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§ 33

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
21.6.2017

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

TEKN 33 §/21.6.2017

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
----------------------------

Protokolljustering:
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§ 34

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
21.6.2017

PROTOKOLLJUSTERARE

TEKN 34 §/21.6.2017

I tur att justera protokollet är Thommy Fagerholm och Gerd Danielsson.
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Gerd Danielsson och Linus Fagerström.
Protokollet justeras direkt efter mötet.
------------------------------

Protokolljustering:
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§ 35

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
21.6.2017

FÖREDRAGNINGSLISTAN

TEKN 35 §/21.6.2017

Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
---------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 4 /2013
§ 36

UTBYGGNAD AV AVLOPPNÄTET LAGMANSBY - BERTBY

Tekn.n 44 §/16.5.2013
Projektet är kostnadsberäknat till ca 180 000 euro
Enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt skall 40 % bekostas av
anslutningsavgifter, 30 % av landskapsbidrag och 30 % av framtida anslutningar.
För att få 40 % täckningsgrad av anslutningar skulle det behövas 28 anslutningar. Det finns endast 24 fastigheter inom det tänkta utbyggnadsområdet och av dessa har hittills 6 stycken meddelat att de inte vill ansluta sig
till avloppsnätet av olika orsaker. Det beror på att fastigheterna redan har
godkända avloppslösningar, huset saknar vatten eller att man avser att
bygga en enskild anläggning. 2 fastigheter är oklara.
Maximalt blir anslutningsavgiften alltså med nu gällande taxa 46 800 euro
eller ca 26 %.
Landskapsregeringen har ännu inte beslutat om årets bidragsprocent men
det är klart att den kommer att understiga 30 % beroende på minskande
anslag. Enligt muntlig information skulle bidraget röra sig om ca 25 %.
Kommunens andel blir således minst 49 % istället för 30 %. Kommunens
andel av kostnaderna skulle bli ca 88 000 euro. 30 % utgör 54 000 euro.
På grund av att det är mycket berg i området innebär projektet mycket
sprängning med påföljande materialtransporter på bl.a. åkermark.
Det är beräknat att det behövs 3 pumpstationer i huvudledningen samt
dessutom ca 10 enskilda pumpstationer. Driftkostnaderna blir relativt stora
per anslutning. Dessutom måste en väg byggas till en pumpstation som
placeras på en åker.
Projektören Trygve Packaléns skrivelse som bilaga till kallelsen
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges direktiv om arbetet med projektet skall fortsätta eller ej eftersom kommunens kostnader för projektet överstiger kostnaderna som fastställts i avloppsplanen.
Beslut:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avloppsutbyggnaden
till Lagmansby och Bertby inte genomförs pga. höga bygg- och driftkostnader samt komplicerade tekniska lösningar
--------Kmst 171 §/27.6.2013
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.
Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot:
Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby
Investeringsdelen:
 Kostnadsanslaget om 175.000 € stryks
 Intäktsanslaget om 55.000 € stryks
Protokolljustering:
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Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet.
--------------------------Kmst 201 §/17.6.2013
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att fullfölja projektet.
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till tekniska nämnden för
 att göra omplaneringar och se över alternativa dragningar för att få
en lägre kostnad,
 att vidtala alla fastighetsägare för att höra deras vilja att ansluta
sig.
--------------------------Tekn.n 30 §/15.5.2014
Nämnden tog del av protokollet från mötet. Sammanfattning av mötet:
Projektören kontaktas för att se över en ny lösning där avloppet dras så
långt som möjligt längs vägarna och öster om Strömbergsvägen. Vid projekteringen tas kontakt med alla markägare och syn hålls på platsen.
Ny intresseanmälan lämnas in.
---------Tekn.n 49 § /21.8.2014
Projektören Trygve Packalén har gjort en ny projektering. Karta och kommentarer bifogas som bilaga.
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt återremittera ärendet till kommuningenjören för
att utreda en lösning med 2 lokala mindre avloppslösningar för några hus
där man visat intresse för anslutning. Dessutom skall utredas om landskapets bidrag kan överföras till en sådan lösning.
--------Tekn.n 56 §/18.9.2014
Kommuningenjören har varit i kontakt med miljöbyrån på landskapet. Det
visade sig finnas möjlighet att ändra projektet för vilket bidrag har beviljats.
Trygve Packalén har utrett ändring av projektet till två separata avloppssystem. Kostnaderna uppskattas bli ca 45 000 euro för ett avlopp med 4 anslutningar och ca 54 000 euro för det andra avloppet med 3 anslutningar.
Utredningen bifogas kallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att projektet inte skall genomföras eftersom
kostnaderna är höga och de beräknade anslutningskostnaderna inte uppgår till 40 % som slagits fast i Saltviks kommuns avloppsplan.
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
-----------------Kmst 266 §/20.10.2014
Projektören Trygve Packaléns skrivelse som bilaga till kallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Protokolljustering:
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Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.
Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot:
Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby
Investeringsdelen:
 Kostnadsanslaget om 181 244 € stryks
 Intäktsanslaget om 55 000 € stryks
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till tekniska nämnden med
begäran till landskapsregeringen om förlängning av tiden med ett år för att
erhålla bidrag.

