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Kallelse utfärdad den 18.04.2019
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats
www.lemland.ax den 18.04.2019. Protokollet finns till påseende från den 30.04.2019 på kommunens
elektroniska anslagstavla.

Ordförande Ronny Roos
Intygar
Petter Ekman,
teknisk chef

Teknisk chef Petter Ekman
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29 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN 29 §
25.04.2019

Beslutsunderlag:
Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den 18.04.2019.
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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30 §

Val av protokolljusterare

TN 30 §
25.04.2019
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 valdes Majvor Blomqvist och Roger Henriksson.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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31 §

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

TN 31 §
25.04.2019
Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 29 - 39 /2019
BESLUT:
Nämnden godkände föredragningslistan.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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32 §

Delgivningar

TN 32 §
25.04.2019
Tjänstemannabeslut:
- 26.03.2019: Privatvägsbidrag Lastklubbs väglag år 2018.
- 04.04.2019: Vatten- och avloppsanslutning till fastigheten Askviken
417-408-2-134.
- 03.04.2019: Privatvägsbidrag Norra Byvägen år 2018.
- 03.04.2019: avloppsanslutning till fastigheten Skallfogdas 417-418-862.
- 04.04.2019: Vattenanslutning till fastigheten Torpet 417-412-4-38.
- 04.04.2019: Vattenanslutning till fastigheten Hemtomten 417-419-1-53.
- 05.04.2019: Privatvägsbidrag Bodkarsjövägen år 2018.
- 05.04.2019: Bidrag för grundförbättring av Bodkarsjövägen år 2019.
- 05.04.2019: Försäljning av bil, Toyota Hilux Extra Cab 2,5D 4WD
- 05.04.2019: Försäljning av släp.
- 10.04.2019: Vattenanslutning till fastigheten Michelsbo 417-410-2-168.
- 10.04.2019: Vattenanslutning till fastigheten Soltorp 417-410-2-37.
- 16.04.2019: Ersättning för vattenanslutning till fastigheten Bergknallen
417-407-6-76.
Övriga:
- Kst 08.04.2019: Daghemmet Saltkråkan, byggnadskommitténs
meddelande om fullgjort uppdrag och anhållan om befrielse.
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/185/2019
33 §

Ytrenovering av klassrum, Lemlands skola, anta anbud

TN 33 §
25.4.2019
Tekniska chefen har utannonserat projektet ”Ytrenovering av klassrum,
Lemlands skola”. Projektet har annonserats i tidningarna samt på hemsidan.
Vid anbudstidens slut hade fyra anbud inkommit.
Då samtliga anbud överskrider budgeterad summa markant måste äskande
om budgetändring göras hos kommunstyrelsen.
Protokoll från öppnande av anbud bifogas beredningen.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar anta anbudet från Allbygg, förutsatt att
erforderliga medel erhålls.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

LE/186/2019
34 §

Inredande av klassrum, Lemlands skola, anta anbud

TN 34 §
25.4.2019
Tekniska chefen har utannonserat projektet ”Inredande av klassrum,
Lemlands skola” där ett övningskök skulle skapas i det gamla förrådet nere
i källaren. Projektet har annonserats i tidningarna samt på hemsidan.
Vid anbudstidens slut hade fem anbud inkommit.
Då samtliga anbud överskrider budgeterad summa markant måste äskande
om budgetändring göras hos kommunstyrelsen.
Protokoll från öppnande av anbud bifogas beredningen.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar anta anbudet från Nordbygg, förutsatt att
erforderliga medel erhålls.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Organ

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

LE/301/2019
35 §

Fartdämpande åtgärder i Lemlands och Lumparlands kommuner

TN 35 §
25.4.2019
På flera ställen i Lemlands och Lumparlands kommuner är idag
fartdämpande åtgärder utförda. Det som vanligen gjorts är att genom
placering av betonggrisar eller liknande uppnå en sidoförskjutning (chikan)
som ska dämpa hastigheten, men även bumpers har använts på vissa ställen.
Sidoförskjutning är det minst effektiva sättet att dämpa hastigheten på en
väg, och kan istället för att vara trafiksäkrande i vissa fall få motsatt effekt.
Detta genom att trafikanter försöker hålla en hög hastighet genom
förskjutningen vilket kan leda till avåkningar eller farliga möten då
vägbredden inte längre tillåter möte. Sidoförskjutningar är även
tidskrävande vid plogning och sopning då det krävs mycket manövrerande
för att komma åt att göra ett bra arbete.
Det mest effektiva sättet att dämpa hastigheter är med bumpers, dessa är
även att föredra ur ett skötselperspektiv.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar gå in för att normalt använda bumpers i
kommunerna. De sidoförskjutningar som idag finns och konstateras
behövliga ersätts med bumpers.
Tekniska nämnden inväntar resultat från de trafikmätningar tekniska chefen
utför runtom i kommunen under våren för att fatta beslut om vilka
befintliga farthinder som anses vara behövliga och var nya kan vara
nödvändiga.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Organ

