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Sammanträdestid Torsdagen den 10.11.2011, klockan 19.30-22.45 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Ärenden: 
 
TN § 76 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 77 Utse två protokolljusterare 
TN § 78 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg 
TN § 79 Tillsättande av tjänst- byråsekreterare 
TN § 80 Hamnavgifter 2012 
TN § 81 Budgetuppföljning-omdisponering av medel 
TN § 82 Projektering av Björkvägen 
TN § 83 Sandning av kommunalvägar 
TN § 84 Norrhägnan 
TN § 85 Budget 2012 
TN § 86 Nästa möte 
 
  

 

 Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 3.11.2011                               
 
 
                                             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 10 november 2011  

     
 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 
TN § 76  

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

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 77   
Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 

 
 

Beslut: 
Tekniska nämnden utsåg Sven Löfman och Leena Laaksonen till att justera 
dagens protokoll 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 78   
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande  
natur.  
  
 
Beslut:  
Tekniska nämnden godkände föredragningslistan. 
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Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 10 november 2011  

     
 

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

 
 
 
 
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   
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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 

 
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 § 61/16.8.2011 
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. 
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Beslut: 
Tekniska nämnden tillsatte en rekryteringsgrupp bestående av Jana Ekebom, 
Fredrik Molinder, Niklas Oriander och Lars Rögård. 
 

TN § 79 
Ansökningstiden förlängdes till den 22 september 2011 och under ansökningstiden 
inkom 22 ansökningar varav rekryteringsgruppen valde att intervjua 3 sökanden. 
Efter avslutade intervjuer och kontrollerande av referenser föreslår 
rekryteringsgruppen att Eva-Maria Häggblom utses till byråsekreterare. Bilaga A § 
79/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden utser Eva-Maria Häggblom till byråsekreterare med en lön på 
2248,50€ enligt gällande avtal och en prövotid på 4 månader. Anställningen 
påbörjas enligt överenskommelse. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden godkände förslaget. 
 
 
 
 

 
HAMNAVGIFTER 2012 
 

 
TN § 80 

Efterfrågan på båtplatser i Bamböle är mindre än antalet tillgängliga platser. 
Avgiften är 95€/säsong inklusive moms. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden föreslår att avgiften lämnas oförändrad och ger förslaget vidare 
till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden godkände förslaget. 
 
 

 
 
BUDGETUPPFÖLJNING 
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TN § 81 

Vägunderhållet har till och med september 2011 överskridit budget med totalt: 
Kommunalvägar -10.000€ 
Byggnadsplanevägar -5.000€ 
Privatvägar -44.000€ 
Totalt  -59.000€ 
 
Utfallet under november och december beror på snömängden. En fullständig 
plogrunda kostar kommunen ca 3.800€. 
 
Investeringar Disponerat  Budget Differans 
Gräsklippare  6.500€   8.000€ 1.500€ 
Underhåll av fastigheter  26.000€ 18.410€ 
   -Målning  
    Emkarby radhus 3.690€    
    Brandstation 3.900€    
   -Byte av fönster på 
    Breidablick ej utfört   
Kommunens IT 10.000€  10.000€ 0€ 
 
Totalt     19.910€ 
 
För trafikleder finns budgeterat 120.000€ och när årets investeringar är utförda 
och bidraget från Ålands Landskapsregering är utbetalt kommer Tekniska 
nämnden att ha förbrukat 101.000€ exklusive oförutsedda utgifter på byggandet av 
Gibbölevägen. Investeringen för trafikleder tas upp i TN § 82. 
 
Underhåll av fastigheter kommer innan årets slut att överskrida budget på grund 
av kostnaderna för snöröjning från tak på Källbo, Godby dagis samt garaget vid 
Barrvägen 19. I övrigt så följer Tekniska nämnden sin budget. Bilaga B § 81/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsmedel om 59.000€ fördelat enligt: 
Kommunalvägar 46010-4390 10.000€ 
Byggnadsplanevägar 46020-4390 5.000€ 
Privatvägar 46040-4390 44.000€ 
 
 
 
Beslut: 
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Tekniska nämnden godkände förslaget. 
 
 

PROJEKTERING AV BJÖRKVÄGEN 
 
TN § 82 

Det finns ca 19.000€ kvar av 2011 års budget för investeringar i Trafikleder 
exklusive oförutsedda utgifter vid byggandet av Gibbölevägen. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden bjuder ut projekteringen för grundförbättring av Björkvägen ca 
500m. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden godkände förslaget. 

 
 
SANDNING AV KOMMUNALVÄGAR 
 
TN § 83 

Sandningen av kommunalvägar bjöds ut genom annons i Nya Åland och 
Tidningen Åland den 14.9.2011 och inom utsatt tid har ingen entreprenör lämnat in 
anbud. 
Kristoffer Lundberg har per mail visat intresse för att utföra sandningen på 
liknande villkor som han sandar Godby. 
Ove Söderman har meddelat att han kan tänka sig att köpa in en större 
sandspridare om han kan få ett kontrakt som löper över flera år med en skälig 
ersättning och en garantisumma per säsong. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden tar ställning till ärendet och besluter om vidare åtgärder. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden gav kommuningenjören i uppdrag att förhandla med Ove 
Söderman om sandningen av kommunalvägarna. 
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NORRHÄGNAN 
 
TN § 74/1.9.2011 

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 bordlade ärendet till nästa möte för 
genomgång av offerterna. 

 
TN § 84 

Efter genomgång av offerterna och efter samtal med projektörerna som lämnat 
anbud kan följande konstateras: 
Den billigare projektören inkluderar dragningen och förstoringen av 
kommunaltekniken ”hela vägen” men inkluderar ej pliktning vilket kan leda till stora 
utgifter då arbetet med själva utförandet sätter igång. 
Den dyrare projektören utför projekteringen endast inom området och det som 
tillkommer utanför området tillkommer. Där ingår däremot pliktning och 
kartläggning av berg inom området vilket gör att man hamnar på mindre 
överraskningar vid själva utförandet. Bilaga C § 84/11 TN 
 
Konstateras att medel för projektering av området inte upptagits i budget 2012. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden diskuterar och tar ställning till ärendet. 
 
Beslut: 
Ärendet återremitterades för vidare utredning.  
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BUDGET 2012 
 
TN § 85 

Den reviderade versionen av Tekniska nämndens budget 2012 presenteras. 
Bilaga D § 85/11 TN. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden antecknade sig ärendet till kännedom. 

 
 
 
NÄSTA MÖTE 
 
TN § 86   

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

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 

Tekniska nämnden                                        10 november 2011                                                         § 76-86 
 
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: 
76-78 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
79 
 
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. 


