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Sammanträdestid Tisdagen den 18.11.2014, klockan 18.30-21.15 

Sammanträdesplats Kommungården 
 
Ärenden: 
 
TN § 69 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
TN § 70 Utse två protokolljusterare 
TN § 71 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg 
TN § 72 Budgetuppföljning 
TN § 73 Utlåtande - GC-led till Stallhagen 
TN § 74 Utlåtande - Erbjudande om köp av markområde 
TN § 75 Dagvatten Godby etapp 2 
TN § 76 Sandbolvägen 
TN § 77 Ärenden till kännedom 
TN § 78 Övriga ärenden 
TN § 79 Nästa möte  
 

 Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 12.11.2014                               
 
 
                                             Intygar: Fredrik Molinder kommuningenjör 
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Kommun-
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Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 18 november 2014  

     
 

 

 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 
TN § 69  

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

PROTOKOLLJUSTERARE 

TN § 70   
Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden utsåg Carola Wikström-Nordberg och Per Lindblom till att 
justera dagens protokoll 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

TN § 71   
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande  
natur.  
  
 
Beslut:  
Tekniska nämnden godkände föredragningslistan. 
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BUDGETUPPFÖLJNING 
 
TN § 72 

Uppta till behandling budgetuppföljning per sista september 2014 för Tekniska 
nämnden. Bilaga A § 72/14 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom och meddelar styrelsen 
om överskridningen på väginvesteringar som helt och hållet beror på 
förskotteringen åt Finströms kommunaltekniska Ab för Surbrunnsgatan. 
Anslutningsavgifter för vatten, avlopp och fjärrvärme beräknas komma in före 
årsskiftet. Övriga vägprojekt har utförts enligt plan till ett fördelaktigt pris. 
Vidare konstaterar tekniska nämnden att Skyddsrummets totalkostnad har gått 
11.570 euro över budget och hänvisar till styrelsens beslut Kst § 231/2013. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 

 
 
 

UTLÅTANDE GC- LED TILL STALLHAGEN 
 

Kst § 198/1.10.2014 
En namninsamling med 230 namnunderskrifter har inlämnats till kommunstyrelsen 
med önskemålet om att anlägga en gång- och cykelväg mellan Stornäsvägen vid 
Grelsby till Stallhagen.  
Konstateras att kommunen för närvarande planerar en gång- och cykelväg från 
området vid Knappelstan till Grelsby som eventuellt kunde förlängas till 
Stallhagen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande över förslaget av tekniska nämnden och 
områdesarkitektkontoret, med tonvikt på markägoförhållanden och kostnader för 
anläggandet av gc-väg 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------------- 
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TN § 73 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande från tekniska nämnden gällande 
anläggande av en GC-led mellan Stornäsvägen och Stallhagen. Föredragande 
och Åsa Mattsson från områdesarkitektkontoret har varit på besök i terrängen och 
konstaterat att det vore möjligt att dra en GC-led mellan Stornäsvägen och 
Stallhagen på västra sidan om åkrarna. Två markägare berörs men är inte 
vidtalade i detta skede.  
Bilaga B § 73/14 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger kostnadsberäkningen och kartmaterialet till styrelsen. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att förorda alternativ 4 som innebär att GC-leden följer 
Getavägen och ber kommunstyrelsen att påskynda den genom en skrivelse till 
Landskapet där namninsamlingen bifogas, samt se på möjligheten att även dra en 
GC-led till före detta Grelsby sjukhusområdet. 

 
 
 
 

UTLÅTANDE – ERBJUDANDE OM KÖP AV MARKOMRÅDE 
 

Kst § 127/4.6.2014 
Folke och Doris Bomanssons dödsbon erbjuder kommunen att köpa markområdet 
Sandbol 5:78 inklusive andelar i samfällda vattenområden. För området har i 
samråd med kommunen framarbetats ett förslag till detaljplan där 32 
bostadstomter finns planerade, bilaga A § 127/14 kst.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande över anbudet och förslaget till detaljplan av 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Finströms kommunaltekniska Ab och av 
områdesarkitektkontoret. Av Tekniska nämnden och Finströms kommunaltekniska 
Ab begärs vidare en kostnadsberäkning på eventuellt förverkligande av 
kommunalteknik, vägar och grönområden.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------------- 
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TN § 74 

Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av tekniska nämnden gällande 
kostnader för vägar och grönområden. 
DEAB Konsult har för Finströms kommunaltekniska Ab och tekniska nämndens 
räkning gjort en kostnadsberäkning och för att förverkliga 1500m vägar, dagvatten 
och gatubelysning bör man räkna med 150.000 euro. PN området skall bevaras i 
naturligt tillstånd och kräver således inte några direkta investeringsmedel. PL 
området som är avsatt område för lekpark och det bör beslutas om vad som skall 
byggas och hur stort innan man kan sätta en summa. 
Dagvattnet bör ledas västerut mot Långsjön. 
Finströms kommunaltekniska Ab:s styrelse har lämnat utlåtande gällande vatten 
och avlopp. 
Bilaga C § 74/14 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden meddelar styrelsen att området vad gäller tekniska nämndens 
arbetsområde är fullt genomförbart. Ålands Vatten bör höras angående ledandet 
av dagvattnet mot Långsjön. 
Kostnaderna för vägar, dagvatten och gatubelysning kostar ca 150.000 euro att 
genomföra.  
 
