 euro. 
Tekniska nämnden beslöt på sitt möte den 12.5.2011 i § 33 att budgetera 2500 
euro för renovering av Scouthuset. Till detta kan medel flyttas från Hyresbostäder 
värme 53580-4570, 1000 euro och från El 53580-4571, 1500 euro till Övriga 
byggnader 53581-4390 
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Bilaga B § 70/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att förslag till budget, 
investeringar och ekonomieplan godkänns enligt bilaga B § 70/11 TN/A 
 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
 
 

 
SNÖPLOGNINGSAVGIFTER 2011-2012 
 
TN § 63/16.8.2011 

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

Kst § 199/24.8.2011 
Upptas till behandling fastställande av snöplogningsavgifter för 2011-2012. 
Kommunfullmäktige kom 17.6.2010 § 41 att delegera till kommunstyrelsen rätten 
att fastställa snöplogningsavgifter.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer snöplogningsavgifterna 2011-2012 enligt tekniska 
nämndens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en 
debiteringsmodell för plogningsavgifter som baserar sig på både en grundavgift 
och en avgift som baserar sig på antalet plogningar per säsong samt att överväga 
införande av ett kostnadstak. 
------------------------- 
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TN § 71 
En debiteringsmodell har tagits fram av kommuningenjören. Bilaga C § 71/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger förslaget vidare till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att föreslå snöplogningsavgifter till kommunstyrelsen 
enligt bilaga C § 71/11 TN/A 
 

BUDGETUPPFÖLJNING 
 
Kst § 197/24.8.2011 

Budgetuppföljningen t.o.m. juni 2011 presenteras, bilaga D kst § 197/11.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att begära förklaring till halvårs budgetöverskridningar av 
socialnämnden och tekniska nämnden. Vidare önskar kommunstyrelsen en 
redogörelse av tekniska nämnden om underhåll av fastigheter under 
investeringsbudgeten. 
------------------------- 
 

TN § 72 
Kommunstyrelsen har begärt en förklaring till halvårs budgetöverskridningen. 
Överskridningen beror på snömängden under vintern. 
Kommunalvägar 46010-4390 , 44743 euro mot budget för hela året 35000 euro 
Privatvägar 46040-4390, 58495 euro mot budget för hela året 18490 euro  
Även snöröjningen från tak är kostsam på fastigheter som Godby dagis och Källbo 
skola. 
Investeringsbudgeten för underhåll av fastigheter har underskridits då målningen 
av Emkarby radhus kostade 3000 euro mot budgeterade 8000 euro. 
Målningen av Brandstation kommer att kosta 3900 euro mot budgeterade 10000 
euro. 
Byte av sex stycken fönster på Breidablick är under utredning och budgeterade 
medel för detta är 8000 euro. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger rapporten åt kommunstyrelsen. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
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HYROR FÖR LÄGENHETER 2012 
 
TN § 73 

Enligt beslut 2008 skall hyrorna indexjusteras varje år. Kommunstyrelsen 
fastställer hyrorna på förslag från tekniska nämnden. Landskapsregeringen ska 
sedan godkänna höjningen. Senaste hyresjusteringen var den 01.01.2011. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att hyrorna höjs från 
01.01.2012 med 2 % 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
 
 

 
NORRHÄGNAN 
 
TN § 74 

Tekniska nämnden har begärt in anbud på projekteringen av Norrhägnan genom 
att annonsera i Nya Åland och Tidningen Åland torsdagen den 7.7.2011. Sista dag 
för lämnande av anbud var den 31 augusti klockan 14.00. Inom utsatt tid kom två 
anbud in. Anbuden öppnas på mötet. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden tar ställning till de inkomna anbuden och begär medel i 
tilläggsbudget av fullmäktige. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden öppnade anbuden och bordlagde ärendet till nästa möte för 
genomgång av offerterna. 

 
NÄSTA MÖTE 
 
TN § 75   

Förslag: 
Nästa sammanträde hålls efter kallelse 
  
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 
Tekniska nämnden                                        1 september 2011                                                         § 66-75 
 
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: 
66-68,70,71,72,73,74 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
69 
 
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. 


