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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 61 §/22.09.2021

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Tom Jansson och Anja Salmén.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§ 66 Värmeleverans  Ödkarby skola 
-------------

§ 61
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SALTVIKS KOMMUN

SK/192/2021

BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024, TEKNISKA

TEKN 62 §/22.09.2021

Kommuningenjören har utarbetat ett förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023-
2024 för Tekniska Samhällstjänster samt ett förslag till budget 2022 och ekonomiplan 
2023-2024 för Tekniska Affärsverksamhet utgående från de budgetramar som kommun-
styrelsen gett. 

I Kommunstyrelsens budgetdirektiv för 2022 beviljades Tekniska nämnden, Samhälls-
tjänster en kostnadsram om 774.100 €, vilket är en ökning med 37.000 € för ökade 
driftskostnader vid Sunnanberg 24.000 € och ökade underhållskostnader för gator 
13.000 €. Budgetförslaget för samhällstjänster presenteras enligt bilaga med bibehållen 
kostnadsram.

I Kommunstyrelsens budgetdirektiv för 2022 beviljades Tekniska nämnden, Affärsverk-
samhet en intäktsram om 501.400 € och en kostnadsram om 349.920 €. Intäktsramen 
minskas med 13.600 € för minskade hyresintäkter vid Ödkarby skollägenheter samt 
minskas kostnadsramen med 15.400 € för minskade driftkostnader vid Ödkarby skollä-
genheter. Enligt beslut i KFGE 27 § 17.05.2021 ska Ödkarby skollägenheter rivas 2022 
och rivningskostnaderna belastar driften med 100.100 € inklusive moms.

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 2022, Tekniska Samhällstjänster
Bilaga. Budget 2022, 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:
Tekniska nämnden godkänner budgetförslaget med nedanstående kompletteringar och 
översänder det till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Investeringar
Texten för projekt Strömma fastighet bergvärmepump ändras till Strömma fastighet, vär-
mepump.
Anslag för kommungården fasadrenovering utökas till 100.000 €
Anslag för Skogsgläntan daghem utökas till 550.000 €

§ 62

22.09.2021
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SALTVIKS KOMMUN

Prästkragen daghem, tillbyggnad och solpaneler flyttas fram till 2024.
Prästkragen daghem, staket fortsättning, NY.
Notplan, totalt 365 m, fräsning och ombeläggning hela, NY anlaget ändras till 40.000 €.
Ödkarbyvägen, texten ändras från utreda cykelbana till inklusive cykelbana.
Tobölevägen, anslag om 5000 € tillsätts 2022 för projektering av trumman eller alternativ
lösning.
Strömmavägen, flyttas till 2025-2026.
Kvarnboviken, muddring 2022 20.000 €. NY
Notplan, muddring 2022 10.000 €. NY
Kvarnboviken, renovering av ångbåtsbryggan och båtramp 2024 35.000 €. NY
Avlopp, Nääs – Skevik projektering, 2023 30.000 € NY
Avlopp diverse, anslag ändras till 40.000 €.
Hamnsundet, avloppsanläggning, 2022 30.000 €. NY
Äppelängen vägbelysning, 2023 40.000 € NY
Södernäs, vägbelysning och fräsning samt iordningställande av gator enligt detaljpla-
nen, projekteringen 2023 för 5000 € och verkställs 2024 för 200.000 €. NY

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

UPPHANDLING AV SNÖPLOGNING 2021-2023

TEKN 36 §/19.05.2021

Snöplogningsavtalen för plogning av de kommunala vägarna, byggnadsplanevägarna 
och privata vägarna har gått ut och bör bjudas ut på entreprenad.

Tidigare har snöplogningen delats in i 4 olika distrikt enligt följande:

1. Haga – Ödkarby – Hjortö
2. Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik
3. Lavsböle – Tengsödavik
4. Kvarnbo – Haraldsby

Anbudet ska ges i €/h samt vilket distrikt anbudet gäller.
Principen för plogningen är att kommunalvägarna och gatorna (byggnadsplanevägarna) 
alltid skall vara framkomliga, de privata vägarna skall vara framkomliga så att man kan 
ta sig till och från arbetet.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden bjuder ut snöplogningen för säsongerna 2021-2023 enligt tidigare di-
striktindelning.

Kommuningenjören tar fram förslag till enkät för att kartlägga kommuninvånarnas åsikter
gällande den kommunala plogningen.

Tekniska nämndens beslut:
Beslut enligt förslag.

Kommuningenjören ges i uppdrag att undersöka ifall Landskapsregeringen är intresse-
rade av eventuellt byte av vägar för vintervägunderhållet.

Tekniska nämnden förtydligar att snöplogningssäsongen gäller för vintern 2021 till våren
2023. 
---------------

TEKN 57 §/25.08.2021

Kommuningenjören har tagit fram underlag för snöplogningsenkäten. Utkastet finns bi-
lagt kallelsen.

Bilaga. Snöplogningsenkät 2021

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden diskuterar förslaget till snöplogningsenkät.

§ 63

22.09.2021
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslag till snöplogningsenkät.
------------

TEKN 63 §/22.09.2021

Tekniska nämnden har genom annons i båda tidningar begärt in anbud på den kommu-
nala snöplogningen för snösäsongerna 2021-2023.
Enligt verkställighetsdirektiven för budgeten 2021 skall avtal som har verkningar utöver 
budgetåret föras till kommunstyrelsen för godkännande.

Anbuden ska vara inlämnade senast 21.09.2021 kl.13.00 till kommungården.

3 st anbudsgivare har totalt lämnat 6 st anbud inom utsatt tid.

Bilaga. Sammanställning av inkomna anbud.
Bilaga. Protokoll från anbudsöppnande.
Bilaga. Anbudsförfrågan.
Bilaga. Kontraktsförslag.

JBS Söderlund har inkommit med det för kommunen totalekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet på samtliga distrikt men har meddelat att man endast har kapacitet att sköta ett 
distrikt och önskar få distriktet Kvarnbo-Haraldsby.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att kontrakt för snöplogning för snösä-
songerna 2021-2023 tecknas med:

Erik Hamnström för distriktet Haga-Ödkarby-Hjortö-Lavö 
Storgårds Lantbruk Ab för distriktet Lavsböle-Tengsödavik
JBS Söderlund för distriktet Kvarnbo-Haraldsby 
för perioden hösten 2021 t.o.m. våren 2023.

Tekniska nämnden besluter att distriktet Sålis-Laby-Toböle-Bertbyvik lämnas ut på ny 
anbudsrunda. I första hand bjuds distriktet ut till de entreprenörer som inkommit med 
plogningsanbud och i andra hand bjuds det ut på ny anbudsrunda.

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

22.09.2021
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SALTVIKS KOMMUN

SK/36/2021

PROJEKTKALENDERN 2021, SEPTEMBER

TEKN 64 §/22.09.2021

Projektkalender för juni månad bifogas kallelsen.

Bilaga. Projektkalendern 2021, september

Kostnaderna för renoveringen av de sociala utrymmena i Strömma ser ut att överskrida 
budgeterade medel. Till dags dato uppnår projektet 21.000 € och då saknas ännu ytma-
terial, VVS och elinstallationer. Överskridningen grundar sig främst på att två fakturor 
om totalt 8.648 €, som härrör till driften på 2020, fakturerats sent och bokförts på 2021.

Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom och sänder den vidare till 
kommunstyrelsen. Tekniska nämnden inkommer med anhållan om tilläggsmedel vid 
nästa möte.

---------------

§ 64
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SALTVIKS KOMMUN

SK/35/2021

DELGIVNING, TEKNISKA SEPTEMBER

TEKN 65 §/22.09.2021

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

Tjänstemannabeslut
TJ § 12/2021 Försäljning av brygga 1
TJ § 13/2021 Försäljning av brygga 2
TJ § 14/2021 Strandstädning Kvarnboviken
TJ § 15/2021 Strandstädning Notplan

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

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

§ 65
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SALTVIKS KOMMUN

VÄRMELEVERANS, ÖDKARBY SKOLA

TEKN 25 §/19.05.2021

Haga Kungsgård Lantbruk Ab har 20.04.2021 meddelat kommunen att de väljer att säga
upp sitt värmeleveransavtal med Saltviks kommun från och med 1.11.2021, i enlighet 
med gällande avtal. Avtalet gäller värmeförsörjning för Ödkarby skola och lärarbostäder.

Haga Kungsgård har ombesörjt bränsleanskaffning, drift, underhåll och övervakning, vil-
ket har fungerat klanderfritt. 
Gällande avtal tecknades 18.10.2018 för perioden 1.9.2018 – 31.8.2028.

Bilaga. Uppsägning av värmeleveransavtal, Haga Kungsgård
Bilaga. Värmeleveransavtal mellan Haga Kungsgård och Saltviks kommun

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden omfattar och förordar uppsägningen för kommunstyrelsen. Tekniska 
nämnden föreslår för kommunstyrelsen att värmeförsörjningen för Ödkarby skola och lä-
rarbostäder bjuds ut för perioden 1.11.2021 - 31.8.2026.

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

KMST 120 §/14.06.2021

Hänvisning till beredningen inför tekniska nämnden samt nämndens beslut.

Uppsägning av värmeleveransavtal samt värmeleveransavtal bifogas sammanträdeskal-
lelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner uppsägningen av värmeleveransavtal mellan Haga 
Kungsgård Lantbruk Ab och Saltviks kommun från och med 1.11.2021.

Kommunstyrelsen understöder tekniska nämndens förslag att värmeförsörjningen för 
Ödkarby skola och lärarbostäder bjuds ut för perioden 1.11.2021 - 31.8.2026.

Kommunstyrelsens beslut:
Ordförande Mathias Johansson och Caroline Josefsson anmälde och beviljades god-
känt jäv, bägge som närstående till part i ärendet.

Rosa Salmén tillträdde som ordförande i ärendet.

Kommunstyrelsen beslöt godkänna uppsägningen av värmeleveransavtalet mellan 
Haga Kungsgård Lantbruk Ab och Saltviks kommun från och med 1.11.2021. Kommun-
styrelsen understöder tekniska nämndens förslag att värmeförsörjningen för Ödkarby 
skola och lärarbostäder bjuds ut, men förkortar perioden till 1.11.2021 - 31.8.2024. 

§ 66

22.09.2021
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SALTVIKS KOMMUN

Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda vidare hur värmeförsörj-
ningen sköts i framtiden.

Paragrafen justerades omedelbart.
------------  

TEKN 66 §/22.09.2021

RBS Värme Ab, har via Christoffer Gustavsson på CG-Engineering inkommit med för-
slag till ett 1-årigt värmeleverans avtal för Ödkarby skola och lärarbostäder.

Tekniska nämndens ordförande, ansvarig fastighetsskötare och kommuningenjören 
hade möte med RBS Värme Ab och CG-Engineering 16.09 för genomgång av nuvaran-
de upplägg, ägandeförhållanden samt ansvarsområden. RBS Värme äger flispannan 
som står på kommunens tomt och i samband med kommande rivning av lärarbostäder-
na behöver en ny helhetslösning för värmeförsörjningen tas fram.

Kommunstyrelsen beslöt att vid sitt möte 14.06 120 § att värmeförsörjningen för Ödkar-
byskola och lärarbostäderna ska bjudas ut för perioden 1.11.2021 - 31.8.2024. 

Bilaga. Förslag till värmeleveransavtal.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden omfattar och förordar uppsägningen för kommunstyrelsen att RBS 
Värmes avtalsförslag för levererans av värme till Ödkarby skola antas samt att tekniska 
nämndens ordförande befullmäktigas att underteckna avtalet. Tekniska nämnden ämnar
även ta fram ett förslag till ny helhetslösning för värmeförsörjningen.

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

22.09.2021
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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: §§ 62, 64, 65, 66
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:§§ 61, 63

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: :§§ 61, 63

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.

22.09.2021
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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 260 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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