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§ 45
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Tekn 45 §/9.7.2015
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------------------

§ 46

PROTOKOLLJUSTERARE

Tekn 46 §/9.7.2015
I tur att justera protokollet är Tom Jansson och Agneta Rydström
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Tom Jansson och Agneta Rydström
Protokollet justeras direkt efter mötet
------------------------------

§ 47

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tekn 47 §/9.7.2015
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
------------------------------

Protokolljustering:
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ANHÅLLAN OM NY INFART TILL ÅKER, SUNE CARLSSON

Tekn.n § 48 /9.7.2015
Efter att landsväg 50, Kvarnbovägen, fick ny sträckning genom Haraldsby
har vägförrättning hållits. För att skapa större sammanhängande åkrar har
markbyten genomförts. Sune Carlsson har fått tilläggsmark vid korsningen
mellan Kvarbovägen och Haraldsbyvägen. Tidigare har infarten till hans
åker varit ca 150 meter från korsningen. Den infarten är brant. Efter markbytet anhåller Carlsson om att få anlägga en ny infart 50 meter in på Haralsbyvägen räknat från korsningen. Sikten är god. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner att en ny infart till åkern anläggs. Den gamla
infarten tas bort nästa gång vägdiket rensas.
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
---------

Protokolljustering:

§ 49
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DELGIVNINGAR

Kmst 156 §/15.6.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar följande delgivningar till kännedom. Långbergsöda-Öjen väglags tilläggsinformation delges tekniska nämnden.
ÅSUB


Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012-rapport 2015:2

Brandskyddsfonden

Svar på begäran om utredning om byggnadsbidrag som
brandskyddsfonden beviljat.
Räddningsområde Ålands landskommuner

Sammanträdesprotokoll 4/2015 3.6.2015

Sektorplan för brand- och räddningstjänsten Saltvik
Högskolan på Åland

Äldreomsorg på distans – informationsbrev 18.5.2015
Ålands kommunförbund

Protokoll förbundsstämma 1/2015 27.5.2015
Ålands omsorgsförbund

Protokoll förbundsfullmäktigemöte 1/2015 28.5.2015
Mariehamns Energi Ab

Bolagstämmoprotokoll 20.5.2015

Extra bolagasstämma 10.6.2015 (kommunens representant
Jörgen Lindblom erhöll kallelsen 3.6.2015).

Bolagstämmoprotokoll extra bolagstämma 10.6.2015
Finlands Kommunförbund

Cirkulär 27.5.2015 Nya miljöskyddslagen och förordningen.
Justitieministeriet

Riksdagsvalet 2015: Engångsersättning för valutgifter.
Väglaget Långbergsöda-Öjen

Väglagets tilläggsinformation daterad 4.6.2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt anteckna delgivningarna till kännedom och att tilläggsinformationen gällande Långbergsöda-Öjen väglag delges tekniska
nämnden.
-----------------------------Tekn.n 49 §/9.7.2015
Kommuningenjörens förslag:

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
9.7.2015

Sida
6

Tilläggsinformationen gällande Långbergsöda-Öjvägen tas i beaktande vid
prioriteringen av de vägar där man anhållit om att vägen övertas till kommunalväg. Prioriteringen behandlas i skild paragraf.
Beslut:
Enligt förslag.
---------

Protokolljustering:
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Dnr: 20 /2015
§ 50

