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§8

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 8 §/06.03.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Anja Salmén och Simon Karlsson. Protokollet justeras fredag 08.03.2019 kl.08.00 på Kommungården.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------
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SK/17/2019
§9

HAMNSUNDETS GÄSTHAMN 2019 - 2021

TEKN 102 §/5.12.2018
Bilaga 1. Förslag till avtal för skötsel av Hamnsundets gästhamn
Bilaga 2. Förslag till anbudsunderlag för skötsel av Hamnsundets gästhamn
Skötseln av Hamnsundets gästhamn för 2019 har annonserats ut i kommunens infoblad
i oktober och december.
Gästhamnen är vanligtvis öppen från mitten av juni till mitten av augusti. I hamnen finns
servicehus, bränsleförsäljning och kiosk.
I och med att de senaste säsongernas hyrestagare inte längre har möjlighet att fortsätta
driva verksamheten måste kommunen söka en ny hyresgäst. Avtal om skötsel har tidigare år uppgjorts på årsbasis. Avtalstiden är kort och en förlängd avtalsperiod kunde
locka fler intressenter.
Vik. kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att avtalsperioden förlängs från ett år
till tre år.
Tekniska nämnden omfattar bifogade förslag till avtal och anbudsunderlag för skötsel av
Hamnsundets gästhamn och avtalsförslaget vidare till kommunstyrelsen för godkännande.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------TEKN 9 §/06.03.2019
Skötseln av Hamnsundets gästhamn för 2019 har annonserats ut i kommunens infoblad
i oktober, december 2018 samt januari, mars 2019. Skötseln har även utannonserats i
båda dagstidningarna under februari månad.
En anmälan om intresse inkom 04.03.2019.
Sökanden anmäler sitt intresse att driva Hamnsundets gästhamn under inkommande
säsong med option om förlängning inkommande två år.
Sökanden har erfarenhet från drift av liknande verksamhet. Sökanden önskar få använda det gemensamma utrymmet i befintligt hyreshus för sin verksamhet samt att kommunen bistår med inköp av möblemang, pizzaugn samt kyl och frys.
Sökanden önskar att inte betala någon hyra för verksamheten.
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar sökanden för drift och skötsel av Hamnsundets gästhamn. Innan kontraktsskrivning måste sökande inlämna giltigt intyg över att företaget inte har
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skatteskulder samt att företaget har gällande FöPL, dvs gällande pensionsförsäkring för
företagare.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet till vik. kommuningenjören samt att
skötseln och driften av Hamnsundets gästhamn bjuds ut igen via annons i tidningen.
Nämnden önskar en utredning över intäkter samt avgifterna för gästhamnen.
Tekniska nämnden önskar att en kortare avtalsperiod marknadsförs.
---------------
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SK/11/2019
§ 10

SMÅBÅTSHAMNAR 2019 - 2023, FÖRDELNING AV BÅTPLATSER

TEKN 93 §/14.11.2018
Tekniska nämnden behandlade 18.11.2013 principerna för uthyrning av kommunens
båtplatser i Karviken, Kvarnboviken och Hamnsundet.
Följande principer fastställdes:
Platserna fördelas enligt följande prioritet:
- personer bosatta i Saltvik
- personer med fritidshus i Saltvik
- övriga
Avtalen gäller under förutsättning att båtplatsen betalas för en period om 5 år. Alla båtplatser fördelas vart 5:e år med början 2014.
Båtplatsen får inte överlåtas eller uthyras till 3:e part.
Information om båtplatserna sker två gånger i kommunbladet och på kommunens hemsida i god tid före båtsäsongen.
Principerna för platsfördelning samt regler för väntelistor bör ses över. Detta gäller speciellt avtalets tid och hur en eventuell väntelista skall behandlas.
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Avtalen gäller, under förutsättning att fastställd årsavgift för båtplatsen betalas i tid, för
en period om ett år i taget. Alla båtplatser fördelas för inkommande 5 år med början
2019.
Avtal med hyresgästerna för båtplatserna skrivs. Tekniska nämnden ger kommuningenjören i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal. I avtalet bör hyresvillkoren tydligt framgå.
Information om småbåtsplatserna införs i kommunbladet samt på hemsidan.
Ansökan om småbåtsplats skall vara inlämnad senast 28.02.2019.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden återremitterar ärendet till kommuningenjören.
-----------------

