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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 60 §/18.11.2020

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

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

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§ 68 Kollektivtrafik 2021
§ 69 Begäran om utlåtanden till trafikförsörjningsprogram för Åland 2022-2023
-------------

§ 60

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

HAMNSUNDET, KYLRUM

TEKN 57 §/21.10.2020

I nya servicehuset i Hamnsundet finns det nytt kylrum. Kylrummet i gamla byggnaden 
har tidigare stått olåst under sommarhalvåret då ismaskinen varit i drift och alla har fritt 
kunnat hämta is från kylrummet.

Enligt gällande försäkringsregler för fastigheten behöver utrymmet nu stå låst.

I Vårdö kommun finns kyllager som kan hyras för förvaring av fisk. En avgift om 29,03 € 
ex. moms uppbärs årligen för personer som inte är skrivna i Vårdö.

Enligt kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland 13 § Kommunala avgifter:

”Fullmäktige fastställer grunderna för de avgifter som skall bäras upp för kommunens 
tjänster och andra prestationer och grunderna för när kommunen kan avstå från att bära
upp avgift för en tjänst eller prestation.”

En reducering eller avlyftning av en avgift bör baseras på ekonomiska grunder. Inom öv-
riga beslutsproceser för avlyftning eller reducering av kommunala avgifter krävs redovis-
ning för inkomster och avgifter för de sökande för att ge en helhetsbild av den ekonomis-
ka situationen.

Tillgång till is och kyllager är inte en lagstadgad tjänst som kommunen måste erbjuda, 
vilket gör att kommunen inte enligt lag kan begära in personliga uppgifter angående den 
ekonomiska situationen från sökande. Det är omöjligt att anta att en specifik grupp av 
kommuninvånarna är en homogengrupp i sig. I varje gruppering finns alltid stora ekono-
miska variationer.

Kylrummet har till 100 % finansierats med skattemedel och därmed bör de skattebetala-
re som deltagit i finansieringen ha rätt att använda utrymmet. 

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden besluter att dörren till kylrummet ska stå låst och att ett kortläsarsys-
tem installeras under januari/februari 2021.

För att garantera likabehandling av kommuninvånare skrivna i Saltvik föreslås rätt att av-
giftsfritt lösa ut tag eller nyckel till kylrummet i Hamnsundet. Utomstående har rätt att 
lösa tag eller nyckel mot en årlig avgift. Förslag till avgift fattas vid nästa nämndmöte. 
Beslutet utvärderas efter en säsong och upptas åter till behandling hösten 2021.

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

§ 61

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

TEKN 61 §/18.11.2020

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden besluter förorda för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att av-
giften för att lösa tag eller nyckel till kylrummet för personer skrivna i Saltviks kommun är
0 € för 2021.
Utomstående har rätt att lösa tag eller nyckel mot en årlig avgift om 24,19 € exklusive 
moms (30,00 € inklusive moms).

Beslutet utvärderas efter en säsong.

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

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

SK/382/2020

SÖDERNÄS, PUMPSTATION

TEKN 62 §/18.11.2020

Pumpstationen i Södernäs har sedan julimånad haft driftstörningar. Pumpen i pumpsta-
tionen gick sönder 8:e juli. Pumpen hade många år på nacken och en ny pump beställ-
des och införskaffades.

Under tidsperioden 29.7 – 9.11.2020 har pumpen stannat 14 gånger. Orsaken till drift-
stoppen är att det spolas ned våtservetter eller liknande trasor i ledningsnätet. 

Driftstoppen leder till ökade kostnader då pumpen måste lyftas, skruvas upp och rengö-
ras varje gång. Pumpstationen har även rengjorts för att suga bort trasor/servetter som 
samlats på botten, merkostnaden ligger till dags dato på ca 6.000 €.

Fler informationsbrev angående problemet har skickats ut till berörda abonnenter. Nu 
har tekniska avdelningen tillverkat en nätkorg som placeras i avloppsbrunnarna för att 
kunna lokalisera problemet.

Bilaga. Bilder

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

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

§ 62

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

SK/385/2020

HARALDSBY INDUSTRIOMRÅDE, ETAPP II

TEKN 63 §/18.11.2020

Utkast gällande projektering för Haraldsby industriområde Etapp II har inkommit. 

Bilagor. Ritningar

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden diskuterar handlingarna och återkopplar med synpunkter som kom-
muningenjörer vidarebefordrar till projektören.

Förslagsvis bör svängradien för svängplanen förstoras från 14 till 20 meter.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden önskar att kommunstyrelsen ser över tomtindelningen på industriom-
rådet. Detaljplanen etapp II bör uppdateras med fler tomter och mindre till ytan. Sväng-
radien uppdateras till 20 m.
---------------

§ 63

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

SK/386/2020

SJÖSÄTTNINGSRAMP, HAMNSUNDET

TEKN 64 §/18.11.2020

Kommunen har en sjösättningsramp vid Hamnsundets gästhamn. Det har inkommit syn-
punkter och önskemål om att rampen borde förlängas. Utvecklingen är att båtägare kö-
per större båtar och för att öka säkerhet och möjlighet till sjösättning borde rampen för-
längas. Samtidigt bör även utredas att transportbåtar fortsättningsvis har möjlighet att 
lägga till vid rampen.

Geta betongprodukter som har tillverkat rampen har lämnat pris på tillverkning av för-
längningselement till rampen, utöver elementen tillkommer transport, dykbesiktning och 
hyra för kranbil. Totalkostnaden för projektet ligger uppskattningsvis på 4.000 €. 

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden äskar om medel för projektet i sin driftbudget för 2022 vid nästa bud-
getbehandling.

Tekniska nämndens beslut:
Ärendet återremitteras för vidare utredning.
---------------

§ 64

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

ÖDKARBY SKOLLÄGENHETER

TEKN 45 §/19.08.2020

I investeringsplanen för 2020 finns anslag beviljade för takbyte på Ödkarby skollägenhe-
ter. Projektet projekterades i våras av Byggkontroll och vid närmre granskning av fastig-
heten kunde konstateras att fastigheten i övrigt är i behov av totalrenovering. I källaren 
och i delar av fasaden konstaterades förekomst av asbest och blåbetong. Blåbetong är 
som byggnadsmaterial starkt förknippat med radon och därför beställdes mätdosor för 
kartläggning av radonhalterna i byggnaden. Radonhalten i inomhusluften framkommer 
endast genom mätning och orsakar inga omedelbara symptom.

Den rekommenderade mättiden för radon är tre månader mellan 1.9 – 31.5 dock minst 2
månader. STUK (Strålsäkerhetscentralen) kontaktades och godkände att mättiden skul-
le sträcka sig in i juni månad.
6 st mätdosor från STUK placerades ut i byggnaden under tiden 8.4 – 9.6.2020 i enlig-
het med STUK:s direktiv.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning är referensvärdet för radonhalt i in-
omhusluften i bostäder och andra vistelseutrymmen 300 becquerel per kubikmeter 
(Bq/m³) luft och för planering och genomförande av en ny byggnad är värdet 200 Bq/m³.

Testrapporten påvisar förhöjda värden i källarutrymmena. Enligt resultattolkning av 
STUK behöver inga åtgärder vidtas om radonhalten är lägre än 200 Bq/m³ men om ra-
donhalten överskrider 300 Bq/m³ rekommenderas att man genomför en radonsanering.

ÅMHM har informerats om läget och godkänt att åtgärdförslag tas fram under hösten.

Bilaga. Testrapport

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden beställer en konditionsgranskning, med åtgärdsförslag samt kost-
nadskalkyl, för fastigheten samt vidarebefordrar informationen till kommunstyrelsen.

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

KMST 182 §/7.9.2020

Testrapport bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antecknade informationen till kännedom. 

§ 65

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

TEKN 65 §/18.11.2020

Konditionsbedömningen utfördes 28.09.2020 av Werpro, vilken påvisar att byggnadens 
kondition idag inte lämpar sig för uthyrningsverksamhet framöver.

Det är påvisat fuktskador i byggnaden som härstammar både från tak- och markkon-
struktion, dessa måste åtgärdas. I källaren har påträffats organiskt material inbyggt i 
väggarna, detta måste saneras.

Radonhalten i inomhusluften måste minskas. Radonet härstammar både från källare 
och blåbetongen i ytterväggarna. Ytterväggarna bör kartläggas systematiskt för att få 
bättre uppfattning av konditionen vid eventuell renovering.

Fönstren är gamla och otäta och bör bytas.

Mellanbjälklaget innehåller fuktskadeindikatorer, dock minimalt. Elnätet behöver också 
uppdateras.

Våtutrymmena uppfyller inte dagens standard. Varken sanitetsmässigt eller byggnads-
tekniskt. Detta leder till förändrad rumsdisponering av planlösningen för att uppfylla gäl-
lande plan- och bygglag. Avloppssystemet är idag av gjutjärn och behöver bytas vid 
eventuell renovering.

Alla byggnadskonstruktioner är i behov av sanering eller renovering. Renoveringskost-
naden uppgår till minst 400.000 € men blir sannolikt avsevärt högre då man aldrig säkert
vet vad som döljs i konstruktionerna. Livslängden för värmeledningar och vattenrör är 
uppnådd. Nybyggnation av en motsvarande byggnad om 230m² skulle ligga mellan 
575.000 – 690.000 €.

Bilaga. Konditionsbedömning

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden beställer en asbestkartläggning och inventering av material i bygg-
naden samt kostnadskalkyl för rivning av fastigheten.

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

18.11.2020
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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SALTVIKS KOMMUN

PROJEKTKALENDERN 2020, NOVEMBER

TEKN 63 §/18.11.2020

Projektkalender för november månad bifogas kallelsen.

Bilaga. Projektkalendern 2020, November

Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.

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

§ 66

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

DELGIVNING, TEKNISKA NOVEMBER 2020

TEKN 68 §/18.11.2020

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

- Byggnation i kommunen, 55+ i Saltvik

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

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

§ 67

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

SK/392/2020

KOLLEKTIVTRAFIK 2021

TEKN 68 §/18.11.2020

Landskapsregeringen kallar årligen till ett möte angående inkommande års busstidtabel-
ler. Busstidstabellmötet hålls onsdagen 2:a december kl. 11.00-13.00 i Lagtingets audi-
torium. 
Vid mötet presenteras förslag till busstidtabeller för linjetrafiken för tiden 01.01-
31.12.2021. 
Tidigare år har tekniska nämndens ordförande deltagit i mötet. Synpunkter ska delges 
Landskapsregeringen skriftligen per e-post senast måndagen den 27:e november. 

Bilaga. Landskapsregeringens möteskallelse.

Kommuningenjörens förslag:
I första hand deltar tekniska nämndens ordförande i mötet och i andra hand nämndens 
vice ordförande.

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

§ 68

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

SK/368/2020

BEGÄRAN OM UTLÅTANDEN TILL TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR 
ÅLAND 2022-2023

KMST 266 §/9.11.2020

Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande gällande Trafikförsörjningspro-
gram för Åland 2022 – 2023. Utlåtandet ska vara landskapsregeringen tillhanda senast 
30.11.2020 kl 16.15.

Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett trafikförsörjningspro-
gram för Åland i enlighet med LL om ordnande av kollektivtrafiktjänster (2019:60).

Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022-2023 bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till tekniska nämnden för utlåtande.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
--------------- 

TEKN 69 §/18.11.2020

Trafikförsörjningsprogrammet  beskriver hur trafiken kommer att se ut under programpe-
rioden 2022-2023 och utgör grunder för hur den kommande trafiken ska upphandlas.

Följande mål ingår i arbetsgruppens arbete med trafikförsörjningsprogrammet:

- Kollektivtrafikmyndigheten får huvudansvaret för samtlig kollektivtrafik
- Den ekonomiska strukturen för kollektivtrafiken fastslås i förordning
- Tätorts- och landsbygdstrafik integreras med varandra
- Kollektivtrafiken upphandlas istället för att tilldelas

Kort sammanfattat
Kollektivtrafiken utgörs av en landsortstrafik med 8 st huvudlinjer på landsbygden med 
tillhörande matartrafik samt en stadstrafik med två linjer i Mariehamn. Landskapsrege-
ringen organiserar landsortstrafiken och stadstrafiken upphandlas av Mariehamns stad. I
och med att stadstrafiken har en annan huvudman är bussbyte på samma biljett mellan 
landsortstrafiken och stadstrafiken inte möjlig.

De största pasagerargrupperna utgörs av skolelever, arbetspendlare och resenärer till 
färjeanslutningar.

Exempel på mål och åtgärder under programperioden:

- Minska förseningar genom att se över tidtabellerna
- Lättförståeliga och smidiga byten genom bättre instruktioner i tidtabellen

§ 69

18.11.2020
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

- Förbättrad samordning och användarvänlighet genom att Ålandstrafiken ges det hu-
vudsakliga ansvaret att koordinera kollektivtrafiken

- Turtätheten inom landsortstrafiken bibehålls
- Minskade restider, exempelvis genom att bussfiler utreds
- Kollektivtrafiken ska vara ett totalekonomiskt fördelaktigare alternativ jämfört med 

personbil
- Alla bussar inom tätortstrafiken ska vara tillgängliga
- Tätortstrafiken och landsortstrafiken får ett gemensamt biljettsystem
- Möjlighet till arbetspendling från landsbygd till tätort ska bibehålls
- Kollektivtrafiken ansluter till de viktigaste avgångar/ankomster i Berghamn, Hummel-

vik, Långnäs och Svinö
- Kollektivtrafiken ska anpassas efter turisternas behov
- Landsortstrafiken drivs med förnyelsebart drivmedel medan tätortens ordinarie for-

don helt övergår till eldrift
- Antalet personskador i kollektivtrafiken ska vara noll
- Självfinansieringsgraden ökar från 10 % till 20 % genom att passagerarantalet ökar 

och kostnadsökningar avstannar genom att trafiken konkurrensutsätts och osäker-
hetsfaktorer i anbudsgivningen minimeras genom att biljettintäkter tillfaller land-
skapsregeringen och drivmedel bekostas av landskapsregeringen

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden är positiv till de förändringar som föreslås i Trafikförsörjningspro-
grammet för 2022-2023 och förordar för kommunstyrelsen att Trafikförsörjningsprogram-
met omfattas i sin helhet.

Tekniska nämnden betonar vikten av att Landskapsregeringen verkligen hörsammar 
bussbolagens ståndpunkter och åsikter gällande trafikförsörjningsprogrammet.

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

18.11.2020
Tekniska nämnden
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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: §§ 60 - 69
 
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.

18.11.2020
Tekniska nämnden
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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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