ANSÖKAN OM SYSSELSÄTTNINGSSTÖD – BESLUT

Kmst 113 §/11.5.2015
I budgeten för år 2015 finns ett anslag om 150 000 euro för kommunala
vägar (kfge 93§/1.12.2014). Projekten skulle verkställas under förutsättning
att Ålands Landskapsregering beviljar 25 % i sysselsättningsstöd.
Saltviks kommun har ansökt om sysselsättningsstöd och fått avslag på sin
anhållan den 22 april 2015. Beslut ÅLR 2015/870 bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommuningenjören har gjort upp en lista över de privatvägar som anhållit
om att bli kommunalväg. Listan bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Listan och ärendets vidarebehandling tas upp till diskussion av kommunstyrelsen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att remittera ärendet till tekniska nämnden för att
utifrån de budgeterade 150 000 € uppgöra ett förslag och motivering till vilken/vilka vägar som ska byggas om till kommunala vägar.
Därtill beslöt kommunstyrelsen att principerna för övertagande av privata
vägar ska ses över.
-----------------------------Tekn.n 33 §/12.5.2015
Reviderad vägförteckning och skrivelse från boende vid LångbergsödaÖjvägen bifogas kallelsen som bilaga.
Avslag på anhållan om bidrag för ombyggnad av vägar har kommit från
landskapsregeringen varför det för tillfället inte finns några medel för ombyggnad av vägar. Kommunfullmäktige kan ändra skrivningen i budgeten.
Kommuningenjörens förslag:
Förslag till reviderade principer för övertagande av privat väg till kommunalväg behandlas i § 34.
Tekniska nämnden prioriterar vägarna utgående från hur många personer
som betjänas av respektive väg.
Beslut:
Tekniska nämnden prioriterar vägarna utgående från hur många personer
som betjänas av respektive väg med avseende på bofasta, näringsidkare
och arbetsplatser.
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Tekniska nämnden anhåller om att få använda de 150 000 euro som finns i
årets budget, trots att bidrag från Landskapsregeringen inte erhålls, för att
använda för förbättring av befintliga eller nya kommunalvägar.
----------

Kmst 144 §/25.5.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tekniska nämnden
får använda de budgeterade 150 000 € trots att sysselsättningsstöd om 25
% inte erhålls från landskapsregeringen. Summan får användas till förbättring av befintliga eller nya kommunalvägar. Tekniska nämnden får i det fall
medlen beviljas i uppdrag att prioritera vilken/vilka vägar som ska förbättras.
Beslut:
Jörgen Lindblom föreslog att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige föreslår att tekniska nämnden får använda de budgeterade 150 000 € trots
att sysselsättningsstöd om 25 % inte erhålls från landskapsregeringen till
byggande av nya kommunala vägar. Förslaget understöddes av Runar
Karlsson.
Två understödda förslag förelåg varvid kommunstyrelsen gick till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick en röst, Berit Hampf. Jörgen Lindbloms
förslag fick tre röster, Runar Karlsson, Silvana Fagerholm-Sjöblom och
Rosa Salmén.
Efter omröstning beslöt således kommunstyrelsen att föreslå inför kommunfullmäktige att tekniska nämnden får använda de budgeterade 150 000
€ trots att sysselsättningsstöd om 25 % inte erhålls från landskapsregeringen till byggande av nya kommunala vägar, vilka ska fastställas av
kommunfullmäktige.
Berit Hampf reserverade sig mot beslutet.
-------------------Kfge 38 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram en plan för vilka vägar som ska klassas om till
kommunalvägar. Förslaget ska även innehålla kostnadskalkyl och tidsplan.
------------------Kmst 164 §/15.6.2015
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden som tar fram ett förslag samt kostnadskalkyl och tidsplan på de vägar som ska klassas om till
kommunalvägar. Förslaget ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
3 augusti 2015.
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Kommunstyrelsen ger vidare tekniska nämnden i uppdrag att genom Saltviks Info och hemsidan informera invånarna om de av kommunfullmäktige
antagna principerna vid övertagande av privat väg till kommunalväg. I
meddelandet bör påpekas att det är fullmäktige som fastställer vilka enskilda vägar som blir kommunalvägar samt tidsplanen för dem samt att
övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten. I samma meddelande
informeras också om vilka som anhållit om kommunalväg och att man fortlöpande kan anhålla om kommunalväg.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Tekn.n 50 §/ 9.7.2015
Förteckning över vägar där man anhållit om övertagande till kommunalväg
bifogas kallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden prioriterar vägarna enligt hur många fast bosatta hushåll och företag som finns längs vägen.
Tidsplan: Beslut om vilken/vilka vägar som skall klassas om tas vid kommunfullmäktiges möte 7 september. En enkel arbetsbeskrivning inklusive
massaberäkning för en eller eventuellt två vägar görs inom september.
Entreprenaden kan bjudas ut i början av oktober och arbetet inledas i månadsskiftet oktober/november.
Beslut:
Tekniska nämnden föreslår att i första hand Skatan-Gersbäcken vägen
övertas till kommunalväg. Den ombyggda delen ytbeläggs i år. Projektering
och grundförbättring av vägen påbörjas i år.
Tidsplanen godkändes.
Förteckning över samtliga vägar som anhållit om övertagande bifogas protokollet.
---------