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

LE/282/2019
36 §

Tekniska kansliets semesterordning sommaren 2019

TN 36 §
25.4.2019
Kommunkansliet kommer vara stängt v. 29-30 och då är tekniska kansliet
obemannat.
Semesterplaneringen ser ut som följer:
-

Byggnadsinspektören har semester v. 26-30, och vikarieras v. 26-28 av
tekniska chefen.

-

Tekniska chefen har semester v. 29-33, och vikarieras v. 31-32 av byggnadsinspektören samt v. 33 av kommunteknikern.

-

Kommunteknikern har semester v. 28-32.

-

Administratörerna vid tekniska kansliet har semester v. 27-30 samt v.
29-32.

Tekniska nämndens ordförande har telefonjour för ärenden rörande tekniska
kansliet under v. 29-30.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar att anteckna sig de föreslagna semestertiderna
till kännedom.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Sammanträdesdatum

25.04.2019

Organ

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

LE/283/2019
37 §

Servicegruppens semesterordning sommaren 2019

TN 37 §
25.4.2019
Beslutsunderlag:
Semesterplaneringen för servicegruppen ser ut som följer:
-

Olle Rimälven har semester v. 21, 23, 28-30

-

Hasse Vikström har semester v. 26-28, 33-34

-

Lasse Helsing har semester v. 26-27, 29-31

-

Cornel Popa har semester v. 24-25, 31-32

Sommarjobbare kommer jobba under åtminstone juni och juli, det är ännu
oklart exakt vilka tider.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar att anteckna sig de föreslagna semestertiderna
till kännedom.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Sammanträdesdatum
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Organ

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

LE/288/2019
38 §

Ändringar i Tekniska nämndens budget 2019

TN 38 §
25.4.2019
Tekniska chefen har vid upphandling av några projekt konstaterat att
budgeterade medel inte räcker till dessa och att ändringar i årets
investeringsbudget behöver göras.
P209-1, Grundskolan, ytrenovering av klassrum: I budget 2019 finns
upptaget 25 000 € för löpande ytrenovering av 2 klassrum per år. De två
aktuella klassrummen är två av de äldsta klassrummen med mest
renoveringsbehov. Lägsta anbud för projektet uppgick till 53 800 €.
P209-5, Inredning av källare, skolan: I budget 2019 finns upptaget
20 000 € för projektet som avser inredning av den tidigare fuktskadade
källaren. Lägsta anbud för projektet uppgick till 46 100 €.
Gullvivan fönsterbyte: Tanken var att genomföra detta projekt i etapper
som en del i driftbudgeten de kommande åren, men samtliga entreprenörer
ville utföra arbetet på en gång då det blir betydligt billigare i slutändan.
Detta då endast en fönsterbeställning behöver göras, endast en etablering,
och verksamheten endast behöver störas under en period istället för vid
flera olika tillfällen. Lägsta anbud för byte av alla fönster på en gång
uppgick till 17 900 €.
P503-4, Utegym Järsö/Nåtöområdet: I budget 2019 finns upptaget 40 000
€ för att anskaffa ett utegym till Järsö/Nåtöområdet. Detta projekt saknar
helt en projektplan. Det finns ingen plan för var gymmet skall vara eller vad
det skall innehålla. Dessutom finns möjlighet att söka bidrag från
Landskapsregeringen vilket skulle minska kostnaden för kommunen.
P210-2, Sanering iUngo: I budget 2019 finns upptaget 15 000 € för
sanering av iUngo från fuktskador och andra hälsovådliga material. När en
detaljerad saneringsplan började tas fram i början av året konstaterades att
de budgeterade medlen inte skulle räcka till. Uppskattningsvis kommer
saneringen att kosta närmare 70 000 €.
Tekniska chefens förslag:
P209-1, Grundskolan, ytrenovering av klassrum: Efter diskussion med
skolans föreståndare anhåller tekniska nämnden att ytrenoveringen av
klassrummen prioriteras över inredningen av ett klassrum i källaren. Om de
budgeterade medlen från P209-5 överförs till detta projekt erhålls 45 000 €.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Utöver detta anhåller tekniska nämnden om att 9 000 € från P210-2,
Sanering iUngo, överförs till detta projekt för att erhålla tillräckliga medel
för att kunna verkställa renoveringen.
P209-5, Inredning av källare, skolan: I första hand anhåller tekniska
nämnden att de budgeterade medlen för detta projekt överförs till P209-1
för att kunna genomföra klassrumsrenoveringarna. I andra hand anhåller
tekniska nämnden om utökad ram i investeringsbudget 2019 om 50 000 €
för att kunna verkställa projektet.
Gullvivan fönsterbyte: Tekniska nämnden anhåller om att 6 000 € från
P210-2, Sanering iUngo, överförs till detta projekt samt anhåller om utökad
ram i investeringsbudget 2019 om 12 000 € för att kunna verkställa
projektet detta år.
P503-4, Utegym Järsö/Nåtöområdet: Tekniska nämnden anhåller om att
projektet och medlen flyttas till budget 2020 så att tid erhålls för
projektering samt för att kunna anhålla hos Landskapsregeringen om bidrag
för det.
P210-2, Sanering iUngo: Tekniska nämnden anhåller om att de
budgeterade medlen kan användas till andra projekt enligt förslaget ovan,
och att ny budgetering görs till budget 2020.
Sammanfattningsvis:
-