Beslut: 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att köpa området och konstaterar att 
kostnaderna för att anlägga vägar, dagvatten och gatubelysning är relativt låga i 
förhållande till antalet bostadstomter och övriga områden i Godby. Dock är inte 
kostnader för förskönande av området medräknade såsom parker och 
lekutrustning. 
 
 

DAGVATTEN GODBY ETAPP 2 
 

TN § 6/28.1.2014 
Projektet är en fortsättning på 2013:års investering med dagvatten från Atum 
tomten i Godby och innefattar i etapp 2 gångtunneln under Getavägen. Projektet 
är utannonserat i lokaltidningarna och sista dagen för inlämnande av anbud är den 
11 februari kl 15.00. Bilaga A § 6/2014 TN 
 
Förslag: 
Kommuningenjören får fullmakt att anta det förmånligaste anbudet under 
förutsättning att det ryms inom ramen för budgeterade medel. 
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Ett motförslag kom från Lars Rögård att inte utföra etapp 2 utan vänta tills 
rondellen byggs av Landskapet. 
Förslaget fick understöd av Carola Wikström-Nordberg 
 
Röstning:  
På föredragandes förslag röstade Per Lindblom, Peter Karlsson och Jill 
Fredrickson (tre röster) 
 
På Lars Rögårds förslag röstade Lars Rögård, Carola Wikström-Nordberg och 
ordförande Leif Andersson (tre röster) 
  
Beslut: 
Efter omröstning vann Lars Rögårds förslag att inte utföra etapp 2 utan vänta tills 
Landskapet bygger en rondell. 
Föredragande Fredrik Molinder anmälde avvikande åsikt. 
Vidare beslöt nämnden att be kommunstyrelsen uppvakta Landskapet om att 
snarast bygga en rondell av trafiksäkerhetsskäl. 
------------------------- 
 

Kst § 143/10.6.2014 
Kommuningenjören har inkommit med en anhållan om omdisponering av 
investeringsanslag och tilläggsmedel för förverkligande av trafiklösningen vid 
Källbo skola enligt följande: 

• 24.494,80 € från dagvatteninvestering (hänvs. TN § 6/28.1.2014) 
• Tilläggsmedel om 60.500 €,  bilaga B § 143/14 kst.  

 
Konstateras att 25.000 € för genomförande av dagvattenlösningen fastställts av 
fullmäktige i budget 2014. Vidare är behovet av tilläggsmedel för förverkligande av 
trafikplanen vid Källbo skola 85.000 €.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att genomföra den av fullmäktige i 
budget fastställda dagvattenlösningen i Godby. Vidare föreslår kommunstyrelsen 
att fullmäktige beviljar tilläggsmedel om 85.000 € för förverkligande av 
trafiklösningen vid Källbo skola.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------------- 
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TN § 75 
Dagvatten Godby etapp 2 har varit utbjudet i lokaltidningarna och inom utsatt tid 
inkom endast ett anbud. 
Anbudet låg högt över budgeterade medel. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden avbryter upphandlingen och begär att flytta resterande del av 
investeringsmedlen till 2015 års tilltänkta dagvattenprojekt för PÅSA området. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 

 
 
 
 
SANDBOLVÄGEN 
 
TN § 76 

För förverkligandet av Sandbolvägen finns 60.000 euro budgeterat i år. 
Projekteringen pågår och i nuläget är en anhållan om anslutning till Geta-vägen 
inskickad till Ålands landskapsregering som i sin tur har begärt utredning över vilka 
trafikflöden som kommunen beräknar för i frågavarande väganslutning. Tiina 
Holmberg har gjort en beräkning av trafikflödet och den är skickad till 
Landskapsregeringen. Föredragande kan konstatera att Sandbolvägen inte hinner 
byggas 2014. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden begär att flytta den återstående delen av investeringsmedlen 
till 2015. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Projekteringen lämnas till styrelsen under 2014. 
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ÄRENDE TILL KÄNNEDOM 
 

TN § 77 
- Tärnebolstad deponi 
- Förstärkning av korsningsområdet vid Ab Skogen 
- Partiell vårdledighet 
- Kommunens omorganisering 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
 

 
ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
TN § 78 

- Tekniska nämnden meddelar Finströms kommunaltekniska ab:s styrelse att 
medel för inläsning av ledningsnät inte finns med i tekniska nämndens 
investeringsbudget för 2015.  

- Infarten till Godbyhallen bör förses med någon form av väjningspliktskylt 
- Styrelsens representant begärde en utredning om antalet personal inom 

tekniska avdelning som behöver arbetsbil och hur kostnaderna är fördelade 
mellan tekniska nämnden , Finströms kommunaltekniska och Norra Ålands 
Avloppsvatten Ab till nästa kommunstyrelsemöte. 

- Se över möjligheten att höja dagvattenbrunnen i kurvan vid Godbyhallen så 
den blir i höjd med gatan. 

 
 
NÄSTA MÖTE 
 
TN § 79   

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                                        18 november 2014 § 69-79 
  

 
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: § 55 
 
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. 

 
 

 


