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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 48 §/23.09.2020

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Tom Jansson och Linus Fagerström.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§ 52 Ökade avloppsvolymer
-------------

§ 48
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SALTVIKS KOMMUN

SK/220/2020

BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022-2023 TEKNISKA

TEKN 49 §/23.09.2020

Kommuningenjören har utarbetat ett förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022-
2023 för Tekniska Samhällstjänster samt ett förslag till budget 2021 och ekonomiplan 
2022-2023 för Tekniska Affärsverksamhet utgående från de budgetramar som kommun-
styrelsen gett. 

I Kommunstyrelsens budgetdirektiv för 2021 beviljades Tekniska nämnden, Samhälls-
tjänster en kostnadsram om 728.800 €. Budgetförslaget för Samhällstjänster presente-
ras enligt bilaga där kostadsramen önskas utökas med 8.300 €, vilket innebär en total 
kostnadsram om 737.100 €. Den utökade kostnadsramen härleds till ökade kostnader 
för fastighetsskötsel, snöplogning och vägunderhåll. 

Budgetförslaget för Affärsverksamhet presenteras enligt bilaga med en intäktsram om 
515.000 € och en kostnadsram om 395.320 €. I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 
2021 beviljades Tekniska nämnden, Affärsverksamheten en intäktsram om 514.200 €  
och  en  kostnadsram  om  353.000 €.  Kommunstyrelsen minskade ramen för affärs-
verksamheten med 26.600 €. Presenterat budgetförslag innebär en överskridning om 
42.320 €. Verksamhetens kostnader beräknas överskrida beviljad ram främst inom kost-
nader för avloppsvatten med 30.000 €. Övriga överskridningar är inom underhåll för 
hamnar samt ökade elkostnader för bostäder 12.000 €.

Presenterat förslag är en realistisk budget baserat på tidigare bokslut samt prognoser 
för kommande budgetår. Inom avloppsverket krävs åtgärder och resurser för att lokalise-
ra, identifiera samt åtgärda problemområden.

Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp, protokoll bifo-
gas som bilaga. 

Bilaga. Budget 2021, Tekniska Samhällstjänster
Bilaga. Budget 2021, Tekniska Affärsverksamheter
Bilaga. Protokoll från LG-möte
Bilaga. Investeringar
Bilaga. Budgetdirektiv

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden behandlar budgetförslaget och översänder det till kommunstyrelsen 
för vidare behandling. 

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

§ 49
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SALTVIKS KOMMUN

PROJEKTKALENDERN 2020, SEPTEMBER

TEKN 50 §/23.09.2020

Projektkalender för september månad bifogas kallelsen.

Bilaga. Projektkalendern 2020, September.

Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.

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

§ 50
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SALTVIKS KOMMUN

337/2019

DELGIVNING, TEKNISKA SEPTEMBER 2020

TEKN 52 §/23.09.2020

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

Tjänstemannabeslut:
TJ § 10/2020 Gumåkersvägen, Privatvägsbidrag
TJ § 11/2020 Vattsvedjavägen, Privatvägsbidrag

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

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

§ 51
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SALTVIKS KOMMUN

306/2020

ÖKADE AVLOPPSVOLYMER

TEKN 52 §/23.09.2020

Tekniska nämnden lyfter frågan med ökade avloppsvolymer för kommunen.

Nämnden konstaterar att fakturerade avloppsflöden från NAB har ökat sedan september
2019 gentemot att den fakturerade mängden avloppsvatten från kommunens abonnen-
ter minskat.

Kommunen har under 2019/2020 grävt om brunnar, sökt eventuellt inläckage, reparerat 
brunnar, filmat ledningar, kontrollerat elförbrukning för pumpstationer, jämfört med andra
år osv men inte hittat orsaken till de ökade avloppsvolymerna.

Tekniska nämnden ifrågasätter fakturaunderlaget från NAB och mätningen av avlopps-
volymerna. Tekniska nämnden önskar tydliga mätresultat områdesvis.

Tekniska nämndens beslut:
Ärendet delges kommunstyrelsen och ber att kommunstyrelsen delger information till 
kommunens styrelserepresentanter i NAB.
---------------

§ 52
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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: §§ 48, 49, 50, 51, 52
 
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: 

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.

23.09.2020
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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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