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§ 43

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 43 §/21.8.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Sten-Göte Nyman och Anja Salmén. Protokollet justeras
fredag 23.08.2019 kl.15.00.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg och ändring:
§ 48 Anhållan om övertagande av privat väg till kommunalväg
§ 49 Anhållan om förlängd entreprenadtid, Äppelängen
§ 50 Projektkalender 2019, Augusti
§ 51 Snöplogning 2019-2021
§ 45 Meddelande till kommunerna gällande statsunderstöd för förbättring av förutsättningarna för gång och cykling utgår
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/268/2019
§ 44

HALVÅRSRAPPORT 2019

TEKN 44 §/21.08.2019
Halvårsrapport för Tekniska nämnden bifogas sammanträdeskallelsen.
I Saltviks kommuns budget för år 2019 står under verkställighetsdirektiven att nämnderna före den 30 augusti skall ge en rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-juni.
Rapporten skall avse både ekonomi och verksamhet. Kommuningenjören har sammanställt ett förslag till rapport. Rapporten bifogas som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden omfattar rapporten som bifogas som bilaga och för den vidare till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/304/2019
§ 45

SNÖPLOGNINGSAVGIFT 2019/2020

TEKN 46 §/21.08.2019
Snöplogningsavgiften för vintern 2018-2019 varit 217,74 € ex. moms (270 € inkl. moms).
Antalet plogade vägar var 162 senaste vinter vilket var 8 färre än säsongen innan.
Kommunfullmäktige beslöt 55 §/10.09.2018 att den årliga uppföljningen av nettokostnaderna begränsas till de 10 senaste åren istället för att startåret är 2001. Om perioden är
för lång är inte kostnaderna och intäkterna jämförbara. Snöplogningsverksamhetens ackumulerade nettoresultat +/- ska inte påverka affärsverksamhetens externa nettoram.
Verksamheten har 2008 - 2019 gett ett ackumulerat underskott om 31.322 euro.
Uppföljningen över nettoresultatet 2008-våren 2019 bifogas som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att snöplogningsavgiften för vintern
2019-2020 blir oförändrat 217,74 euro. Lagstadgad moms tillkommer. Snöplogningsavgiften med nu gällande moms, 24 %, skulle bli 270,00 euro. Avgiften motiveras med att
den beräknas täcka de senaste fem årens medelkostnad och även räcker till en liten
minskning av det ackumulerade underskottet.
Avgiften skall vara kommunen tillhanda senast den sista bankdagen i oktober (31 oktober år 2019).
Försenad avgift föreslås vara 258,06 euro. Lagstadgad moms tillkommer. Försenad
snöplogningsavgift med nu gällande moms, 24 %, blir 320,00 euro. Förseningsavgiften
gäller dock inte nyinflyttade efter 30 september.
Även sommarstugor omfattas av rätten till kommunal snöplogning lika som tidigare vintrar.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------KMST §/2.9.2019
Uppföljning över nettoresultatet 2008-våren 2019 bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige i enlighet med tekniska nämndens förslag att
snöplogningsavgiften för vintern 2019-2020 blir oförändrat 217,74 euro. Lagstadgad
moms tillkommer. Snöplogningsavgiften med nu gällande moms, 24 %, skulle bli 270,00
euro. Avgiften motiveras med att den beräknas täcka de senaste fem årens medelkostnad och även räcker till en liten minskning av det ackumulerade underskottet.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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Avgiften skall vara kommunen tillhanda senast den sista bankdagen i oktober (31 oktober år 2019).
Försenad avgift föreslås vara 258,06 euro. Lagstadgad moms tillkommer. Försenad
snöplogningsavgift med nu gällande moms, 24 %, blir 320,00 euro. Förseningsavgiften
gäller dock inte nyinflyttade efter 30 september.
Även sommarstugor omfattas av rätten till kommunal snöplogning lika som tidigare vintrar.
Kommunstyrelsens beslut:
----------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/305/2019
§ 46

AVSTÄNGNING AV KOMMUNALVÄG

TEKN 47 §/21.08.2019
Haga Kungsgård Lantbruk Ab skall delta i årets Skördefest 20.09-21.09.2019.
Aktiviteterna kommer att vara på båda sidor om Ödkarbyvägen.
Haga kungsgård anhåller om att få stänga av Ödkarbyvägen mellan Hjortövägen och
Hagavägen fredag 20.09 och lördag 21.09. Dessutom anhåller man om att få parkera
bussar vid Ödkarby skola.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner anhållan.
Avstängningen avser fredag 20.09 kl. 09.00–22.00 och lördag 21.09 kl. 09.00-00.00.
Parkering av bussar vid Ödkarby skola får ske från kl. 14.00–22.00 på fredag och 09.0000.00 på lördag.
Arrangörerna sköter skyltning och dirigering av trafiken i området. Eventuella kostnader
som avstängningen medför bekostas av arrangörerna.
Alarmcentralen och polisen skall meddelas om avstängningen.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21.08.2019