TEKN 100 §/5.12.2018
Bilaga 1. Förslag till avtal för hyra av småbåtsplats
Bilaga 2. Förslag till allmänna avtalsvillkor
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Platserna söks enligt följande:

Protokolljustering:
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1 båtplats fördelas per sökande hushåll
På ansökan kan specificeras 1:a, 2:a och 3:e handsval
Efter fastställd platsfördelning tillämpas väntelista. Placering på väntelista
enligt datum för anhållan. Väntelistan är oberoende kriteriet för boplats eller placering av
fritidbostad.
Platserna fördelas enligt följande prioritet:
1. Personer bosatta i Saltvik med fritidshus på ö utan vägförbindelse
2. Personer bosatta i Saltvik
3. Personer med fritidshus i Saltvik
4. Övriga personer med stuga på ö utan vägförbindelse
5. Övriga
Förslag till avtal för hyra av småbåtsplats godkänns enligt bilaga 1.
Förslag till allmänna avtalsvillkor godkänns enligt bilaga 2 och skickas vidare till kommunstyrelsen för fastställelse.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt att platserna söks enligt följande:
1 båtplats fördelas per sökande hushåll
På ansökan kan specificeras 1:a, 2:a och 3:e handsval
Efter fastställd platsfördelning tillämpas väntelista enligt prioritetsordningen. Inkomna ansökningar efter 28.02 placeras på väntelista enligt datum oberoende kriteriet för boplats eller placering av fritidsbostad.
Tekniska nämnden beslöt att platserna fördelas enligt följande prioritet:
1. Personer bosatta i Saltvik
2. Personer med fritidshus på ö utan vägförbindelse i Saltvik
3. Övriga
I de allmänna avtalsvillkoren uppdateras 4d):
”Till kommunen omedelbart anmäla ändring av adress, telefonnummer och/eller e-mailadress samt båtbyte”
Och
”g III) Öppen eld eller grillning får inte förekomma i båt eller i hamnområdet, utan endast
på anvisad plats.”
Allmänna avtalsvillkoren för hyra av småbåtsplats skickas vidare till kommunstyrelsen
för fastställelse.
----------------KMST 323 §/18.12.2018
Tekniska nämnden har vid sitt möte 5.12.2018 § 100 beslutat om hur kommunens småbåtsplatser fördelas för perioden 2019-2023.
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Tekniska nämnden har även uppgjort ett förslag på allmänna avtalsvillkor för uthyrning
av kommunens småbåtsplatser. Förslaget förs till kommunstyrelsen för fastställelse.
Avtal och allmänna avtalsvillkor vid uthyrning av småbåtsplats bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer tekniska nämndens förslag på allmänna avtalsvillkor för uthyrning av småbåtsplats i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag förutom ändring av p. 1.2;
”Kommunen förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna avtalsvillkor. Ändringar i Allmänna avtalsvillkor meddelas tre månader på förhand”.
Allmänna avtalsvillkor vid uthyrning av småbåtsplats bifogas protokollet.
----------------TEKN 10 §/06.03.2019
Tekniska nämnden har 100 §/05.12.2018 behandlat fördelningen av småbåtsplatserna.
Beslöts att principerna för fördelning av småbåtsplatserna ska vara:
Platserna fördelas enligt följande prioritet:
1. Personer bosatta i Saltvik
2. Personer med fritidshus på ö utan vägförbindelse i Saltvik
3. Övriga
Information om småbåtsplatserna har varit införda i kommunbladet i nummer 1 och
2/2019 samt på hemsidan.
Ansökan om småbåtsplats skall vara inlämnad senast 28.02.2019.
Förteckning över inkomna ansökningar bifogas kallelsen.
Efter sammanställning av ansökningarna fördelas de enligt följande:
Karviken (13 platser)
1:a val, totalt 23 st varav 22 st bostatta i Saltvik och 1 st övriga.
2:a val, totalt 10 st varav 8 st bostatta i Saltvik och 2 st med fritidsbostad på ö.
3:e val, totalt 3 st varav 3 st bosatta i Saltvik
Hamnsundet (18 platser)
1:a val, totalt 19 st varav 15 st bostatta i Saltvik och 4 st övriga.
2:a val, totalt 14 st varav 14 st bostatta i Saltvik
3:e val, totalt 2 st varav 2 st bosatta i Saltvik
Kvarnboviken (13 platser)
1:a val, totalt 3 st varav 3 st bosatta i Saltvik

