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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 1 §/03.02.2021

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Nina Marie Carlsson och Mikael Söderholm.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

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

§ 1
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SALTVIKS KOMMUN

SK/3/2021

ANHÅLLAN OM PLOGNING, GERMUNDÖ ALPIN

TEKN 2 §/03.02.2021

Upptas till behandling inkommen anhållan 04.01.2021 per mail från Peter Smulter 
Ordförande i Germundö Alpin gällande plogning till slalombacken under vintersäsongen 
2020-2021.

Lavövägen som går förbi vägen till Germundö Alpin är kommunalväg och har således 
kommunal plogning. Vägsträckan från Lavövägen till Germundö Alpin är 650 m.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslås godkänna ansökan. 
Plogningen får inte inverka negativt på ordinarie plogning av de kommunala vägarna och
de privata infarterna. Plogningen gäller endast vägen och inte parkeringen i enlighet 
med nämndens tidigare beslut.

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

SK/32/2021

ANHÅLLAN OM TILLSTÅND FÖR VIRKESTRANSPORT I KVARNBO

TEKN 3 §/03.02.2021

Upptas till behandling inkommen anhållan från Johan Åkerblom gällande virkestransport
på kommunens gång- och cykelbana i Kvarnbo.

Transporten planeras ske lördag 06.02.2021 samt 13.02.2021. Sökanden kommer att 
markera arbetsområdet med skyltar i båda färdriktningar minst 75 meter före och efter 
arbetsområdet. Skyltarna kommer att utrustas med varningsljus. Vindfällen kommer att 
vinschas ned för slänten och kapas. Därpå kommer virket direkt att lastas och köras till 
en uppställningsplats på privat mark.

Sökanden har möjlighet att väga lasten för att inte överskrida GC-vägens viktbegräns-
ning. GC-vägen plogas idag med traktor och i samband med gynnsam tidpunkt för trans-
porten är inte viktbegränsningen ett problem för transporten.

Lastning- och lossningsarbete av virke utgör ett stort riskmoment för trafiksäkerheten 
därav ska sökanden vidta största möjliga aktsamhet vid arbetet.

Sökanden ansvarar för eventuella skador som uppstår på gång- och cykelbanan i sam-
band med arbetet. Sökanden ansvarar även för städning och återställa området i ur-
sprungligt skick efter att arbetet utförts.

Bilaga. Anhållan om tillstånd för virkestransport

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner ansökan mot att nedanstående villkor uppfylls.

1. Sökanden vidtar största möjliga aktsamhet vid arbetet.
2. Sökanden ansvarar för eventuella skador som uppstår på gång- och cykelbanan i 

samband med arbetet. 
3. Efter att arbetet avslutats ska området städas och återställas i ursprungligt skick ef-

ter att arbetet utförts.
4. Arbetsområdet markeras med skyltar i båda riktningar.
5. Sökanden ansvarar för att säkerhet vid arbete nära ledningar uppfylls.

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

§ 3

03.02.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 4



SALTVIKS KOMMUN

SK/41/2021

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL FÖR RENOVERING VID STRÖMMA STATION

TEKN 4 §/03.02.2021

Strömma station har sedan 2012 varit i kommunens ägo. Fastigheten har sedan dess lö-
pande renoverats inom driften. De största insatserna listas nedan:

2012 Nya rännor och snörasskydd
2013 Ombyggnad av vatten- och avloppsledningar och system
2014 Nya portar, grund gjuten för nytt rörlager ute, tilläggsisolering av tak
2015 Ny oljetank samt rörsanering
2016 Nytt rörlager uppfört ute
2019 Golv gjöts i lagerutrymmet
2020 Målning av lagret, elarmaturer installerades, Tidomat installerades, golv i 

gamla lagret pikades bort.
2021 Golvvärme monterat samt golvet gjutet i de nya sociala utrymmena (gamla 

lagret)

Företagshälsovården har genom sitt protokoll från 07.09.2020 påpekat att de sociala ut-
rymmena är bristfälliga samt genom telefonsamtal påpekat att renoveringen bör påskyn-
das.

Kostnaden för renoveringen har genom egenprojektering hållits på så låg nivå som möj-
ligt. De anslag som beviljats för 2021 är förbrukade. Medel behövs för att kunna renove-
ra köket och färdigställa dusch/omklädningsutrymmena samt för ytmaterial, el- och sani-
tetsarmaturer och installations- och arbetskostnader.

Tekniska förvaltningen är medveten om de sparkrav som ligger till grund för kommunens
budget 2021 men äskar efter tungt övervägande om att de 25.000 € som finns budgete-
rade för renovering av Strömma station i ekonomiplanen 2022 tidigareläggs till 2021. Åt-
gärderna är av största vikt för tekniska förvaltningen för att kunna uppfylla de krav som 
företagshälsovården ställer.

Bilaga. Protokoll från företagshälsovården 07.09.2020

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att budgetmedel om 25.000 € för re-
noveringen av Strömma station överförs från 2022 till 2021 års investeringsbudget.

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

§ 4
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SALTVIKS KOMMUN

SK/36/2021

PROJEKTKALENDERN 2021, FEBRUARI

TEKN 5 §/03.02.2021

Projektkalender för februari månad bifogas kallelsen.

Bilaga. Projektkalendern 2021, Februari

Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.

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

SK/35/2021

DELGIVNING TEKNISKA 2021

TEKN 6 §/03.02.2021

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

- Höga avloppsflöden, slutreglerat och ny mätare installeras nu
- Ödkarby skollägenheter, materialinventering utförs i början av februari

Tjänstemannabeslut:
TJ § 1/2020 Brohagsvägen, Privatvägsbidrag 2020
TJ § 2/2020 Ekholmens skogsbilväg, Privatvägsbidrag 2020
TJ § 3/2020 Nötviksvägen, Privatvägsbidrag 2020
TJ § 4/2020 Djupdalsvägen, Privatvägsbidrag 2020
TJ § 5/2020 Timmerstrandsvägen, Privatvägsbidrag 2020
TJ § 6/2020 Daglösaholmsvägen, Privatvägsbidrag 2020

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
-----------
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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: §§ 1, 4, 5 och 6
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: -

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: §§ 2 och 3

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.

03.02.2021
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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.
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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 lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift upp-
bärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------
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