Kmst 68 §/9.3.2015
Landskapsregeringens beslut gällande förlängning av redovisningstiden till
31.12.2015 bifogas sammanträdeskallelsen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till tekniska nämnden för
handläggning.
---------------------------------------------Tekn.n 28 §/26.03.2015
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt skriftligt kontakta de boende i området för att
åter undersöka intresset för att ansluta sina fastigheter.
---------Tekn.n 37 §/12.5.2015
I området som berörs av projektet finns totalt 26 fastigheter. Av dessa har
12 redan har ett godkänt enskilt avlopp eller kommer att bygga ett enskilt
avlopp eller har åldersdispens. 3 har inte vatten eller avlopp. 11 vill ansluta
sig till kommunalt avlopp men två stycken kan inte svara säkert förrän slutgiltig dragning är bestämd eftersom det kan bli oskäligt mycket sprängning
inom tomtgränsen vilket fastighetsägaren betalar. Anslutningsavgifterna
enligt dagens taxa skulle således uppgå till 29 700 eller ca 17 % av investeringen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår åter för kommunstyrelsen att avloppsutbyggnaden till Lagmansby och Bertby inte genomförs pga. höga bygg- och driftkostnader samt komplicerade tekniska lösningar
Beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
Kmst 146 §/25.5.2015
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens beslutsförslag.
Därtill föreslår kommunstyrelsen följande budgetändring på kontot:
Protokolljustering:
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Utbyggnad av avloppsnätet i delar av Lagmansby och Bertby
Investeringsdelen:
 Kostnadsanslaget om 181 244 € stryks
 Intäktsanslaget om 55 000 € stryks

Beslut:
Jörgen Lindblom föreslog att projektet förs till kommunfullmäktige för beslut
om dess genomförande trots att det av fullmäktige antagna principerna för
utbyggnad av avloppsnät i kommunen inte uppfylls. 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 föra ärendet till
kommunfullmäktige för beslut om projektets genomförande trots att det av
fullmäktige antagna principerna för utbyggnad av avloppsnät i kommunen
inte uppfylls.
Berit Hampf reserverade sig mot beslutet.
------------------Kfge 40 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att projektet genomförs.
-----------------Tekn.n 75 §/1.10.2015
Enligt tekniska nämndens önskemål har en alternativ projektering utförts.
Ritningar delas ut på mötet.
Beslut:
Ärendet bordlades till nästa möte.
---------Tekn.n 82 §/12.11.2015
De olika förslagen till ledningsdragning bifogas kallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden beslutar om projektets detaljer varefter ritningarna justeras. Därefter kallas till möte med markägare som berörs av ledningsdragningen och ägare till fastigheter som kan kopplas in till avloppet.
Beslut:
Projekteringen som är utförd av Furulund Ab/Leif Hägglund revideras med
hänsyn till vilka hus som säkert skall kopplas in. Därefter tas den som
grund för mötet med markägare.
Elandelslaget och telefonbolaget meddelas om projektet.
Datum för mötet med markägare bestäms senare enligt överenskommelse
inom teknisk nämnden.
Protokolljustering:
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--------TEKN 75 §/28.9.2016
Tekniska nämndens ordförande och kommuningenjören har reviderat
handlingarna för projektet för att om möjligt göra det billigare.
Beslut:
Kommunen köper in materialet genom separat anbud.
Med beaktande av odlingsperioder skall hela entreprenaden vara klar
15.4.2018
Entreprenaden bjuds ut.
---------TEKN 36 §/21.6.2017
Tekniska nämnden har genom annons i lokaltidningarna och på hemsidan
begärt anbud på nedläggning av avloppsledningen.
Inom utsatt tid har två anbud inkommit.
Dessutom har anbud på leverans av material begärts. Tre anbud på
material har inkommit.
Sammanställning över anbuden delas ut på mötet.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden bordlägger ärendet.
Tekniska nämnden anhåller i en skild paragraf, § 45, om budgetändring för
projektet.
Tekniska nämndens beslut:
Tom Jansson understödd av Berit Hampf föreslog att anbudet från CKGräv antas för arbetet under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar
medel och att anbudet från Bomanson & Co antas för rörmaterial under
förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel.
Simon Karlsson understödd av Bosse Timonen föreslog att projektet inte
genomförs med motivet att det blir för dyrt, ca 15 700 euro per anslutning.
Efter omröstning med rösterna 3-3 där ordförandes röst avgjorde beslöt
tekniska nämnden att anbudet från CK-Gräv antas för arbetet under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel och att anbudet från Bomanson & Co antas för rörmaterial under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel.
Tekniska nämnden anhåller i en skild paragraf, § 45, om budgetändring för
projektet.
---------
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Dnr: 9 /2016
SALTVIKS KOMMUN
Organ
Tekniska nämnden