Protokolljustering:

§ 51

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
9.7.2015

Sida
10

FÖRBÄTTRA INOMHUSKLIMATET VID SUNNANBERG VÅRDHEM

Soc.oms.n. § 110/7.10.2014
Ärendet togs upp på initiativ av Dan Nyholm.
Dan Nyholm framför att det under sommarmånaderna är väldigt varmt inne
på Sunnanbergs vårdhem, och väcker frågan huruvida en kylanläggning
kan installeras för att förbättra inomhusklimatet.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden framför till kommunstyrelsen ett önskemål
om att utreda möjligheterna till att installera kylanläggning till befintligt ventilationssystem för att förbättra inomhusluften vid Sunnanbergs vårdhem.
-------------------Kmst 279 §/20.10.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till tekniska nämnden för utredning
och kostnadskalkylering.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------------------------------------Tekn.n 51 §/9.7.2015
Kommuningenjören har varit i kontakt med ett företag som installerar ventilations- och kylanläggningar på Åland. Företaget har konstaterat att det
varken finns plats i ventilationsrummen eller på vinden för de kylbatterier
och större kanaler som behövs.
Istället för att komplettera befintligt ventilationssystem föreslås att kylsystem monteras i rummen. Grupper på 2,4 eller 5 rum kan ha gemensam
utedel. Kostnaden rör sig om ca 1 800 euro exkl. moms per rum. Priset
förutsätter att innedelen kan monteras så att kondensvattnet kan ledas ut.
För att förbättra inomhusklimatet i sommar har 4 stycken värmepumpar
som betjänar ett rum var beställts. Värmepumparna kan köras som kylanläggning och placeras i de båda matsalarna, vid torget och i stora kansliet.
Priset är 1 560 euro exkl. moms per styck.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden meddelar kommunstyrelsen att 4 värmepumpar/kylanläggningar skaffats för den här sommaren. Nämnden beaktar
ärendet i samband med budgetarbetet i höst.
Beslut:
Enligt förslag.
---------

Protokolljustering:
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SALTVIKS KOMMUNS AVLOPPSPLAN. REVIDERING

Tekn.n 52 §/9.7.2015
Saltviks kommuns avloppsplan fastställdes av fullmäktige 34 §/ 4.2.2008,
och reviderades 31.3.2008 och 31.5.2010.
Landskapet har tidigare beviljat landskapsbidrag för utbyggnaden av av
loppsnätet men dessa bidrag har upphört.
Samtliga utbyggnadsetapper som ingår i avloppsplanen är genomförda eller under behandling.
Det har kommit anhållan om att få ansluta fastigheter som ligger utanför
nuvarande verksamhetsområde men i närheten av området. För de enskilda hushållen vore det bättre att ansluta huset till det kommunala avloppsnätet jämfört med att bygga enskilda lösningar.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att avloppsplanen ändras enligt förslag i bifogad bilaga.

Beslut:
Tekniska nämnden föreslår att avloppsplanen revideras enligt bifogad bilaga. Nämnden ändrade kommuningenjörens förslag så att även stugor i
avloppsverkets verksamhetsområde kan anslutas.
---------

Protokolljustering:
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Dnr: 5 /2014
§ 53

