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Ärenden:
TN § 20 Konstatera mötets laglighet och beslutsförhet
TN § 21 Utse två protokolljusterare
TN § 22 Uppta till behandling föredragningslistan med eventuella tillägg
TN § 23 Avgifter 2016
TN § 24 Budget 2016
TN § 25 Bärvägen gatuförbättring
TN § 26 Infrastruktur Godby
TN § 27 Delegering av beslutanderätt
TN § 28 Styrdokument som revideras i anslutning till nämndreformen
TN § 29 Ärenden till kännedom
TN § 30 Nästa möte

Denna sammanträdeskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den 15
september 2015
Intygar:
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
TN § 20

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet
med hänsyn till antalet närvarande nämndledamöter.
Beslut: Beslut enligt förslag

PROTOKOLLJUSTERARE
TN § 21

Utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut: Tekniska nämnden utsåg Katarina Norrgård och Peter Karlsson till att
justera dagens protokoll

FÖREDRAGNINGSLISTAN
TN § 22

Godkänna föredragningslistan
Beslut: Tekniska nämnden godkände föredragningslistan.

Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
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Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige
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ÄRENDEN
TN § 23

Avgifter 2016
Hyrorna i kommunens lägenheter ska enligt beslut indexjusteras årligen och
höjdes senast 1.2.2015. Indexet för hyresjusteringen skulle i år innebära en
höjning av hyrorna med 0,6 %.
Snöplogningsavgifterna för privata föreslås bli 140 € exkl. moms vid betalning
senast 31.10 och 200 € exkl. moms vid senare betalning.
Efterfrågan på båtplatser i Bamböle är mindre än antalet tillgängliga platser.
Avgiften är 95 €/säsong inkl. moms.
Miljöavgiften för 2015:
Hushåll
105 € inkl. moms
Hushåll med 8-fackssystem
75 € inkl. moms
Hushåll i lägenhet som har egen återvinningsstation 75 € inkl. moms
Fritidshus
55 € inkl. moms
För fast boende inom Finströms kommun uppbärs ingen extra avgift för fritidshus.
För fastboende hushåll som blir bebodda eller obebodda under året uppbars halva
avgiften.
Förslag: Tekniska nämnden omfattar förslaget till avgifter och ger det som sitt
förslag till kommunstyrelsen.
Beslut: Ordförande Leif Andersson föreslog oförändrad plogningsavgift för privata
vägar. Ordförandes förslag vann understöd av Tuija Danielsson. Liggande förslag
ställdes mot ordförandes förslag. Liggande förslag vann understöd av Per
Lindblom, Peter Karlsson, Katarina Norrgård, Carola Wikström-Nordberg. Beslut
enligt liggande förslag.
Övriga avgifter beslutades enligt förslag.
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Budget 2016
Planerings- och utvecklingschefen har uppgjort ett förslag till budget och
ekonomiplan för tekniska nämnden för år 2016, bilaga A § 24/15.
Förslag: Tekniska nämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och
ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen.
Beslut: Tekniska nämndenbeslutade ändra investeringsbudgeten så att år 2016
tillkommer 15 000 € för gräsklippare för fastighetsskötsel och utgår 35 500 € för
rivning av gamla Godby daghem.
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BÄRVÄGEN GATUFÖRBÄTTRING
TN § 25

Tekniska nämnden har tidigare beslutat om att grundförbättra Bärvägen Etapp 2
från simhallens korsning och fram till Smultronvägen.
I och med att kommunen grundförbättrar gatan byts samtidigt Finströms
kommunaltekniska Ab:s avlopps- samt vattenledningar ut. Ålands Elandelslag,
Ålands telefon och centralantennföreningen lägger samtidigt ner sina ledningar i
marken.
Gårdsplanerna vid FAB Bärvägens hyreshus samt kommunens hyreshus vid
Bärvägen 17 byggs om.
Respektive bolag står för sina kostnader.
Bilaga A § 25/15 och Bilaga B § 25/15
Förslag: Tekniska nämnden godkänner sin del av kostnaderna och ger den
tekniska förvaltningen fullmakt att teckna kontrakt med Ålands Schakt Ab som
hade det förmånligaste anbudet.
Beslut: Beslut enligt förslag.
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Infrastruktur Godby
Den tekniska förvaltningen har låtit ta fram dagvattenplanering som är en
förutsättning för att kunna ansluta och bygga ut Påsaområdet. Se
kommunfullmäktiges beslut KFM § 35/11.06.2015.
Ärendet framskrider nu med anbudsförfrågan.
För att hinna utföra dagvattenarbetena under år 2015 behöver processen
framskrida utan fördröjningar.
Förslag: Tekniska nämnden delegerar rätt att anta anbud och teckna avtal med
entreprenör till den tekniska förvaltningen för att de projekterade
dagvattenarbetena ska hinna bli utförda under år 2015.
Beslut: Beslut enligt förslag.
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Delegering av beslutanderätt
Förslag: Tekniska nämnden klargör att tills den nya nämndstrukturen och
delegationsordningen är klar delegerar tekniska nämnden den beslutanderätt som
krävs för att handha det löpande arbetet inom den tekniska förvaltningen till
planerings- och utvecklingschefen. Dock begränsas delegeringen så att alla
antaganden av upphandlingsanbud för investeringar och större frågor än så ska
avgöras av tekniska nämnden om inte tekniska nämnden därom annorlunda
beslutar. Därtill får planerings- och utvecklingschefen alltid föra ärenden oavsett
storlek och karaktär till nämnden för avgörande.
Beslut: Tekniska nämnden beslutar delegera samma rätt till planerings- och
utvecklingschefen som redan genom kommunstyrelsebeslut delegerats till
kommuningenjören.
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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.
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ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
TN § 29

- Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut gällande val av
entreprenör för snöplogningsdistrikt Norra Finström för tiden 2015 (höst) – 2017
(vår)
Förslag: Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut: Beslut enligt förslag.

NÄSTA MÖTE
TN § 30

Förslag: Nästa sammanträde hålls efter kallelse i slutet av innevarande år.
Beslut: Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
Nämnden

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på kommungården i Godby
Den 23 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

FINSTRÖMS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 22.09.2015

Sida 11

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Kommunens myndighet

Datum för sammanträdet

Tekniska nämnden

Paragraf

22 september 2015

§§ 20-29

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
Protokolljusterarnas signatur
Tekniska
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Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige
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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.
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