Protokolljustering:
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Vik. Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden fördelar båtplatserna enligt följande:
Karviken (13 platser)
Båtplatserna i Karviken fördelas genom lottning mellan alla bosatta i Saltvik med Karviken som 1:a val, totalt 22 st.
Hamnsundet (18 platser)
Alla sökande bostatta i Saltvik med Hamnsundet som 1:a val tilldelas båtplats.
Resterande 3 platser fördelas genom lottning mellan sökande bostatta i Saltvik med
Hamnsundet som 2:a val.
Kvarnboviken (13 platser)
Alla sökande till Kvarnboviken tilldelas båtplats.
Information om vem som fått respektive inte fått båtplats sköts av tekniska kansliet som
även ombesörjer fakturering och avtal för de som tilldelats plats.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden fördelade platserna enligt följande:
Båtplatserna till Karviken fördelades genom lottning mellan alla bosatta i Saltvik med
Karviken som 1:a val enligt följande:
1. Justin & Charlotte Smith
2. Jan Ole Westerlund
3. Jan-Anders Jansson
4. Patrick Kuhlman
5. Stefan Holmström
6. Johannes Kuhlman
7. Magnus Kuhlman
8. Conny Sjöholm
9. Dan Söderlund
10. Mats Mattsson
11. Veronica Wahlsberg
12. Leif-Anders Mattsson
13. Roland Kuhlman
Alla sökande bosatta i Saltvik med Hamnsundet som 1:a val tilldelas båtplats dvs enligt
nedanstående lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Roger Karlsson
Leif Karlsson
Jill Andersson
Bertil Berglund
Sten Smeds
Ida Söderlund
Sven-Olof Boman
Viktor Karlsson & Bethina Bergman
Guy Linde
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10. Alf Lindström
11. Henry Sundström
12. Jan Johansson & Maria Salmén
13. Annika Söderström
14. Sten-Göte & Jonna Nyman
15. Kjell Lindvall
3 resterande platser i Hamnsundet fördelas mellan alla bostatta i Saltvik med Hamnsundet som 2:a val enligt följande:
16. Jimmy Elfberg
17. Dan Nyholm
18. Peter Baarman
Till båtplatserna i Kvarnboviken fanns endast 3 st sökande. Båtplatserna fördelas enligt
följande:
1. Tove & Linus Fagerström
2. Eric Sundberg
3. Staffan Mörn
Alla som inte fått båtplats ska erbjudas plats i Kvarnboviken.
---------------
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SK/15/2019
§ 11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 TEKNISKA NÄMNDEN, SAMHÄLLSTJÄNSTER

TEKN 11 §/06.03.2019
Bilaga. Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska nämnden, Samhällstjänster
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska nämnden, Samhällstjänster enligt bilaga.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska nämnden, Samhällstjänster och förordar att den godkänns inför Kommunstyrelsen med följande kompletteringar:
Tillägg under Strömma station:
Faktura från 2017 för renhållnings- och tvätteritjänster inkom under 2018. Vid renovering
av kommunens fastigheter belastas renhållnings- och tvätteritjänster för Strömma.
Nyckeltal Kommunalvägar
Nyckeltal för belagda meter kommunalväg ändras till 33 428 m.
---------------
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SK/15/2019
§ 12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 TEKNISKA NÄMNDEN, AFFÄRSVERKSAMHET

TEKN 12 §/06.03.2019
Bilaga. Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska nämnden, Affärsverksamhet
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska nämnden, Affärsverksamhet enligt bilaga.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska nämnden, Affärsverksamhet och förordar att den godkänns inför Kommunstyrelsen med följande kompletteringar:
Tillägg under bostäder:
Fiber drogs till kommunens hyresbostäder.
Nämnden önskar få en specifikation över kostnaderna för Grönvalla pensionärsbostäder.
---------------
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SK/15/2019
§ 13

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 TEKNISKA NÄMNDEN, INVESTERINGAR

