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§ 54
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Tekn 54 §/20.8.2015
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------------------

§ 55

PROTOKOLLJUSTERARE

Tekn 55 §/20.8.2015
I tur att justera protokollet är Jessica Söderlund och René Hampf
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Jessica Söderlund och Tom Jansson
Protokollet justeras direkt efter mötet.
------------------------------

§ 56

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tekn 56 §/200.8.20125
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
§ 59 Anhållan om enkelriktning
§ 60 Anhållan om sysselsättningsstöd –Beslut
§ 61 Färdigställande av Kuggbölevägen
------------------------------

Protokolljustering:
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SNÖPLOGNINGSAVGIFT VINTERN 2015-2016

Tekn.n 57 §/20.8.2015
Kommunfullmäktige beslöt 53 §/8.9.2014 att kommunen fortsätter med
snöplogningen hösten 2014-våren 2017. Avtalet med plogentreprenörerna
förnyades 2014 och gäller till och med våren 2017.
Avgiften för snöplogning har vintern 2014-2015 varit 250 € inkl. moms. Antalet plogade vägar var 179 senaste vinter vilket var färre än tidigare år.
Trolig orsak till minskningen är förra årets höjning av avgiften samt att vintern 2013-2014 var snöfattig. De senaste vintrarna gav verksamheten ett
kraftigt underskott eftersom vintern 2009-2010, vintern 2010-2011samt vintern 2012-2013 var ovanligt snörika i motsats till många föregående vintrar
som varit snöfattiga. Även de två senaste vintrarna har varit snöfattiga.
Kommunfullmäktige beslöt 98 §/10.11.2008 bland annat att en årlig uppföljning görs över nettokostnaderna från år 2001 och att snöplogningsverksamhetens ackumulerade nettoresultat +/- inte påverkar affärsverksamhetens externa nettoram.
Uppföljningen över nettoresultatet 2001-våren 2015 bifogas som bilaga
Förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att snöplogningsavgiften
för vintern 2015-2016 höjs till 233,87 euro. Lagstadgad moms tillkommer.
Snöplogningsavgiften med nu gällande moms, 24 %, skulle bli 290,00
euro. Höjningen motiveras med att den då täcker de senaste fem årens
medelkostnad.
Avgiften skall betalas senast den 31 oktober. Avgift som betalas senare föreslås vara 274,19 euro. Lagstadgad moms tillkommer. Försenad snöplogningsavgift med nu gällande moms, 24 %, blir 340,00 euro. Förseningsavgiften gäller dock inte nyinflyttade efter 30 september.
Tekniska nämnden anhåller dessutom om att verksamhetens ackumulerade nettoresultat +/- fortsättningsvis inte påverkar affärsverksamhetens
externa intäktsram och kostnadsram.
Även sommarstugor omfattas av rätten till kommunal snöplogning lika som
tidigare vintrar.
Beslut:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att snöplogningsavgiften
för vintern 2015-2016 höjs till 217,74 euro för hushåll med bruttoinkomst
överstigande 1 000 euro per månad. Lagstadgad moms tillkommer.
Snöplogningsavgiften med nu gällande moms, 24 %, skulle bli 270,00
euro.
För hushåll med en bruttoinkomst under eller lika med 1 000 euro föreslås
snöplogningsavgiften bli 120,97 euro. Lagstadgad moms tillkommer.
Snöplogningsavgiften med nu gällande moms, 24 %, skulle bli 150,00 euro
för dessa hushåll.
Avgiften skall betalas senast den 31 oktober. Avgift som betalas senare
föreslås vara 258,06 respektive 161,29 euro. Lagstadgad moms tillkommer. Försenad snöplogningsavgift med nu gällande moms, 24 %, blir
Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
20.8.2015

Sida
5

320,00 euro respektive 200,00 euro. Förseningsavgiften gäller dock inte
nyinflyttade efter 30 september.
Tekniska nämnden anhåller dessutom om att verksamhetens ackumulerade nettoresultat +/- fortsättningsvis inte påverkar affärsverksamhetens
externa intäktsram och kostnadsram.
Även sommarstugor omfattas av rätten till kommunal snöplogning lika som
tidigare vintrar.
----------

Protokolljustering:
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RAPPORT ÖVER EKONOMI OCH VERKSAMHET JANUARI-JUNI 2015

Tekn.n 58 §/20.08.2015
I Saltviks kommuns budget för år 2015 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 godkänner rapporten som bifogas som bilaga.
Beslut:
Enligt förslag.
----------

Protokolljustering:
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ANHÅLLAN OM ENKELRIKTAD VÄG

Tekn.n 59 §/20.8.2015
Haga Kungsgård lantbruk Ab skall vara med i skördefesten i år. Företaget
anhåller om att Ödkarbyvägen skulle vara enkelriktad österut från Hjortövägen till Hagavägen 18 och 19 september kl. 16 – 21 båda dagar.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner att Ödkarbyvägen enkelriktas österut från
Hjortövägen till Hagavägen 18 och 19 september kl. 16 – 21 båda dagar.
Företaget sköter skyltning och parkeringsövervakning.
Beslut:
Förslaget godkändes.
---------

Protokolljustering:
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Dnr: 20 /2015
§ 60

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.
Protokolljustering:
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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.
--------Tekn.n 60 §/20.8.2015
Ny anhållan och information i ärendet har inkommit. Vägavsnittet mot
Gersbäcken är inte längre aktuell för övertagande till kommunalväg. Väglaget anhåller även om ersättning för den grundförbättring som väglaget
har utfört på egen bekostnad.
Beslut:
Nämnden kvarstår vid sitt tidigare förslag. Nämnden har tagit del av den
nya informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen.
---------

Protokolljustering:
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FÄRDIGSTÄLLANDE AV KUGGBÖLEVÄGEN.

Tekn.n 61 §/20.8.2015
Agneta Rydström upptog till behandling grundförbättringen av Kuggbölevägen som har utförts. Missnöje med bl.a. slänterna finns.
Beslut:
Kommuningenjören fick i uppdrag att ta kontakt med entreprenören för att
åtgärda bristerna.
---------

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: 57, 58 och 60.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 54 – 56, 59 och 61
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: 54 – 56, 59 och 61
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.
----------------------------

Protokolljustering:

