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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN 40 § 
27.6.2019

Beslutsunderlag:
Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och ut-
delad den 20.6.2019.
Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare)
är närvarande.

BESLUT:
Tekniska nämnden konstateras beslutför.
------------
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LEMLANDS KOMMUN

Val av protokolljusterare

TN 41 §
27.6.2019

Beslutsunderlag;
Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) samt deras ersättare väljs
två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokoll-
justeringen äger rum.

BESLUT:
Till protokolljusterare väljs Gun Nordqvist-Alm och Jennifer Johansson.
Protokolljustering äger rum omedelbart efter mötet.
------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

TN 42 §
27.6.2019

Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 40 - 52 /2019

BESLUT:
Nämnden godkände föredragningslistan.
------------
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LEMLANDS KOMMUN

Delgivningar

TN 43 § 
27.6.2019

Tjänsteinnehavarbeslut:
- 07.05.2019: Anställande av yngre serviceman sommaren 2019.
- 07.05.2019: Plantering av häck vid Lelöksgränd 10.
- 20.05.2019: Vatten- och avloppsanslutning till fastigheten T1/KV 4103

417-410-2-158.
- 21.05.2019: Vatten- och avloppsanslutning till fastigheten T1/KV 4104

417-410-2-130.
- 20.05.2019: Vattenanslutning till fastigheten Palmvik 417-408-3-112.
- 23.05.2019: Upphandling av pumpstation till Järsö.
- 22.05.2019: Privatvägsbidrag Långskata väglag år 2017.
- 22.05.2019: Privatvägsbidrag Långskata väglag år 2018.
- 04.06.2019:  Återbetalning  av  tilläggsandel  för  vattenanslutning  längs

Fanny Hillvägen.
- 04.06.2019:  Återbetalning  av  tilläggsandel  för  vattenanslutning  längs

Fanny Hillvägen.
- 07.06.2019: Ersättning för skador på bil.
- 11.06.2019: Storstädning på kommunkansliet i Lemland 2019.
- 11.06.2019:  Anställande  av  lokalvårdare  under  tiden  1.7.2019-

11.8.2019.
- 11.06.2019: Omläggning av plattor på Kapellvägen 2 i Lumparland.
- 11.06.2019. Försäljning av fotbollsmål.
- 18.06.2019: Vatten- och avloppsanslutning till fastigheten Mittenskiftet

417-413-5-3.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom. 

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

LE/293/2019

Inköp av möbler till kommunens samlingslokal invid daghemmet Salt-
kråkan

TN 44 § 
27.6.2019

KST 104 § 
15.04.2019

Upptogs som extra ärende möjligheten att köpa nya möbler till kommunens
samlingslokal invid daghemmet Saltkråkan.

BESLUT:
Kommunstyrelsen  beslöt  enhälligt  att  remittera  ärendet  till  tekniska
nämnden.
--------------

TN 44 § 
27.6.2019

Tekniska nämnden har fått  i  uppdrag av kommunstyrelsen i Lemland att
utreda möjligheten till att köpa in nya möbler till kommunens samlingslokal
invid daghemmet Saltkråkan.

I tekniska nämndens budget för 2019 finns inga medel för inköp av möbler
till samlingslokalen.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar att delegera till tekniska chefen att upparbeta ett
förslag  på  vilka  möbler  som  skulle  behöva  köpas  in,  samt  en
kostnadsuppskattning  för  dessa.  Detta  får  sedan  ligga  till  grund  för  ett
äskande om medel hos kommunstyrelsen.

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

LE/516/2018

Ändringar i tekniska nämndens budget 2019

TN 45 § 
27.6.2019

TN 102 § 
8.11.2018

Under  årets  andra  halva  har  vissa  händelser  föranlett  att  några
budgetändringar  behöver  göras.  I  enlighet  med  tidigare  ärende  önskas
följande ändringar till investeringsbudget 2019:

Tekniska chefens förslag:

P321,  Björkudden  vägbelysning:  Tekniska  nämnden  föreslår  att
kommunstyrelsen i sin budgetbehandling av budget 2019 planerar projektet
för 2020.
Budget: 25 000€.

