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Kallelse utfärdad den 25.01.2019
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats
www.lemland.ax den 25.01.2019. Protokollet finns till påseende från den 04.02.2019 på kommunens
elektroniska anslagstavla.

Ordförande Ronny Roos
Intygar
Petter Ekman,
teknisk chef

Teknisk chef Petter Ekman
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1§

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN 1 §
31.01.2019

Beslutsunderlag:
Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den 25.01.2019.
Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare)
är närvarande.
BESLUT:
Nämnden konstateras beslutför.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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2§

Val av protokolljusterare

TN 2 §
31.01.2019
Beslutsunderlag;
Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) samt deras ersättare väljs
två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger rum.
BESLUT:
Till protokolljusterare väljs Majvor Blomqvist och Joakim Sjögren. Justeringen äger rum omedelbart efter mötet.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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3§

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

TN 3 §
31.01.2019
Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 1-8/2019.
BESLUT:
Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 1-8/2019, samt
två extra ärenden 9-10/2019.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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4§
Delgivningar
TN 4 §
31.01.2019
Tjänsteinnehavarbeslut;
- 18.12.2018: Privatvägsbidrag för Östra Norrby väglag 2018.
- 18.12.2018: Privatvägsbidrag för Bodviksvägen 2018.
- 04.01.2019: Privatvägsbidrag för Skönängs väglag 2018.
- 04.01.2019: Privatvägsbidrag för Norrskogsvägen 2018.
- 08.01.2019: Vattenanslutning till fastigheten Nabben 9:9 i Söderby.
- 08.01.2019: Vattenanslutning till fastigheten Söderhägnaden 2:27 i Rörstorp.
- 08.01.2019: Vatten- och avloppsanslutning till fastigheten Del av Björkhaga 2:130 i Lemböte.
- 22.01.2019: Privatvägsbidrag för Östernäs väglag 2018.
Tekniska chefens förslag:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/579/2018
5§

Rättelseyrkande Ramavtal, grusleveranser inom Lemlands och Lumparlands kommuner

TN 5 §
31.1.2019
TN 113 §
20.12.2018
Vid årsskiftet löper nuvarande ramavtal för grusleveranser inom Lemland
och Lumparland ut.
Tekniska chefen har inbegärt nya anbud för leveranser under 2019 med
möjlighet till förlängning för 2020.
Riktad anbudsförfrågan har skickats till fyra leverantörer varav tre har
inkommit med anbud.
Endast en av anbudsgivarna uppfyller kraven i upphandlingen.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar välja Varggropens sand som leverantör för grus
inom Lemlands och Lumparlands kommuner för 2019, med möjlighet till
förlängning för 2020.
*********
BESLUT:
Joakim Sjögren föreslår att en ny upphandling görs med lindrigare krav i
upphandlingen, men förslaget understöds ej.
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Joakim Sjögren reserverar sig mot beslutet.
------------TN 5 §
31.1.2019
Till tekniska nämnden har den 11.1.2019 inkommit ett rättelseyrkande
gällande tekniska nämndens beslut ovan, TN 113 §, 20.12.2018, gällande
val av grusleverantör.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Rättelseyrkandet är undertecknat Jan Widman för Widmans Kross & Grus.
I anbudsförfrågan hade tekniska chefen skrivit att bland annat siktkurvor
skulle uppvisas till kontraktsförhandling.
När inkomna offerter jämfördes konstaterades att eftersom CE-märkning
var ett krav men ingen anbudsgivare inkommit med CE-certifikatet så
begärdes CE-certifikat och siktkurvor in av samtliga anbudsgivare, dock
angavs ingen tidsfrist för detta.
Till nämndens behandling hade endast en anbudsgivare inkommit med
efterfrågade dokument, och denne anbudsgivare valdes såsom den enda
som uppfyllde de krav som ställts.
Widmans Kross & Grus har efter val av anbudsgivare inkommit med
efterfrågad dokumentation som var giltig vid tiden då anbudsförfrågan var
ute.
Då Widmans Kross & Grus inkommit med efterfrågad dokumentation som
var giltig redan under anbudstiden skall deras anbud anses uppfylla de krav
som ställdes under anbudstiden.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden bifaller rättelseyrkandet och beslutar välja Widmans
Kross & Grus som leverantör för grus inom Lemlands och Lumparlands
kommuner för 2019, med möjlighet till förlängning för 2020. Detta på basis
av lägsta pris.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/373/2018
6§

Rättelseyrkande, Inköp av lokalproducerad vindkraft

TN 6 §
31.1.2019
TN 82 §
27.9.2018
I budgetmålen för förvaltningen år 2018 finns att tekniska nämnden ska
”Upphandla lokalproducerad vindkraft för den elenergi kommunen
använder i sin verksamhet”.
Då det endast finns en lokal producent av vindkraft, har tekniska chefen
även tittat på alternativen att köpa ”grön el” av de andra elleverantörerna.
För fastigheterna i Järsö-Nåtöområdet (pumpstationer och Saltkråkan)
levereras elen idag från Mariehamns Elnät.
För fastigheterna på fasta Lemland levereras elen idag från Ålands
Elandelslag.
Båda dessa leverantörer kan i dagsläget erbjuda ”grön el” för en liten
merkostnad. Alternativet till dessa är att använda Allwinds som leverantör
av el.
Då Allwinds levererar el till Nordpools marknadspris (plus en
administrationskostnad) fluktuerar priset ganska mycket jämfört med de
andra leverantörerna som ändrar priset mer sällan. Statistiskt sett över de
senaste 5 åren har dock Allwinds i snitt haft ett lägre pris än de båda andra
leverantörerna. Värt att notera är att Allwinds haft högre pris de senaste 2,5
åren, men att de hade ett märkbart lägre pris under 2,5 år innan dess, vilket
gör att snittet än så länge är lägre. En direkt jämförelse är därför inte så lätt
att göra.
Att använda sig av Allwinds som leverantör innebär att man betalar så nära
dagens faktiska elpris som möjligt, vilket kan innebära att man ibland
betalar mer och ibland mindre än de andra leverantörerna.
Sammanställning av elpriser bifogas beredningen.
Tekniska chefens förslag:
Då Allwinds levererar el till ett i snitt lägre pris samtidigt som de är de enda
som levererar lokalproducerad el anser tekniska chefen att ett byte till dessa
som leverantör för såväl Järsö-Nåtöområdet som för fasta Lemland är
fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt likväl som ur miljösynpunkt.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Föreslås att tekniska nämnden beslutar byta till Allwinds som leverantör av
elenergi.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
------------TN 99 §
8.11.2018
Till tekniska nämnden har den 8.10.2018 inkommit rättelseyrkande
gällande tekniska nämndens beslut ovan, TN 82 § 27.9.2018, gällande val
av elleverantör.
Rättelseyrkandet är undertecknat Henning Lindström, VD för Mariehamns
Energi Ab.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar återta beslut TN 82 § 27.9.2018 och
återremittera ärendet till tekniska chefen för ny upphandling.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
------------TN 112 §
20.12.2018
Tekniska chefen har tagit fram ett nytt ramavtal gällande leverans av
elenergi för kommunens fastigheter, vägbelysning samt pumpstationer.
Detta ramavtal gäller för knappt fyra år, under tiden 1.2.2019 – 31.12.2022,
och innefattar leverans av ”grön el” till ett timpris bundet till Nordpools
spotpris.
Vid anbudstidens slut har tre anbud inkommit: Mariehamns Energi, Ålands
Elandelslag, samt Allwinds.
Av de tre anbuden var Allwinds anbud det lägsta.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar teckna avtal med Allwinds Ab gällande leverans
av kommunens elenergi under tiden 1.2.2019 – 31.12.2022.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
------------TN 6 §
31.1.2019
Till tekniska nämnden har den 2.1.2019 inkommit ett rättelseyrkande
gällande tekniska nämndens beslut ovan, TN 112 § 20.12.2018, gällande
val av elleverantör.
Rättelseyrkandet är undertecknat Per Eriksson, VD för Mariehamns Energi
Ab.
I rättelseyrkandet framförs att:
”anbudspriset från Allwinds Ab gäller endast för år 2019, och skall
omförhandlas i november månad varje år under avtalstiden”
och att detta strider mot skall-kravet i anbudsförfrågan som lyder:
”Avtalet skall gälla för fyra år under tiden 1.1.2019-31.12.2022”, dock
ändrades avtalsstart till den 1.2.2019 under anbudstiden.
Mariehamns Energi Ab yrkar på att:
- Tekniska nämnden upphäver sitt beslut TN 112 §
- Förkastar Allwind Ab:s anbud eftersom
anbudsförfrågan
- Beslutar teckna avtal med Mariehamns Energi Ab

det

inte

motsvarar

I anbudet från Allwinds Ab, den 19.12.2018, står följande:
”Då priset på ursprungsgarantier kraftigt fluktuerar föreslår vi att
pristillägget sätts ett år i taget under den fyraåriga avtalsperioden.” (fetstil
markerar ordvalet)
Anbudspriset från Allwinds Ab är således ett pris som beställaren kan välja
att ha under hela den fyraåriga avtalsperioden, och uppfyller därmed skallkravet i anbudsförfrågan.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar avslå Mariehamns Energi Ab:s rättelseyrkande
med motivering att Allwinds Ab:s anbud uppfyllde skall-kraven i
anbudsförfrågan.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/25/2019
7§

Avveckling av Lelöks lager

TN 7 §
31.1.2019
I budgeten för 2019 finns uppförande av ett nytt daghem på den så kallade
”Lelökstomten” i Bengtsböle med. För att kunna genomföra detta bygge
behöver de befintliga byggnationerna på fastigheten (gamla Lelöks
lagerbyggnad och mattvätten) avvecklas.
Lagerbyggnaden om ca 220 m2 bör bjudas ut till försäljning där köparen
svarar för bortforsling av hela byggnaden så att arbetet med daghemmet kan
fortskrida på platsen.
Mattvätten bör flyttas till en annan lämplig plats i Söderby.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att Lelöks
lagerbyggnad bjuds ut till försäljning där köparen svarar för bortforsling av
byggnaden innan den 30.6.2019. Ansvaret för försäljningen kan med fördel
delegeras till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar även delegera till tekniska chefen att inkomma
med förslag till nämnden för ny placering av mattvätten.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
------------Ärendets behandling fortsätter i Lemlands kommunstyrelse.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/69/2019
8§

Taxa och hyresvillkor för kommunens allaktivitetsutrymme på Järsö

TN 8 §
31.1.2019
I anslutning till utbyggnaden av daghemmet Saltkråkan på Järsö har
kommunen låtit uppföra ett allaktivitetsutrymme som skall vara tillgängligt
att boka för såväl daghemmet som andra sammanslutningar och invånare i
kommunen.
Förslag till hyresregler för allaktivitetsutrymmet presenteras under mötet.
Taxa för utrymmet föreslås vara 15 €/h (exkl moms).
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att godkänna den
föreslagna taxan och hyresvillkoren.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
------------Ärendets behandling fortsätter i Lemlands kommunstyrelse.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/94/2019
9§

Anhållan om utökad ram, tekniska nämndens budget 2019

TN 9 §
31.1.2019
I tekniska nämndens budget för 2018 fanns posten P205-1 ”Saltkråkan,
nytt staket och lekredskap” för 40 000 €. Då byggnationen av det nya
daghemmet pågick under hela året valde tekniska chefen att avvakta tills
modulerna är borta för att kunna ta ett helhetsgrepp och planera utemiljön.
Under projekteringen av de nya lekredskapen framkom även att behovet av
nya lekredskap var större än tidigare planerat då många befintliga redskap
är i undermåligt skick. Offerter på lekredskap inklusive montering togs in
under vintern, med ett vinnande anbud på cirka 37 000 €. Då de
budgeterade medlen aldrig användes under 2018 bör dessa upptas på nytt
under 2019 för att kunna verkställa projektet.
Under 2018 genomfördes även ett omfattande förnyande av belysningen i
skolan, P209-3 ”Grundskolan, förnyande av belysning i klassrum”, där
den största delen av skolan fick förnyad belysning i klassrummen, detta var
alltså ”etapp 1”. Resterande klassrum lämnades som en ”etapp 2” för
slutförande under 2019. Tyvärr föll detta projekt bort i
investeringsbudgeten, och därför bör medel för dessa. 18 000 €, upptas
under 2019 för att kunna slutföra projektet och ge likvärdig belysning i alla
klassrum.
Tekniska chefens förslag:
P205-1 Saltkråkan, nytt staket och ledredskap: återinförs i 2019 års
investeringsbudget, med 40 000 €.
P209-3 Grundskolan, förnyande av belysning i klassrum: Tekniska
nämnden anhåller om utökad ram i investeringsbudget 2019 om 18 000 €
för att kunna slutföra projektet.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
------------Ärendets behandling fortsätter i Lemlands kommunstyrelse.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/95/2019
10 §

Sandning av kommunala vägar/gc-vägar

TN 10 §
31.1.2019
Sandningen av de kommunala vägarna/gc-vägarna har de senaste åren varit
bristfällig. I dagsläget anlitas entreprenörer fritt och efter behov, men vem
som påkallar sandning är oklart.
När det gäller sopning av vägarna under våren råder samma förhållanden,
att entreprenör anlitas fritt och efter behov.
Kommunen bör framöver upphandla sandning och sopning av de
kommunala vägarna på fyra år i taget.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden ger tekniska chefen i uppdrag att upphandla sandning
och sopning av de kommunala vägarna för fyra år med start sopning
vårsäsongen 2019 samt sandning till vintern 2019/2020.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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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 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 7-9
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 1-4, 10
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:
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 är:
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland
Paragrafer: 1-4
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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. I
vardera fallet räknas inte framläggnings- 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.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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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 rättelseyrkandet.
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 genom
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: 5-6
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.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar. Besvärstiden 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 anslagits offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärsmyndighet är:
Länsstyrelsen på Åland
PB 58, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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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 postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 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.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________