BYGGANDE AV PANNCENTRALER VID SUNNANBERG OCH RANGSBY SKOLA

Tekn.n 39 § /18.6.2014
I 2014 års budget finns upptaget medel för panncentral vid Rangsby skola
och alternativ energi vid Sunnanberg vårdhem. I bägge fall har avsikten efter utredningar varit någon form av bio-energi.
Tekniska nämnden har anlitat Martin Nilsson, BioEnerMart för uppgörande
av anbudshandlingar. Då marknaden undersökts visar det sig att de flesta
anläggningar som finns på marknaden är avsedda för ett bränsle. Kombination av olika bränslen är ovanlig.
Nämnden diskuterade fördelen med olika bränslen och möjligheten att få
upphandla skötseln. Dessutom diskuterades om även bränslelagret skall
ingå.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt begära i anbud på uppförande av kompletta
värmecentraler för fliseldning. Även bränslelagret skall ingå.
-------Tekn.n 57 §/18.9.2014
Inom utsatt tid har 5 anbud inkommit
Samtliga anbud överstiger budget.
Sammanställning över inkomna anbud bifogas kallelsen
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om budgetändring så de lägsta anbuden kan
antas.
Beslut:
Ärendet återremitterades till kommuningenjören för ytterligare jämförelse
av inkomna anbud.
-----Tekn.n 81 §/16.10.2014
Efter genomgång av anbuden konstateras att inget anbud helt motsvarar
anbudsförfrågan.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden besluter avbryta upphandlingen. Anbudsförfrågan
kompletteras så att vissa tekniska specifikationer ändras och så att samtliga byggnadsarbeten ingår.
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
--------Tekn.n 10§/5.2.2015
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt att åter begära in anbud på pannanläggningarna.
Följande kompletteringar skall beaktas:
-Pris anges skilt för respektive anläggning.
Protokolljustering:
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-Fundament för panncentralen skall ingå i priset. I fundamentet skall ingå
samtliga arbeten så som schaktning, fyllning och betongfundament.
-Flissilon skall vara minst 25 m3.
-Fyllning av flissilon skall ske från en tippficka med tillhörande skruv.
Trycket i anläggningen skall vara 3 bar.
-Skolning av personalen och produktblad på svenska skall ingå.
-Anbud kan antas under förutsättning att entreprenör kan erhållas för driften.
--------Tekn.n 35 §/12.5.2015
Tekniska nämnden har åter begärt anbud på uppförande av panncentralerna. Anbudstiden utgår 12.5. Inkomna anbud presenteras på mötet.
Kommuningenjörens förslag:
Det billigaste anbudet som uppfyller anbudsförfrågan antas.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt avbryta upphandlingen eftersom samtliga anbud
överskrider budgeterade medel.
Tekniska nämnden avser att anhålla om utökade medel.
---------Tekn.n 41 §/4.6.2015
I årets budget finns upptaget 120 000 euro för byggande av panncentral
vid Rangsby skola och 118 343 euro för Sunnanberg, alternativ energi.
Inför nämndens förra möte hade anbud begärts för uppförande av panncentraler för flis. Samtliga inkomna anbud översteg budgeterade medel.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om utökade medel för projekten enligt följande:
-från 120 000 till 160 000 euro för byggande av panncentral vid Rangsby
skola.
-från 118 343 till 160 000 euro för Sunnanberg, alternativ energi.
Beslut:
Enligt förslag.
--------Tekn.n 53 §/9.7.2015
Tekniska nämnden har genom annons i båda lokaltidningar undersökt intresset för att leverera flis och sköta driften av anläggningarna samt prisnivån. Endast en entreprenör har visat intresse.
Kostnaden för uppvärmning med flis kan bli drygt 50 % lägre än för uppvärmning med olja.
Med nuvarande priser kan det ge en inbesparing på ca 13 000 euro/år för
Sunnanberg. Kostnaden för att bygga en flisvärmeanläggning är ca
160 000 euro.
Med en bergvärmepump blir besparingen ca 16 000euro/år. En bergvärmeanläggning kostar ca 130 000. För en luft-vatten värmepump är besparingen ca 12 000 euro/år. En sådan anläggning kostar ca 90 000 euro.
Protokolljustering:
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Kommuningenjörens förslag:
Med tanke på det svaga intresset för att leverera flis och sköta anläggningarna föreslår tekniska nämnden att värmepumpar installeras istället för att
bygga panncentraler.
För projektet Sunnanberg alternativ energi beställs projektering av värmepumpsanläggningar enligt följande:
-vid Klockars installeras en luft-vatten värmepump. Befintliga elpannor används vid behov för tilläggsvärme. Befintlig värmeväxlare demonteras.
-vid Sunnanberg installeras bergvärmepump. Befintlig oljepanna används
vid behov för tilläggsvärme. Ett teknikrum behöver byggas utanför pannrummet.
För projektet Rangsby skola panncentral anhåller tekn.nämnden om att
istället för panncentraler få installera bergvärmepump med befintliga oljepannor som värmekälla vid behov.
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt. Beslutet motiveras med det svaga intresset
för att sköta driften och höga investeringskostnader.
---------
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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:50, 52, 53.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 45-49, 51.
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: 45-49, 51.

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.
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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.
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.
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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.
----------------------------
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