P503-3,  Hinderbana  Söderby:  Tekniska  nämnden  föreslår  att
kommunstyrelsen  i  sin  budgetbehandling  av  budget  2019  prioriterar
anslaget för 2019.
Budget: 37 000 €.

P503-2,  Sveagården  utemiljö:  Tekniska  nämnden  föreslår  att
kommunstyrelsen  i  sin  budgetbehandling  av  budget  2019  prioriterar
anslaget för 2019.
Budget: 30 000 €.

Sammanfattningsvis  äskas  om  ytterligare  67 000  €  i  investeringsbudget
2019.

Ärendets behandling fortsätter i Lemlands kommunstyrelse.

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

KST 352 §
15.11.2018

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna sig tekniska nämndens förslag till 
kännedom. Detta med undantag för projekt, P503-2, Sveagården utemiljö:
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LEMLANDS KOMMUN

Budget: 30 000 €, för vilket kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden 
inkomma med begäran om medel ur donationsfonden för äldreomsorgen för
att verkställa projektet. Socialnämnden uppmanas att beräkna kostnader och
tidsplan för verkställandet av projektet i samråd med tekniska sektorn så att 
tekniska sektorns bedömning av hur och när verkställigheten kan utföras 
ingår, när anhållan till kommunstyrelsen görs.
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
------------

SN 10 § Socialchefens förslag:
10.01.2019

BESLUT:
Socialnämnden  beslöt  att  ålägga  socialchefen  att  beräkna  kostnader  och
tidsplan för verkställandet av projektet i samråd med tekniska sektorn.
------------

SN 53 §
25.04.2019

Socialchefens förslag:
Socialchefen och tekniska chefen har diskuterat ärendet och beslutat att 
komma med ett nytt äskande inför budget 2020. Inomhus- och utomhusre-
novering av Sveagården bör ske i ett helhetsgrepp och tekniska nämnden 
behöver behandla ärendet innan man begär medel från donationsfonden.
*********

BESLUT:
Socialnämnden beslöt att vidhålla sitt beslut från 10.1.2019 och anhåller av
tekniska nämnden att ge en kostnadsberäkning av projektet.
------------

TN 45 § 
27.6.2019

Tekniska  nämnden  har  av  socialnämnden  fått  i  uppdrag  att  göra  en
kostnadsberäkning av såväl inom- som utomhusrenovering av Sveagården.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska  nämnden  delegerar  till  tekniska  chefen  att  i  samråd  med
socialchefen utreda behovet av renovering,  och att  sedermera ta fram en
kostnadsberäkning.

*********

27.06.2019
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 8



LEMLANDS KOMMUN

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

LE/426/2019

Solcellsanläggningar för Sveagården och Kommunkansliet, anta anbud

TN 46 § 
27.6.2019

I  tekniska  nämndens  budget  för  2019  finns  20 000  €  budgeterat  för
solcellsinstallationer på kommunens fastigheter.

Tekniska chefen har beslutat begära in skilda anbud på två anläggningar: en
anläggning  på  Sveagårdens  äldreboende  samt  en  anläggning  på
Kommunkansliet.

Vid  anbudsinlämnandets  sluttid  hade  fyra  anbud  inkommit  på  båda
anläggningarna, totalt åtta anbud.

Tekniska chefens förslag:
Då anbudssumman understiger 25 000 € delegeras val av entreprenör till
tekniska chefen.

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

LE/427/2019

Grundförbättring av Södra Söderbyvägen, anta anbud

TN 47 § 
27.6.2019

I  tekniska  nämndens  budget  för  2019  finns  110 000  €  budgeterat  för
grundförbättring och ytbeläggning av norra delen av Södra Söderbyvägen. I
budgetplanen  för  2020  finns  ytterligare  110 000  €  budgeterat  för
grundförbättring och ytbeläggning av norra delen av Södra Söderbyvägen.
Detta då planen var att grundförbättra vägen i år och ytbelägga nästa år, för
att minska belastningen på årets investeringsbudget.

Tekniska chefen har låtit DEAB konsult ta fram handlingar på projektet,
vilket innefattade såväl grundförbättring som ytbeläggning.

Vid anbudstidens slut har tre anbud inkommit.
Ålands Schakt Ab hade det lägsta priset.

Tekniska chefens förslag:
Ålands Schakt Ab väljs som entreprenör för projektet.

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

LE/314/2019

Åda Ab, Lemlands kommuns nämnders beslut om tjänst som da-
taskyddsombud

TN 48 § 
27.6.2019

Kst 106 §
26.03.2018

Åda Ab har av den 16 mars 2018 kommit in med ett förslag till avtal och
erbjudande  om  dataskyddsombud  till  kommunerna  och
kommunalförbunden.  Åda  kommer  att  rekrytera  två  personer,  en
tillsvidareanställd och en projektanställd på ett år. Ålands landskapsregering
kommer att använda en och en halv heltidstjänst under det första året, så
därmed  har  Åda  en  halvtidstjänst  att  erbjuda  kommunerna  och
kommunalförbunden. Befattningsbeskrivning, avtalsförslag samt prisförslag
och fördelningsmodell bifogas beredningen. 

Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna sig ärendet till kännedom samt att
återremittera ärendet till kommundirektören för vidare beredning. 
********

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
----------- 

Kst 137 §
07.05.2018

Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar  att  anta  ÅDA:s erbjudande gällande avtal  om
dataskyddsombud för Lemlands kommun.
********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
----------- 
 

KST 113 § 
29.04.2019

Lemlands  kommun  har  den  17  april  2019   erhållit  Datainspektionens
rekommendation  gällande  utnämningen  av  dataskyddsombud.
Datainspektionen rekommenderar att samtliga kommunens nämnder fattar
ett formellt beslut som hänvisar till det beslut som kommunen tidigare har
fattat  om  att  utse  dataskyddsombud  för  kommunen.  Lemlands
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LEMLANDS KOMMUN

kommunstyrelse beslöt den 7 maj 2018, 137 §, att teckna avtal med Åda Ab
gällande handhavandet av tjänster som dataskyddsombud. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kommunens samtliga nämnder att
med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 137 § av den 7 maj 2018 ta
beslut  om  att  utse  Åda  Ab  som  dataskyddsombud.  Nämndernas  beslut
delges Åda Ab, Datainspektionen samt kanslichefen. 
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------

TN 48 § 
27.6.2019

Enligt EU förordning 2016/679 skall organ som hanterar personuppgifter
utse dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen  i  Lemland  har  den  7.5.2018  beslutat  att  anta  Åda:s
erbjudande gällande avtal om dataskyddsombud för Lemlands kommun.

Kommunstyrelsen  i  Lemland  har  nu  på  inrådan  av  Åda  Ab  beslutat
uppmana kommunens samtliga nämnder att formellt utse Åda Ab till deras
dataskyddsombud.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden utser härmed Åda Ab till dataskyddsombud för nämnden
i enlighet med EU förordning 2016/679.  
Nämnden bekräftar på detta sätt Lemlands kommunstyrelses beslut 137 §
av den 7 maj 2018.

Nämndens  beslut  delges  Åda  Ab,  Datainspektionen  samt  kanslichefen  i
Lemland.

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

LE/441/2019

Antalet fritidshemsplatser i Lemlands kommun

TN 49 § 
27.6.2019

SKN 11.6.2019

Bilaga: 4/3/2019 Elevprognos

Till läsåret 2019-2020 finns det i dagsläget 23 elever anmälda till fritids-
hemsverksamheten. Fritidshemmet i Lemlands skola har för närvarande 26
platser. Läsåret 2019-2020 kommer antalet elever i årskurs 1-2 att vara 37.
Läsåret 2020-2021 ser elevantalet för närvarande ut att bli 53 elever i års-
kurs 1-2 och 50 elever läsåret 2021-2022. Efter det minskar antalet barn
som för närvarande tilldelats en barnomsorgsplats men även då handlar det
om ca 20 elever per årskurs och osäkerheten kring de siffrorna är större.

Det innebär att antalet platser vid fritidshemmet knappast kommer att räcka
till. En plan behöver därför tas fram för hur fritidshemmet skall organiseras
för att kunna erbjuda tillräckligt många platser.

Enligt barnomsorgslag (2011:86) för landskapet Åland 9 § ska det i ett fri-
tidshem finnas en anställd per grupp om högst 13 barn. Åtminstone inför
läsåret 2020-2021 ser antalet platser därför ut att behöva utökas till 39 istäl-
let för de 26 som det idag finns plats för i Lemlands skola. 

Det nyrenoverade fritidshemmet rymmer inte fler än 26 elever och då är det
trångt. En tillfällig lösning kan vara att från höstterminen 2020 hyra upp en
modul som kan placeras på den asfalterade ytan utanför fritidshemmet. Om
man däremot gör bedömningen att behovet är permanent bör en ev. utbygg-
nad av fritidshemmet aktualiseras. Några befintliga utrymmen i Lemlands
skola finns inte som kan anses vara lämpliga enligt skolföreståndaren.

Förslag: Skolnämnden diskuterar fritidshemmets utrymmesbehov och ger skolföre-
ståndaren direktiv inför budgetarbetet 2020.

Beslut: Skolnämnden skickar ärendet tekniska nämnden och kommunstyrelsen till
kännedom med en uppmaning om att  utrymmesfrågan för  fritidshemmet
måste lösas.
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LEMLANDS KOMMUN

TN 49 § 
27.6.2019

Tekniska  nämnden  har  av  skolnämnden  blivit  uppmanade  att  lösa
utrymmesfrågan för fritidshemmet (Eftis) som finns i skolans källare. Detta
på basis av prognoser över barnantalet som gör gällande en stor tillväxt det
kommande läsåret vilket medför att nuvarande lokaler inte kommer räcka
till.

Elevprognosen bifogas beredningen.

Inom skolans befintliga lokaler finns i dagsläget inga tillgängliga lokaler att
nyttja, vilket medför att utrymmen måste sökas utanför skolan.

Med  det  planerade  daghemsbygget  Leklök  kommer  såväl  moduler  som
byggnader  att  frigöras  vilket  möjliggör  omorganiseringar  så  att
verksamheten  kan  få  tillräckligt  stora  och  ändamålsenliga  utrymmen.
Leklök kommer dock som tidigast att vara färdigställt till vårterminen 2021.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska  nämnden  beslutar  efterhöra  hos  socialnämnden  i  Lemland  hur
deras lokalnyttjande beräknas se ut till höstterminen 2020. Om möjlighet
finns skulle förslagsvis en fritidshemsgrupp om 13 personer kunna nyttja
någon av de dagislokaler eller dagismoduler som finns i närområdet, tills
Leklök  blivit  färdigställt  och  andra  möjligheter  frigörs.  Detta  är  en
nödlösning  för  att  undvika  att  hyra  in  flera  moduler  och  på  bästa  sätt
förvalta kommunens ekonomi genom samnyttjande av lokaler.

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

Ärendet fortsätter i socialnämnden i Lemland.
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LEMLANDS KOMMUN

LE/267/2019

Kommunalväg till Skepparvägen i Granboda

TN 50 § 
27.6.2019

Norriby väglag anhåller genom kassör och syssloman Glenn Karlsson den
7.3.2019  om  att  kommunen  övertar  del  av  Skepparvägen  såsom
kommunalväg.  Vägsträckan  som avses  sträcker  sig  från  Lemlandsvägen
fram till Skeppargården Pellas och är cirka 300 meter lång. Vägsträckan i
fråga betjänar, genom vidare privata vägar, cirka 15 bebyggda fastigheter,
varav  ett  antal  är  fastboende,  samt  ytterligare  några  enstaka
skogsfastigheter. Vägsträckan leder även till Skeppargården Pellas.

Tekniska chefen har bekantat sig med vägen. Vägen som är cirka 4,3 meter
bred är ytbelagd med grus. Vägens skick är bra.

Gällande en kommuns övertagande av väg samt byggande av kommunalväg
finns stadgat i landskapslagen om kommunalvägar (LL 1964:16), 6 kap. 

Kommunens  krav  för  övertagande  av  privatväg  är  de  instruktioner  som
Vägverket har gjort och som är godkända av Landskapsregeringen:
”Projektering och byggande av enskilda vägar”.

Vid  trafikmätning  genomförd  13-20 juni  2019 hade  vägen  en  ÅDT om
drygt  100.  Enligt  ovan  nämnda  instruktioner  skall  en  väg  som  har  en
betydande trafikmängd (normalt mer än 50 ÅDT) byggas enligt  Klass I,
vilket innebär en vägbredd på 6 meter. Vägen måste även uppfylla övriga
krav på en Klass I-väg, såsom backradier, kurvradier, släntlutning, bärighet
m m.
En ÅDT om 100 gör även att vägens bärighet skall uppfylla Klass B.

Kravet på vägbredd innebär att vägen skulle behöva breddas med drygt 1,5
meter, vilket innebär att mark skulle behövas tas i anspråk från någon av de
intilliggande åkrarna.

Vid eventuella övertaganden av vägar till kommunal ägo bidrar landskapet
ej längre till byggkostnaderna. Detta medför att kostnadsfördelningen vid
ett  övertagande blir  55 % för  väglaget  och 45 % för  kommunen.  Detta
inkluderar inte kostnaden för ytbeläggning som kommunen själv står för.
Ekonomiskt skulle kommunens övertagande av vägen i fråga innebära en
investering i ombyggnaden om 45 % av ca 30 000 € (300 m, 100 €/m inkl
pro-jektering),  vilket  innebär  en  kostnad  om  ca  13  500  €.  Dessutom
tillkommer ca 20 000 € för ytbeläggning.

50 §
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LEMLANDS KOMMUN

Därtill kommer en underhållskostnad som uppgår till cirka 750 €/km och år.

I investeringsplanen för Lemland finns inga resurser tillgängliga för flera
övertaganden av vägar i den överskådliga framtiden.

Kommunalvägar skall främst vara vägar som förbinder en större väg med
andra knutpunkter, såsom större bykärnor eller viktiga samhällsfunktioner.

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att begäran om
övertagande  av  Skepparvägen  såsom  kommunalväg  avslås.
Årsdygnstrafiken antyder att vägen ej förbinder en större väg med en större
bykärna eller annan viktig samhällsfunktion.

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

Ärendet fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.
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LEMLANDS KOMMUN

LE/316/2019

Motion angående kommunens åtaganden att anlägga en allmän parke-
ringsplats på det i detaljplanen anvisade TP området i Langnäs, Jersö-
by 

TN 51 § 
27.6.2019

KFGE 48 § 
24.04.2019

Kommunfullmäktigeledamot  Eva  Dahlén  har  inför  kommunfullmäktiges
sammanträde  den  24  april  2019  lämnat  in  en  motion  till
kommunfullmäktiges ordförande Robert Mansén.

Kommunfullmäktigeledamot  Eva  Dahlén  motionerar  om  att
kommunfullmäktige  ger  kommunstyrelsen  i  uppdrag  att  tillse  att
kommunen verkställer sina åtaganden att anlägga en allmän parkeringsplats
på det i detaljplanen anvisade TP området i Langnäs, Jersöby.

Fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens
gemensamma  angelägenheter,  efter  det  att  behandlingen  av  de  i
föredragningslistan nämnda ärendena slutförts. Motion ska i skriftlig form
lämnas till fullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början.

Då motion inlämnats till ordföranden ska motionens första undertecknare
beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan överläggning remitteras
till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
**********
BESLUT:
Efter  att  motionens  första  undertecknare  ledamot  Eva  Dahlén  beretts
tillfälle  att  yttra  sig  beslöt  kommunfullmäktige  enhälligt  att  remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen bifogas protokollet.
--------------
Bilaga:
Motion

KST 120 §
20.05.2019

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till tekniska nämnden så att
tekniska nämnden kan inkomma med besked till kommunstyrelsen när en

51 §
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LEMLANDS KOMMUN

allmän parkeringsplats på det i detaljplanen anvisade TP området i Langnäs,
Jersöby,  dels  kan  budgeteras  och  dels  verkställas.  Kommunstyrelsen
emotser  att  det  i  tekniska  nämndens  utlåtande  tydligt  ingår  tekniska
nämndens bedömning av behovet av nämnda parkeringsplats.
Kommunstyrelsen emotser tekniska nämndens svar inom juni månad 2019.
**********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
--------------
Bilaga:
Motion

TN 51 § 
27.6.2019

Tekniska  nämnden  har  av  kommunstyrelsen  fått  i  uppdrag  att  utreda
behovet av, och i så fall kostnaden för samt tidpunkt för verkställande av
byggnationen av en kommunal parkeringsplats på TP-området i Langnäs,
Jersöby.