Dnr 9/2016

§ 37

TEKN 37 §/21.6.2017
DRIFT AV VÄRMECENTRALEN VID RANGSBY SKOLA
TEKN 24 §/12.4.2017
Saltviks kommun uppför en värmecentral för flis vid Rangsby skola. Värmecentralen skall vara klar till skolstarten.
Byggandet av värmecentralen ingår i tillbyggnaden av Rangsby skola och
sköts av byggnadskommittén.
Tekniska nämnden har hand om driften av värmecentralen
Beslut:
Tekniska nämnden beslöt att driften av värmecentralen skall bjudas ut.
Kommuningenjören tar fram på förslag för anbudsförfrågan och driftavtal till
nästa möte.
--------TEKN 32 §/17.5.2017
Förslag till driftavtal bifogas kallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner förslaget till driftavtal.
Beslut:
Förslaget till driftavtal och anbudsförfrågan godkändes efter smärre justeringar.
--------KMST 133 §/29.5.2017
Förslag till anbudsförfrågan och driftavtal bifogas kallelsen.
Kommunindirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till anbudsförfrågan och driftavtal.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att godkänna förslaget till anbudsförfrågan och
driftavtal.
Anbudsförfrågan och driftavtal bifogas protokollet.
------------TEKN 37 §/21.6.2017
Tekniska nämnden har genom annons i lokaltidningarna begärt anbud på
leverans av flis och skötsel av värmecentralen.
Två anbud har inkommit inom utsatt tid.
Protokolljustering:
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Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att det lägsta anbudet vilket kommit från RBS Värme antas och att avtal tecknas för värmeleveransen.
Beslut:
Enligt förslag.
-----------
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Dnr: 40 /2015
§ 38

SKATAN, GRUNDFÖRBÄTTRING OCH YTBELÄGGNING

TEKN 5 §/11.1.2017
I årets budget finns upptaget medel för grundförbättring och ytbeläggning
av vägen till Skatan. Vägens namn är Skatan. Anslaget är ett reservationsanslag.
Vägen är idag privat.
Enligt beslut i kommunfullmäktige, 63 §/9.11.2015, övertog kommunen
första delen av Gersbäcksvägen som leder fram till vägskälet där Skatan
möter Gersbäcksvägen.
Projektering för grundförbättring av Skatan har utförts 2016 i enlighet med
2016 års budget.
Innan grundförbättringen kan påbörjas behöver kommunfullmäktige fatta
beslut om vägen skall övertas till kommunalväg.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska föreslår för kommunstyrelsen att ett beslut fattas huruvida kommunen skall överta den privata vägen Skatan till kommunalväg.
Tekniska nämnden anhåller även om besked ifall anslaget för grundförbättring och ytbeläggning får utnyttjas år 2017.
Beslut:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att vägen tas över till
kommunalväg och att budgetmedlen frigörs.
-------KMST 18 §/16.1.2017
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens förslag att vägen Skatan tas över till kommunalväg och att budgetmedlen frigörs.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens förslag att vägen Skatan tas över till kommunalväg och att budgetmedel frigörs.
------KFGE 8 §/30.1.2017
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt förslag.
------TEKN 38 §/21.6.2017
Tekniska nämnden har genom annons i lokaltidningarna och på hemsidan
begärt anbud på grundförbättring av Skatanvägen.
Anbudstiden går ut 20.6.
Inkomna anbud presenteras på mötet.
Kommuningenjörens förslag:
Det lägsta anbudet antas.
Protokolljustering:
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Tekniska nämndens beslut:
Endast ett anbud har inkommit.
Berit Hampf anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling eller beslut.
Tekniska nämnden beslöt anta anbudet från Hjalmars Gräv Ab
---------
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Dnr: 10 /2017
§ 39