Sida
7

Tekniska nämnden

SK/124/2019
§ 47

INTERNKONTROLL 2019 KVARTAL 2, TEKNISKA

TEKN 48 §/21.08.2019
Internkontrollen görs kvartalsvis och det är kommunstyrelsen tillsammans med kommundirektören har det övergripande ansvaret för organiseringen av den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen godkänner årligen de kommunövergripande kontrollmålen som nämnderna och enheterna ska inkludera i sitt arbete med den interna kontrollen.
Enligt riktlinjerna för internkontroll, som antogs av kommunfullmäktige15 §/8.2.2016, så
är det kommunstyrelsen som fastställer kontrollmål för året.
Uppföljning för Tekniska sektorns riskanalys och internkontroll för kvartal 2/2019 enligt
bifogade dokument.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig rapporten till kännedom.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden antecknar rapporten tillkännedom.
Till nästa kvartalsrapport bifogas även rapporter för kvartal 1 och 2.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/297/2019
§ 48

ANHÅLLAN OM ÖVERTAGANDE AV PRIVAT VÄG TILL KOMMUNALVÄG

TEKN 49 §/21.08.2019
Kommunfullmäktige beslöt på sitt möte 09.04.2018 §22 att status för Kuggviksvägen (inklusive första delen av Kastevägen, totalt 1.200 m) ändras till kommunalväg. Besvär
över beslutet ligger hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslut i ärendet väntas komma
inom kort.
Syssloman Olle Löfman anhåller om att kommunen ska överta resterande delen av Kastevägen ca 450 m och önskar ett förhandsbesked i ärendet.
Löfman erbjuder sig utföra följande inför övertagande av kommunen:
1.
2.
3.
4.

Bygga vändplan vid gränsen till Bergbo där Kastevägen slutar
Montera 3 st vägtrummor för förbättrad vattenavrinning
Spränga bort bergknall i diket
Hyvla och grusa vägen

Kommunfullmäktige beslöt enligt § 37/1.6.2015 att revidera principerna vid övertagande
av privatväg till kommunalväg enligt nedan:
- Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta.
- Det finns minst tre fast bosatta hushåll vid vägen.
- Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att kommunen övertar
vägen.
- Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
- Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget eller samtliga med andel i
vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
- Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för enskilda vägar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Vid ett övertagande av väg
ska kommunen stå för hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering och ev. markersättningar. Kommunfullmäktige skall bevilja budgetmedel för ändamålet.
- Avvikande från Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 kan följande avvikelser godkännas:
-

Mindre radie tillåts vid behov både för horisontalkurva och vertikalkurva.
Vägen byggs normalt 5,5 meter bred. Vid behov kan smalare väg med mötesplats
tillåtas.
Vägen byggs normalt med slänter 1:2.
Vägen grundförbättras med 30 cm 0-70 grus och 10 cm 0-32 grus.
Vägen skall i huvudsak följa den ursprungliga sträckningen samt ta hänsyn till befintliga byggnader och miljö.
Ytbeläggning bekostas helt av kommunen.
Näringsverksamhet jämställs med hushåll.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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Man kan fortlöpande anhålla om kommunalväg. Kommunfullmäktige fastställer vilka enskilda vägar som blir kommunalvägar, samt tidsplanen för dem. Övertagandet av väg
förutsätter medel i budgeten.
Kommuningenjörens förslag:
Kommuningenjören får i uppdrag att begära in kompletterande handlingar i enlighet med
processbeskrivningen. Om den uppfyller kriterierna förs vägen in i förteckningen över
vägar där man anhållit om övertagande och kan eventuellt beaktas i samband med kommande budgetbehandlingar.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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317/2019
§ 49

ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGNING AV ENTREPRENADTID, ÄPPELÄNGEN

TEKN 50 §/21.08.2019
Byggnationen av Äppelängens bostadsområde är under arbete. Deadline för projektet
var 30.06.2019. Under projektets gång har det konstaterats att verklig mängd berg överskrider den mängd som angetts i anbudshandlingarna, sammanlagt 950 enheter tillkommer utöver redan inmätt berg. Entreprenören Schaktkompaniet Ab, anhåller därmed om
förlängd entreprenadtid till årets slut för projektet.
Bilaga. Protokoll från AP-möte nr 5 18.06.2019
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner anhållan om förlängd entreprenadtid till 31.12.2019.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/20/2019
§ 50

PROJEKTKALENDER 2019, AUGUSTI

TEKN 51 §/21.08.2019
Bilaga. Projektkalendern 2019, Augusti
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig projektkalendern till kännedom.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden antecknar projektkalendern till kännedom med kompletteringar.
Uppdaterad projektkalender biläggs protokollet.
--------------KMST §/2.9.2019
Projektkalendern per augusti månad bifogas kallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar projektkalendern till kännedom.
Kommunstyrelsens beslut:
--------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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318/2019
§ 51

SNÖPLOGNING 2019-2021

TEKN 51 §/21.08.2019
Snöplogningsavtalen har gått ut och bör bjudas ut.
Snöplogningen har delats in i 4 olika distrikt enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Haga – Ödkarby – Hjortö
Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik
Lavsböle – Tengsödavik
Kvarnbo – Haraldsby

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden bjuder ut snöplogningen för säsongen 2019-2021 enligt tidigare distriktindelning. Anbudet ska ges i €/h samt vilket distrikt anbudet gäller.
Principen för plogningen är att kommunalvägarna och gatorna (byggnadsplanevägarna)
alltid skall vara framkomliga, de privata vägarna skall vara framkomliga så att man kan
ta sig till och från arbetet.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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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:44, 45, 47, 48, 50, 51
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 43, 46, 49
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: 43, 46, 49
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:
__________________________________________________
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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.

Protokolljustering:
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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.
----------------------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