TEKN 13 §/06.03.2019
Bilaga. Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska nämnden, Investeringar
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska nämnden, Investeringar enligt bilaga.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden godkänner textdel till Verksamhetsberättelse 2018 Tekniska nämnden, Investeringar enligt bilaga och förordar att den godkänns inför Kommunstyrelsen.
Nämnden önskar ta del av den uppdaterade investeringsdelens utfall där totalanslag för
investeringarna framgår, då dokumentet färdigställts.
---------------
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SK/16/2019
§ 14

KARVIKEN, RENOVERING AV TRÄBRYGGA

TEKN 14 §/06.03.2019
Träbryggan i Karviken behöver renoveras. Anslag för renoveringen finns beviljade i
kommunens investeringsbudget för 2019.
Renoveringen har utbjudits på entreprenad under februarimånad. Entreprenaden har
annonserats ut i både Nya Åland och Ålandstidningen samt kommunens digitala anslagstavla. Anbuden ska vara inlämnade 04.03.2019 kl.15.00 till kommunkansliet.
2 st anbud har inkommit inom utsatt tid. Båda anbuden överskrider budgeterade medel
för projektet.
Bilaga. Sammanställning anbud ”Karviken renovering av brygga”
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Vik. kommuningenjören föreslår att tekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen
och fullmäktige om tilläggsmedel och antar det för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet under förutsättning att tilläggsmedel beviljas.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt begära om tilläggsmedel om 10.000€ hos kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för förverkligande av renoveringen.
Projektet bjuds ut igen under hösten förutsatt att tilläggsmedel beviljas.
---------------
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SK/19/2019
§ 15

KOMMUNGÅRDEN, FASADRENOVERING GAMLA DELEN

TEKN 15 §/06.03.2019
Fasaden på kommungården behöver renoveras. Anslag för renoveringen finns beviljade
i kommunens investeringsbudget för 2019.
Renoveringen har utbjudits på entreprenad under februarimånad. Entreprenaden har
annonserats ut i både Nya Åland och Ålandstidningen samt kommunens digitala anslagstavla. Anbuden ska vara inlämnade 04.03.2019 kl.15.00 till kommunkansliet.
2 st anbud har inkommit inom utsatt tid. Båda anbuden överskrider budgeterade medel
för projektet.
Bilaga. Sammanställning anbud ”Kommungården fasadrenovering”
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Vik. kommuningenjören föreslår att tekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen
och fullmäktige om tilläggsmedel och antar det för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet under förutsättning att tilläggsmedel beviljas.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt att inte anta något anbud. Fasadrenoveringen för byggnaden
har varit uppdelad på två år, 2019 och 2020, med budgeterat anslag om totalt 40.000 €
för båda åren. Projektet skjuts fram och tas upp i investeringsbudgeten för 2020 samt att
anslaget för projektet höjs.
---------------
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SK/21/2019
§ 16

DÄLDEN, TAKBYTE BILTAK

TEKN 16 §/06.03.2019
Yttertaket på biltaket med tillhörande förråd vid kommunens hyresbostäder Dälden, i
Haraldsby, behöver renoveras. Anslag för renoveringen finns beviljade i kommunens investeringsbudget för 2019.
Renoveringen har utbjudits på entreprenad under februarimånad. Entreprenaden har
annonserats ut i både Nya Åland och Ålandstidningen samt kommunens digitala anslagstavla. Anbuden ska vara inlämnade 04.03.2019 kl.15.00 till kommunkansliet.
6 st anbud har inkommit inom utsatt tid och 1 st anbud efter utsatt tid.
Bilaga. Sammanställning anbud ”Dälden Takbyte”
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Vik. kommuningenjören föreslår att tekniska nämnden antar det för kommunen mest
ekonomiskt fördelaktiga anbudet från Rönnhem Ab om 20.600 € exklusive moms.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden antog det för kommunen mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet från
Rönnhem Ab om 20.600 € exklusive moms.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
06.03.2019

Sida
16

Tekniska nämnden

SK/20/2019
§ 17

PROJEKTKALENDER 2019

TEKN 17 §/06.03.2019
Bilaga. Projektkalender 2019
Vik. Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig projektkalendern till kännedom.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
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: 8, 17
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 9-16
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets
beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid
arbetsdomstolen”.
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:
Kommunstyrelsen i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer: 9-16
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.

Protokolljustering:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
06.03.2019

Sida
18

Tekniska nämnden

BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelseyrkanden 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
3. beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:Besvärstid 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 på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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BESVÄRSANVISNING
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 författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
post-adress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
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 lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------
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