Äskas om 62 000 € i tilläggsanslag i investeringsbudget 2019
Flyttas 40 000 € till investeringsbudget 2020

*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/234/2019
39 §

Begäran om synpunkter över lagförslag om ny vattenlag

TN 39 §
25.04.2019
Landskapsregeringen begär den 19.3.2019 utlåtande över förslag till ny
vattenlag för landskapet. Den nya lagen är avsedd att ersätta gällande
vattenlag. Den nya lagen överensstämmer också med EU:s krav på
förvaltningsåtgärder.
Lagpaketet innehåller också en revidering av vattenskyddsförordningen
samt miljöskyddslagen.
Lagförslaget
är
tillgängligt
på
landsregeringens
hemsida
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-nyvattenlag
Landskapsregeringen begär utlåtanden sig tillhanda senast den 26.4.2019.
Ett informationstillfälle om lagförslaget hölls i lagtinget den 2.4.2019 och
ett andra informationstillfälle om lagförslaget hölls i lagtinget den
15.4.2019.
Tekniska chefens förslag:
Först och främst vill tekniska chefen rikta kritik till Landskapsregeringen
på två punkter:
1. Att begära in ett utlåtande gällande något så omfattande som detta
lagförslag med så kort svarstid är klandervärt. Tjänstemän och berörda
organ måste få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ge korrekta
utlåtanden inom den verksamhet som är planerad, och med hänsyn till
att nämnder ofta sammanträder endast en gång i månaden på datum som
redan är bestämda bör remisstiden alltid vara minst 2 månader så att
ärendet hinner beredas och presenteras på ett ordinarie möte.
2. Att skicka ut en remiss, som i sig är svår att sätta sig in i, som innehåller
så mycket felaktig grammatik som denna får inte ske. En remiss måste
vara korrekt skriven så att de som skall ge utlåtanden inte måste sitta
och försöka tolka vad lagförfattaren egentligen menar.
Tekniska nämnden omfattar följande utlåtande:
Man borde sträva till att ärenden som rör allmänt avloppsnät, gemensamma
avloppsanläggningar, enskilda avloppsanläggningar samt ledande av renat
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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avloppsvatten skulle regleras inom så få lagar som möjligt. Dagens
situation där dessa saker regleras i Vattenlag, Lag om allmänna VA-verk,
Lag om avloppsvattenavgift samt Miljöskyddslag och –förordning är inte
en optimal situation. En ny lag om VA-tjänster kunde vara en förbättring.
I Vattenlagens 87 § talas om skyldighet att ansluta sig till avloppsnät samt
kommunal myndighets möjlighet att bevilja undantag. En skyldighet för
kommunen att utse en sådan myndighet samt vad denna myndighets
uppgifter är, saknas.
Klargörandet att skyldighet att ansluta sig till avloppsnät föreligger är bra,
speciellt för detaljplanerade områden.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
------------Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelserna i Lemland samt
Lumparland.

___________________________________________________________________________________________________
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: 38-39
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 29-35
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: 29-35
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:
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:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________

LEMLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 17

Sammanträdesdatum

25.04.2019

Organ

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

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
________________________

________________________