Motionen bifogas beredningen.

I  detaljplanen för Langnäs,  Jersöby,  antagen av Kommunfullmäktige 2/3
2011, finns reserverat ett område på cirka 550 m2 för ”TP” – trafikområde
för  allmän  parkering.  Området  möjliggör  cirka  25  parkeringsplatser.  I
besluten  och  markavtalen  kring  detaljplanen  har  kommunen  inte  nämnt
någon tidplan för färdigställande av parkeringen.

Det är väldigt svårt för tekniska nämnden att bedöma behovet av en allmän
parkeringsplats  på  området.  Det  finns  inga  områden  i  närheten  direkt
avsedda för allmänheten, och båthamnen i Langnäs är privat. Att på något
objektivt sätt mäta behovet av en parkering är heller inte möjligt.  Enligt
boende  i  området  behövs  dock  parkeringen  då  bilar  vid  vissa  tillfällen
brukar parkera på den nuvarande åkern istället.

När planen upprättades trafikerade en färja som kördes i Landskapets regi
till öarna Björkö och Askö, denna färja är dock sedan år 2011 indragen.

Tekniska chefens förslag:
Då Kommunfullmäktige antagit planen och inte fattat något särskilt beslut
kring tidplan för färdigställande bör färdigställande göras när behovet finns.

Kostnaden för att anlägga en parkering beräknas bli ungefär 10 000 € vilket
innebär att projektet skulle räknas som en investering.

Tekniska nämndens bedömning är att det i dagsläget inte finns något behov
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LEMLANDS KOMMUN

hos  allmänheten  av  en  kommunal  parkeringsplats  i  området  då
förutsättningarna  sen  planen  fastställdes  har  ändrats.  Det  kan  däremot
finnas ett behov för en privat parkering för att ge större parkeringsyta till
exempelvis den privata båthamnen i området.

Tekniska nämndens förslag är att kommunen kan arrendera ut TP-området
till någon privat aktör som anser det finnas ett behov av parkering, så att
denna kan anlägga en privat parkering. När det i framtiden finns ett behov
av en allmän parkering kan kommunen låta uppföra en sådan.

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

Ärendet fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.
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LEMLANDS KOMMUN

Tilläggsanslag för grundförbättring av Södra Söderbyvägen 2019

TN 52 § 
27.6.2019

I  tekniska  nämndens  budget  för  2019  finns  110 000  €  budgeterat  för
grundförbättring och ytbeläggning av norra delen av Södra Söderbyvägen. I
budgetplanen  för  2020  finns  ytterligare  110 000  €  budgeterat  för
grundförbättring och ytbeläggning av norra delen av Södra Söderbyvägen.
Detta då planen var att grundförbättra vägen i år och ytbelägga nästa år, för
att minska belastningen på årets investeringsbudget.

Tekniska nämnden har beslutat att anta det förmånligaste anbudet.

Tekniska chefens förslag:
Då anbudspriset överskrider de medel som finns budgeterade för i år, äskar
tekniska nämnden hos kommunstyrelsen om 60 000 € i tilläggsmedel för att
kunna  slutföra  projektet  i  år.  Detta  innebär  att  vägen  skulle  bli  såväl
grundförbättrad som ytbelagd detta år, vilket är ett bättre alternativ än att
grundförbättra  i  år  och ytbelägga nästa  år  då det  alternativet  innebär  en
extra kostnad då vägen måste skrapas innan ytbeläggning. Därtill kommer
vägen behöva saltas och sladdas under tiden den ej är ytbelagd.

Då årets investeringsbudget sedan tidigare minskat med 28 000 € bör dessa
medel  kunna  frigöras.  Detta  medför  även  att  110 000  €  kan  strykas  ur
budgetplanen för 2020.

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

Ärendet fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

52 §
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LEMLANDS 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 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 44-46, 48-52

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 40-43, 47

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: 40-43, 47

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu-
tet 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.
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LEMLANDS 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 rättelseyrkandet. 
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kom-
munalbesvär 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 da-
gar 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. Be-
svärstiden 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: __________________________________________________________________
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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 post-
adress 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. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
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