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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 75 §/08.12.2022

Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet 
närvarande även beslutfört.

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Jessica Söderlund och Linus Fagerström.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

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

§ 75
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SALTVIKS KOMMUN

DELGIVNING

TEKN 76 §/08.12.2022

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

Tjänstemannabeslut
TJ § 11/2022 Djupdalsvägen, privatvägsbidrag för 2022

Diskussion
Boogården, lediga lägenheter
Hyresgäster, arbetsbelastning

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
-----------

§ 76
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SALTVIKS KOMMUN

PROJEKTKALENDERN 2022

TEKN 77 §/08.12.2022

Projektkalender för december månad bifogas kallelsen.

Bilaga. Projektkalendern 2022, december

Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/314/2022

SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2023, TEKNISKA NÄMNDEN

TEKN 78 §/08.12.2022

Kommuningenjörens förslag:
Preliminära sammanträdesdagar för tekniska nämnden under
våren 2023 har sammanställts enligt följande:

Onsdagen den 1 februari, mötet hålls på Boogården
Onsdagen den 8 mars – bokslut
Onsdagen den 5 april
Onsdagen den 10 maj
Onsdagen den 14 juni

Mötena hålls kl. 18.30 på kommunkansliet eller via Teams om inget annat meddelas.

Kallelse till Tekniska nämnden sker per e-post till nämndens ordinarie medlemmar.

Om ordinarie nämndmedlem har förhinder vidarebefordrar var och en kallelsen till sin
personliga ersättare. 

Dessutom är det önskvärt att ledamot som på grund av jäv inte kan delta i beslutsfattan-
det i ett visst ärende snarast meddelar detta till föredragande tjänsteman.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

§ 78
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SALTVIKS KOMMUN

SK/326/2022

SAMARBETSFORUM MELLAN ÅLR OCH KOMMUNERNA PÅ ÅLAND

TEKN 79 §/08.12.2022

Ålands landskapsregering inbjuder Saltviks kommun till Forum för planering, fysisk 
strukturutveckling och infrastrukturprojekt – ett samarbetsforum mellan Ålands land-
skapsregering och kommunerna på Åland.

Landskapsregeringen har tidigare i år bildat ett forum för diskussion och samarbete mel-
lan landskapsregeringen och kommunerna gällande kommunövergripande frågor röran-
de planering, fysisk strukturutveckling och större infrastrukturprojekt. Det första forumet 
gick av stapeln 25.3.2022.

Enligt landskapsregeringens budget för 2022: 
"Det långsiktiga arbetet med att vidareutveckla programförslaget för fysisk strukturut-
veckling fortsätter. Som ett led i detta bildas ett forum som ska stärka dialogen mellan 
landskapet och kommunerna. Forumet bidrar till förverkligandet av utvecklings- och håll-
barhetsagendan i sin helhet, speciellt en förstärkt attraktionskraft i enlighet med strate-
giskt utvecklingsmål 5" 
Planen är att forumet ska fungera som en samarbets- och informationsutbytesplattform 
där aktörerna informerar varandra och diskuterar olika kommunövergripande projekt och
ärenden. Det fungerar också som ett kunskapshöjande och samarbetsbefrämjande fo-
rum.

Tre representanter från varje kommun, både tjänstemän och förtroendevalda, bjuds in 
att delta i forumet. Kommunen kan fritt välja vilka förtroendevalda eller tjänstemän som 
deltar från kommunens sida. Tjänstemän inom landskapsförvaltningen bjuds även in 
samt även områdesplanerare från den privata sektorn.

Datum och tidpunkt för det andra forumet är den 15 december 2022 kl. 13.15-15.00. 
Forumet kommer att arrangeras som ett hybridmöte, där det är möjligt att delta på di-
stans vid behov. Plats för forumet är Sälskär i Ålands lagting. 
Anmälan till det första forumet riktas till Gustav Blomberg, till e-postadressen gustav.-
blomberg@regeringen.ax, senast den 12 december.

Kommuningenjörens förslag:
Nämndens ordförande och kommuningenjören deltar om möjligt i samarbetsforumet. In-
formationen delges kommundirektören.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag. 
Nämnden ser gärna att även en styrelserepresentant deltar i mötet.
---------------

§ 79
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SALTVIKS KOMMUN

SK/244/2022

UTBYGGNAD AV KOMMUNALT AVLOPP, NÄÄS-SKEVIK

TEKN 80 §/08.12.2022

Tekniska nämnden har under hösten undersökt intresset för anslutning till det kommu-
nala ledningsnätet för avlopp, längs sträckan Nääs-Skevik, genom utskick till berörda 
fastighetsägare. Utskicket har sänts till samtliga fastighetsägare längs sträckan, oavsett 
om fastigheten idag är bebyggd eller inte. Ungefär 71 fastigheter är bebyggda av något 
slag. Anslutningsformuläret skulle returneras under hösten.

Totalt inkom 39 svar av totalt 119 utskick, vilket ger en svarsprocent på ca 33%.
12 st har anmält intresse för att ansluta sig till kommunalt avlopp.

Investeringsbudget 2023 och ekonomiplan för 2024-2026 upptas till behandling av kom-
munfullmäktige 12.12.2022.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

§ 80
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SALTVIKS KOMMUN

SK/11/2022

INTERNKONTROLL 2022 TEKNISKA, KVARTAL 2 OCH 3

TEKN 81 §/08.12.2022

Internkontrollen görs kvartalsvis och det är kommunstyrelsen tillsammans med kommun-
direktören har det övergripande ansvaret för organiseringen av den interna kontrollen. 
Kommunstyrelsen godkänner årligen de kommunövergripande kontrollmålen som nämn-
derna 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 kontrollplan och rapport för kvartal 2/2022 och kvartal 
3/2022 enligt bifogade dokument.

Bilaga. Kontrollplan kvartal 2/2022 och kvartal 3/2022
Bilaga. Rapport kvartal 2/2022 och kvartal 3/2022

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar internkontrollen till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

§ 81
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SALTVIKS KOMMUN

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 § kommu-
nallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 76, 77, 81
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 75, 78, 79, 80 

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 så-
som 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 
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Paragrafer: 75, 78, 79, 80

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av be-
slutet 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 fram-
läggnings- 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.

08.12.2022
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 9



SALTVIKS KOMMUN

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 rättelseyrkan-
det. 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 ge-
nom 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.

08.12.2022
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SALTVIKS KOMMUN

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. Besvärs-
handlingarna 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 justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i 
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i för-
valtningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär 
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
----------------------------
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