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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 40 §/10.06.2019

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Simon Karlsson och Gerd Danielsson.

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

§ 40
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SALTVIKS KOMMUN

SK/228/2019

BYTE AV RADIATORER, BOOGÅRDEN, SJÄLVRÄTTELSE

TEKN 35 §/05.06.2019

Radiatorerna i Boogården behöver bytas. Anslag för projektet finns beviljade i kommu-
nens investeringsbudget för 2019.

Bytet av radiatorerna har utbjudits på entreprenad under majmånad. Entreprenaden har 
annonserats ut i både Nya Åland och Ålandstidningen samt kommunens digitala an-
slagstavla. Anbuden ska vara inlämnade 05.06.2019 kl.15.00 till kommunkansliet.

Anbuden öppnas på mötet.

2 st anbud har inkommit inom utsatt tid. Anbuden öppnades enligt följande:

1. Hebo rör:
- materialkostnad 11.805,93 € exklusive moms
- uppskattad arbetsåtgång 90-140h
- timpris 49 €/h exklusive moms

2. Klingbergs elektriska
- materialkostnad 10.500 € exklusive moms
- uppskattad arbetsåtgång 200h exklusive moms
- timpris 55 €/h exklusive moms
- bilkostnad 21 €/dag

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar det för kommunen mest totalekonomiskt mest fördelaktiga pri-
set.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden besluter anta anbudet från Hebo rör. Hebo rör har gett det mest tota-
lekonomiskt fördelaktiga anbudet för kommunen. Erfarenhetsmässigt anses företagen 
likvärdiga.
---------------

TEKN 41 §/10.06.2019

Efter att nämnden fattat sitt beslut har det framkommit att det fanns ytterligare två an-
bud, som inkommit inom utsatt tid. Med anledning att det skett mänskliga misstag hade 
nämnden inte kännedom om detta vid tiden för beslutsfattandet.

Rättelse av sakfel, 45 § Ålands Förvaltningslag (2008:9) anger att om ett beslut grundar 
sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av 
lag eller om det skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, får myndigheten undanröja
sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

§ 41
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SALTVIKS KOMMUN

Enligt 47 § behandlar en myndighet ett rättelseärende på eget initiativ eller på en parts 
begäran. För att ett sakfel skall kunna rättas krävs det att ärendet behandlas på nytt och
att det fattas ett nytt beslut i ärendet.

För att rätta till det inträffade så snabbt som möjligt har nämndens ordförande underrät-
tat nämnden om det inträffade och sammankallat till ett nytt möte för att undanröja det 
felaktiga beslutet och avgöra ärendet på nytt.

4 st anbud har inkommit inom utsatt tid enligt följande:

1 Hebo rör
- materialkostnad 11.805,93 € exkl. moms
- uppskattad arbetsåtgång 90-140h
- timpris 49 €/h exkl. moms

2 Klingbergs elektriska
- materialkostnad 10.500 € exkl. moms
- uppskattad arbetsåtgång 200h exkl. moms
- timpris 55 €/h exkl. moms
- bilkostnad 21 €/dag

3 VVS Experten
- materialkostnad 14.200 € exkl. moms
- uppskattad arbetsåtgång 100 h
- timpris 52 €/h exklusive moms

4 Ålands Plåt & Ventilationsteknik Ab
- materialkostnad 35.497 € exkl. moms
- uppskattad arbetsåtgång 8 veckor
- timpris 49 €/h exkl. moms

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar det för kommunen mest totalekonomiskt mest fördelaktiga pri-
set.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden besluter anta anbudet från Hebo rör. Hebo rör har gett det mest tota-
lekonomiskt fördelaktiga anbudet för kommunen. Erfarenhetsmässigt anses företagen 
likvärdiga.

---------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/227/2019

VÄRMEPUMPAR, GRÖNVALLA, SJÄLVRÄTTELSE

TEKN 34 §/05.06.2019

Luftvärmepumpar ska installeras i Grönvalla pensionärsbostäder. Anslag för installatio-
nen finns beviljade i kommunens investeringsbudget för 2019.

Installationen har utbjudits på entreprenad under majmånad. Entreprenaden har annon-
serats ut i både Nya Åland och Ålandstidningen samt på kommunens digitala anslags-
tavla. Anbuden ska vara inlämnade 05.06.2019 kl.15.00 till kommunkansliet.

Anbuden öppnas på mötet.

3 st anbud har inkommit inom utsatt tid. Anbuden öppnades enligt följande:

1. Martins el 13.550 € exkl. moms

2. Klimatkyla och Service 187.000 SEK exkl. moms

3. Klingbergs Elektriska Ab 15.700 € exkl. moms

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar det för kommunen det mest ekonomiskt fördelaktiga priset.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt anta anbudet från Klingbergs Elektriska om 15.700 € exkl. 
moms  vilket är för kommunen det mest totalekonomiskt fördelaktiga priset med avseen-
de på garantitider. Klingbergs Elektriska har gedigen erfarenhet av liknande projekt.
---------------

TEKN 42 §/10.06.2019

Efter att nämnden fattat sitt beslut har det framkommit att det fanns ytterligare ett anbud,
som inkommit inom utsatt tid. Med anledning att det skett mänskliga misstag hade 
nämnden inte kännedom om detta vid tiden för beslutsfattandet.

Rättelse av sakfel, 45 § Ålands Förvaltningslag (2008:9) anger att om ett beslut grundar 
sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av 
lag eller om det skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, får myndigheten undanröja
sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. 

Enligt 47 § behandlar en myndighet ett rättelseärende på eget initiativ eller på en parts 
begäran. För att ett sakfel skall kunna rättas krävs det att ärendet behandlas på nytt och
att det fattas ett nytt beslut i ärendet.

§ 42
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SALTVIKS KOMMUN

För att rätta till det inträffade så snabbt som möjligt har nämndens ordförande underrät-
tat nämnden om det inträffade och sammankallat till ett nytt möte för att undanröja det 
felaktiga beslutet och avgöra ärendet på nytt.

4 st anbud har inkommit inom utsatt tid enligt följande:

1. Martins el 13.550 € exkl. moms

2. Klimat kyla och Service 187.000 SEK exkl. moms

3. Klingbergs Elektriska Ab 15.700 € exkl. moms

4. VVS Experten 18.000 € exkl. moms

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar det för kommunen mest totalekonomiskt mest fördelaktiga pri-
set.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt anta anbudet från Klingbergs Elektriska om 15.700 € exkl. 
moms  vilket är för kommunen det mest totalekonomiskt fördelaktiga priset med avseen-
de på garantitider. Klingbergs Elektriska bedöms ha mest gedigen och längst erfarenhet 
av liknande projekt.

------------
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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: §§ 41
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§ 42 och 43

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: 

Kommunstyrelsen i Saltvik 
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Paragrafer: §§ 42 och 43

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.
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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: §§ 42 och 43

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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