GC-VÄG HARALDSBY

TEKN 16 §/8.3.2017
I årets budget finns upptaget medel för byggande av en GC-väg i Haraldsby mellan Södernäsvägen och Haraldsbyvägen.
Projektering av vägen är färdig. Projektering av vägbelysningen pågår.
En detaljplanering av Södernäsområdet pågår. Besvärstiden går snart ut.
Beslut:
Byggande av GC-vägen och vägbelysningen bjuds ut då detaljplanen vunnit laga kraft.
--------TEKN 39 §/21.6.2017
Tekniska nämnden har genom annons i lokaltidningarna och på hemsidan
begärt anbud på byggande av GC-vägen och nedläggning av rör och fundament för vägbelysningen.
Anbudstiden går ut 20.6.
Inkomna anbud presenteras på mötet.
Kommuningenjörens förslag:
Det lägsta anbudet antas.
Beslut:
Endast ett anbud har inkommit.
Berit Hampf anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling eller beslut.
Tekniska nämnden beslöt avbryta upphandlingen. Projektet bjuds ut igen
inför mötet i september. Projektet färdigställs inom budgetåret.
---------
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Dnr: 7 /2017
§ 40

RENOVERING AV TENNISBANAN

TEKN 21 §/12.4.2017
Saltviks kommun har en tennisplan i Kvarnbo. Tennisbanan ägs av Saltviks
kommun och arrenderas av Saltviks Tennisklubb. Den byggdes 2003. Enligt legoavtalet skall tennisklubben sköta verksamheten och det löpande
driftunderhållet.
Det har blivit några svackor i planen och ytbeläggningen är i behov av renovering. Tennisklubben har i slutet på 2015 fått en offert på ny ytbeläggning inklusive spackling av en svacka.
I årets budget finns upptaget medel för ny ytbeläggning som baserar sig på
den tidigare offerten. Kommunen har även beviljats PAF-bidrag utgående
från samma offert.
Vid kontakt inklusive bilder med samma firma konstateras att planen är i
sämre skick än förväntat.
Även en annan firma har besiktat banan. Antingen måste svackorna fyllas
samt fräsas spår för vattenavrinning eller så måste hela planen asfalters
innan ytbeläggning kan ske.
Offerter och sammanställning bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om budgetändring så att anslaget för renovering av tennisbanan höjs till 26 000 euro.
Beslut:
Enligt förslag.
--------KMST 97 §/24.4.2017
Offerter och sammanställning bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen anhåller inför fullmäktige i enlighet med tekniska nämndens beslut om budgetändring så att anslaget för renovering av tennisbanan höjs. För ny beläggning av tennisbanor i Kvarnbo har Saltviks kommun
31.1.2017 blivit beviljade investeringsbidrag från Ålands landskapsregering
på 25% av godtagbara kostnader, dock max 3 000 euro. Kommunstyrelsen
anhåller därmed inför fullmäktige att anslaget för tennisbanan ökar med
15 000 euro på kostnadssidan och med 3 000 euro på intäktssidan så att
nettokostnaden för investeringen utgör 23 000 euro.
Beslut:
Kommunstyrelsen anhåller inför fullmäktige i enlighet med tekniska nämndens beslut om budgetändring så att anslaget för renovering av tennisbanan höjs. För ny beläggning av tennisbanor i Kvarnbo har Saltviks kommun
31.1.2017 blivit beviljade investeringsbidrag från Ålands landskapsregering
på 25% av godtagbara kostnader, dock max 3 000 euro. Kommunstyrelsen
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anhåller därmed inför fullmäktige att anslaget för tennisbanan ökar med
15 000 euro på kostnadssidan och med 3 000 euro på intäktssidan så att
nettokostnaden för investeringen utgör 23 000 euro.
---------KFGE 34 §/15.5.2017
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att anslaget för tennisbanan i tekniska nämndens budget ökar med 15 000 euro på kostnadssidan och med 3 000 euro
på intäktssidan så att nettokostnaden för investeringen utgör 23 000 euro.
-----------------TEKN 40 §/21.6.2017
Offerter och sammanställning bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar offerten från Ab Rafael, 10,90/m2 ca 7 100 euro,
för asfaltering av tennisbanan och offerten från Svedborg Tennis och
Sportgolv, ca 15 700 euro, för ytbehandling av tennisbanan.
Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
----------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
21.6.2017

Sida
18

Dnr: 11 /2017
§ 41

SNÖPLOGNING

TEKN 41 §/21.6.2017
Avtalet med plogentreprenörerna har gått ut.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden diskuterar den framtida snöplogningen och beslutar om
längden för nästa avtalsperiod.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt bjuda ut snöplogningen för 2 säsonger.
Tekniska nämnden beslöt även ändra debiteringsgrunden från ersättning
per timme till ersättning per km.
Kommuningenjören fick i uppdrag att utreda möjligheten att anlita landskapets snöjour för att kalla in entreprenörerna och även möjligheten att
samordna snöplogningen med landskapets infrastrukturavdelning.
Kommuningenjören fick rätt att göra ändringar i avtalen utifrån ovanstående utredningar.
-----------------
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MÖTESTIDER ANDRA HALVÅRET 2017

TEKN 42 §/21.6.2017
Kommuningenjörens förslag:
Preliminära mötestider för tekniska nämnden hösten 2017
onsdag 23 augusti. Halvårsrapport, Snöplogningsavgift
onsdag 20 september. Budgetmöte. Taxor och avgifter
onsdag 27 september. Eventuellt andra budgetmöte.
onsdag 25 oktober
onsdag 15 november.
tisdag 12 december. Sammanträdesdagar våren 2018.
Mötena hålls kl. 19.00 på kommunkansliet om inget annat meddelas.
Beslut:
Enligt förslag
----------
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§ 43
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DELGIVNINGAR

TEKN 43 §/21.6.2017
Kommuningenjörens tjänstemannabeslut:
Tjänstemannabeslut 10/2017. Försäljning av 61 st. betongplattor som tagits ur bruk.
Saltviks kommun begärde genom annons i kommunbladet anbud på ovannämnda egendom. Inom utsatt tid inkom två anbud. Betongplattorna såldes
för, 65,00 euro, vilket var det högsta anbudet.
Tjänstemannabeslutet finns till påseende vid mötet.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
----------
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§ 44
SALTVIKS KOMMUN
Organ
Tekniska nämnden

PROJEKTKALENDERN
TEKN 44 §/21.6.2017
Projektkalendern bifogas som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar projektkalendern till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------
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UTBYGGNAD AV AVLOPPSNÄTET LAGMANSBY-BERTBY. ANHÅLLAN OM
BUDGETÄNDRING.

TEKN 45 §/21.6.2017
I årets budget finns upptaget medel för utbyggnaden av avloppsnätet Lagmansby-Bertby. Av summan återstår 166 329.
Tekniska nämnden har begärt in anbud för nedläggning av avloppsledningen (arbetet) och rörmaterial. Dessutom tillkommer pumpstationer.
Nämnden konstaterar att det behövs ytterligare medel för att genomföra
projektet.
Sammanställning av behovet av tilläggsmedel utreds till mötet.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om en budgetändring så att kostnaderna för
utbyggnad av avloppsledningen Lagmansby-Bertby höjs med 83 671 euro
till totalt 250 000 euro och intäkterna minskas med 5 624 till 49 376 i form
av förväntade landskapsbidrag.
Sammanställning av kostnaderna bifogas protokollet.
Tekniska nämndens beslut:
Simon Karlsson föreslog att projektet inte genomförs på grund av den höga
kostnaden per potentiell anslutning, ca 16 700 euro räknat på 12 anslutningar. Dessutom är det endast 9 som har förbundit sig att ansluta till avloppsnätet. Förslaget understöddes av Bosse Timonen och Linus Fagerström.
Gerd Danielsson och Tom Jansson understödde kommuningenjörens förslag.
Efter omröstning med rösterna 3-2 för Simon Karlssons förslag föreslår således tekniska nämnden för kommunstyrelsen att projektet inte genomförs.
-----------------
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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: 37 och 45.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 33-36, 38-44.
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: 33-36, 38-44.
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 lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
----------------------------
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