SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
8.12.2014

Sammanträdestid

Måndagen den 8.12.2014kl.19.00 -21.15

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommunkansliet i Nääs
- Lundberg Bror.
x Sjöblom Tommy, ordf § 92-98.
x Danielsson Gerd
x Hampf René
x Jansson Tom, ordf § 99
x Rydström Agneta
x Söderlund Jessica
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x Rauhala Fredrik
- Linde Guy
- Fabritius Niklas
- Jansson Ingvor
- Sirén Siw

Övriga närvarande
- Karlsson Runar, kommunstyrelsens ordförande
x Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant
- Laaksonen Jessica, tf. kommundirektör
x Danielsson Lars-Erik, kommuningenjör

Paragrafer

§§ 92-99

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Tommy Sjöblom
Saltvik den 8 december 2014

Lars-Erik Danielsson

Protokolljustering

Tom Jansson
Saltvik den 10 december 2014

Gerd Danielsson

Intygar
Utdragets riktighet
bestyrkes

Lars-Erik Danielsson,
Saltvik den

sekreterare

Underskrift

Ylva Westerberg, vik. byråsekreterare

Protokollet framlagt till
påseende

Nr
11/2014

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Kallelsen utfärdad den
27.11.2014

Sammanträdestid

Måndagen den8.12.2014kl.19.00-21.15

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Nääs

Ärenden:
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97

Konstatera laglighet och beslutförhet
Protokolljusterare
Föredragningslistan
Kallelse till busstidtabellmöte
Antagande av offert för byggande av vägbelysning i Solhöjdens bostadsområde
Projektuppföljning

§ 98
§ 99

Anhållan om förlängd entreprenadtid
Ordförandes årsarvode

Mötet inleddes med en rundvandring i Rangsby skola.

Tommy Sjöblom, ordförande
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§ 92

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
8.12.2014

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Tekn 92 § /08.12.2014
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------------------

§ 93

PROTOKOLLJUSTERARE

Tekn 93 §/08.12.2014
I tur att justera protokollet är Tom Jansson och Gerd Danielsson
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Tom Jansson och Gerd Danielsson.
Protokollet justeras direkt efter mötet.
------------------------------

§ 94

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tekn 94 §/08.12.2014
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 98 Anhållan om förlängd entreprenadtid, avlopp Lavsböle
§ 99 Ordförandes årsarvode.
------------------------------

Protokolljustering:
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§ 95

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
8.12.2014
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KALLELSE TILL BUSSTIDTABELLMÖTE

Tekn.n 95 §/8.12.2014
En kallelse till busstidtabellmöte har 21.11.2014 kommit från landskapsregeringen. Mötet hålls 9 dec kl. 10.
Förslag till busstidtabeller saknades i kallelsen.
Förslagen till tidtabeller finns bifogat. Enligt uppgifter från Viking Line Buss
handlar ändringarna endast om smärre justeringar på några minuter. Inga
linjer föreslås bli indragna.
Tidigare år har tekniska nämndens ordförande deltagit i mötet.
Kommunen har flera gånger påtalat att kallelse till mötet bör skickas ut i så
god tid att ärendet hinner beredas i kommunens organ.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämndens vice ordförande deltar i mötet.
Beslut:
Tekniska nämnden omfattar förslaget till busstidtabeller 2015. Ingen från
nämnden deltar i mötet.
---------

Protokolljustering:

§ 96

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
8.12.2014

ANTAGANDE AV OFFERT FÖR BYGGANDE AV VÄGBELYSNING I SOLHÖJDENS
BOSTADSOMRÅDE

Tekn.n 96 §/08.12.2014
Tekniska nämnden har begärt anbud på byggande av vägbelysning i Solhöjden bostadsområde.
Sammanställning över inkomna anbud bifogas.
Kommuningenjörens förslag:
Anbudet från Olles El Ab om 21 950,00 euro exkl. moms antas.
Beslut:
Enligt förslag.
---------

Protokolljustering:

Sida
5

§ 97

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
8.12.2014

PROJEKTUPPFÖLJNING

Tekn. n 97 §/ 08.12.2014
Uppdaterad projektkalender presenteras på mötet
Beslut:
Tekniska nämnden antecknar projektkalendern till kännedom. Dessutom
fick kommuningenjören i uppdrag att göra upp en projektkalender för år
2015.
----------

Protokolljustering:
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§ 98

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
8.12.2014
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ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGD ENTREPRENADTID

Teknn 98 §/08.12.2014
Karlssons Schakt och Transport har entreprenaden för arbetet med nedläggning av avlopp till Lavsböle.
Firman anhåller genom Jonas Karlsson om förlängning av entreprenadtiden med motivering att flera av firmans maskinförare är sjukskrivna. Även
en annan entreprenör som skulle hyras in har enligt muntlig information
skadat sig och blivit sjukskriven.
Entreprenaden skall enligt avtalet slutföras senast 17.12.2014 och slutstädningen skall vara klar senast 31.5.2015.
Entreprenören anhåller om förlängning till 28.2.2015.
Enligt tidigare beslut från miljöbyrån skall projektet redovisas senast
31.12.2014 för att erhålla beviljat bidrag. Kommuningenjören har kontaktat
miljöbyrån och fick per tel. besked att det beviljade bidraget efter anhållan
kan ansökas senare.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden beviljar Karlssons Schakt & Transport förlängning av
entreprenadtiden till 28.2.2015. Slutstädningen skall vara klar senast den
31.5.2015.
Beslut:
Tekniska nämnden beviljar Karlssons Schakt & Transport förlängning av
entreprenadtiden till 28.2.2015. Slutstädningen skall vara klar senast den
31.5.2015.
Ökade kostnader som beror på förlängningen belastar Karlssons Schakt &
Transport.
----------

Protokolljustering:

§ 99

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
8.12.2014
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ORDFÖRANDES ÅRSARVODE

Tekn.n 99 §/08.12.2014
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att
utreda om hälften av årsarvodet för nämndordförande borde tillfalla nämndens vice ordförande.
Kommunens arvodesstadga säger så här:
”Om ordförande är förhindrad att handha sitt uppdrag, upphör hans rätt till
årsarvode, då förhindret pågått oavbrutet i en månads tid. Årsarvodet dividerat med 365 erläggs härefter per kalenderdygn åt viceordföranden, tills
ordföranden börjar handha sitt uppdrag”
Tekniska nämndens årsarvode är 502 €/år + telefonersättning 54 €/år.
Den som är ordförande under själva mötet får 50 % förhöjning av arvodet
jämfört med övriga ledamöter
Tekniska nämnden konstaterar att ordinarie ordförande hittills varit närvarande vid 3 av nämndens 10 möten. Vid dagens möte är ordinarie ordförande bortrest.
Inklusive dagens möte kommer nämndens vice ordförande att ha fungerat
som ordförande vid 7 av 11 möten. Vid ett möte var både ordinarie och
vice ordförande frånvarande.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden konstaterar att ordinarie ordförande varit frånvarande
vid större delen av nämndens möten och även bortrest under längre perioder. Tekniska nämnden besluter överföra hälften av årsarvodet och hälften av telefonersättningen till nämndens vice ordförande.
Tommy Sjöblom anmälde jäv och deltog varken i ärendets beredning eller i
dess beslut.
Tom Jansson fungerade som ordförande under paragrafen.
Beslut:
Tekniska nämnden konstaterar att ordinarie ordförande varit frånvarande
vid större delen av nämndens möten och även bortrest under längre perioder. Tekniska nämnden besluter överföra hälften av årsarvodet och hälften av telefonersättningen till nämndens vice ordförande.
Paragrafen justerades omedelbart.
-----------

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:-Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 92-99.
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:
Tekniska nämnden i Saltvik
Saltviks kommun
Lillängs 14
22320 Ödkarby
Paragrafer: 92-99.
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

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
8.12.2014

Sida
10

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.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

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 byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .
forts.

Protokolljustering:
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BESVÄRSANVISNING, forts
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 postadress 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 lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
----------------------------

Protokolljustering:

