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Sammanträdestid

16.6.2022 kl. 18:00 - 20:15

Sammanträdesplats

Kommungården i Söderby

Medlemmar

Robert Williams, ordförande
Joakim Sjögren, vice ordförande
Gun Holmström
Gun Nordqvist-Alm, ej vid behandling av §45
Ronny Roos
Tiina Uotinen, frånvarande

Övriga närvarande

Kenneth Rosenberg-Brunila, teknisk chef
Roger Andersson, kommunstyrelsens representant, frånvarande
Jana Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, frånvarande
Julia Lindfors, kommundirektör, frånvarande

Föredragande

Kenneth Rosenberg-Brunila, teknisk chef

Ärenden

§41-§56

Undertecknande av protokollet
Robert Williams
Ordförande
Protokolljustering

Kenneth Rosenberg-Brunila
Protokollförare

16.06.2022, kl. 20:30
Gun Holmström

ELEKTRONISK UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Ronny Roos
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Kallelse utfärdad den 8.6.2022 .
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats
www.lemland.ax den 8.6.2022 . Protokollet finns till påseende från den på kommunens elektroniska
anslagstavla.

Ordförande Robert Williams

Kenneth Rosenberg-Brunila

Intygar
Kenneth Rosenberg-Brunila, teknisk chef
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Ärenden som behandlats
§ 41 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
§42 Val av protokolljusterare
§43 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
§44 Delgivningar
§45 Vattenanslutning till fastigheten 438-406-1-9
§46 Vattenanslutning till fastigheten 417-408-1-25
§47 Projektplan och uppföljning av verksamhetsmål 2022
§48 Begäran om utsättande av hundlatriner i Söderby
§49 Skyddsvägar och belysning i Söderby
§50 Taktvätt av Lemlands grundskola, verksamhetsmål 2022
§51 P700 Utbyggnad av närvärmenätet
§52 Plan för renovering av Sveagården
§53 Utvecklingsmöjligheter för hållbar uppvärmning gällande närvärmenät,
pilotområde för Flexens Oy Ab
§54 Lumparlands kommun - avbrottsfri kraft i kommunens fastigheter
§55 Placering av byggnad närmare kommunal vägens mitt än 12 meter,
Södergården 3:50, Lemböte
§56 Möteskalender, tekniska nämnden 2022
För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta teknisk chef Kenneth RosenbergBrunila per telefon +358 (0)18 349 433, eller e-post kenneth.rosenberg-brunila@lemland.ax.

ELEKTRONISK UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022
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Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 41
Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den
08.06.2022. Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras
ersättare) är närvarande.
Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 5 av 6
ledamöter var närvarande.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Val av protokolljusterare
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 42
Bland de närvarande ledamöterna (ej ordföranden) samt deras ersättare väljs två
protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger
rum.
Beslut

Holmström Gun och Roos Ronny, valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras efter
sammanträdet.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 43
Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 41-56/2022.
Beslut

Föredragningslistan godkändes som den förelåg.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Delgivningar
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 44
Tjänsteinnehavarbeslut:
- §21, 13.04.2022, Vattenanslutning till fastigheten 417-404-1-4
- §22, 14.04.2022, Vatten-, och avloppsanslutning till fastigheten 417-412-3-67
- §23, 14.04.2022, Vatten-, och avloppsanslutning till fastigheten 417-407-2-3
- §24, 19.04.2022, Vatten-, och avloppsanslutning till fastigheten 417-410-2-170
- §25, 26.04.2022, Antagande av anbud, P307-1 projektering av Granövägen
- §26, 26.04.2022, Antagande av anbud, P305 projektering av Norra Norrbyvägen
- §27, 28.04.2022, Ersättning för skada vid grävning
- §28, 28.04.2022, Vattenanslutning till fastigheten 417-420-1-50
- §29, 28.04.2022, Begäran om borrning under Västeränganäsvägen
- §30, 28.04.2022, Vattenanslutning till fastigheten 417-404-6-72
- §31, 29.04.2022, Avloppsanslutning till fastigheten 438-401-1-4
- §32, 29.04.2022, Vattenanslutning till fastigheten 417-412-4-109
- §33, 03.05.2022, Avbruten rekrytering av tillfällig VA-tekniker
- §34, 10.05.2022, Beslut om flytt av övergivet fordon
- §35, 10.05.2022, Beslut om flytt av övergivet fordon
- §36, 10.05.2022, Beslut om flytt av övergivet fordon
- §37, 10.05.2022, Beslut om flytt av övergivet fordon
- §38, 10.05.2022, Beslut om flytt av övergivet fordon
- §39, 11.05.2022, Antagande av anbud, utebelysning till Saltkråkan
- §40, 17.05.2022, Vattenanslutning till fastighet 417-408-1-126
- §41, 19.05.2022, Vatten-, och avloppsanslutning till fastighet 417-410-2-160
- §42, 30.05.2022, Vattenanslutning till fastigheten 417-409-2-16-M605
- §43, 28.05.2022, Ansökan om avloppsanslutning till fastighet 417-418-6-30
(avbruten)
- §45, 06.06.2022, Vattenanslutning till fastighet 417-404-7-37
- §46, 08.06.2022, Vattenanslutning till fastighet 438-404-3-47
- §47, 13.06.2022, Vattenanslutning till fastighet 417-418-3-20
- §48, 13.06.2022, Beviljad sommarsemester för Fastighetsskötarna
- §49, 14.06.2022, Beviljad semester för Tekniska administratören
- §50, 14.06.2022, Beviljad semester för Byggnads- och miljöadinistratören
- §51, 16.06.2022, Beviljad semester för Kommunteknikern
- §52, 16.06.2022, Beviljag semester för Lokalvårdare, tekniska
Tekniska chefens förslag
Nämnden omfattar ärendena till kännedom

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Tekniska nämnden omfattar ärendena till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Vattenanslutning till fastigheten 438-406-1-9
Dnr. LE/596/2021
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 45
Fastighetsägaren till fastighet 438-406-1-9, har den 6.9.2021 inkommit med en ansökan
om anslutning till det kommunala vattenledningsnätet.
Vattenledningsnätet är inte utbyggt till området och fastigheten är således inte inom
verksamhetsområdet.
Inkopplingspunkten för en utbyggnation är på Ålands Vattens stamledning.
Ledningssträckningen korsar Lumparlandsvägen, under vilken en befintlig kommunal
genomgång finns förbered.
Vidare fortsätter tilltänkt ledningssträckning genom fornminnet av Lumparlands gamla
kommunalväg.
Tekniska chefens förslag
Tekniska chefen konstaterar att det inte finns affärsmässiga grunder för kommunen att
bygga ut stamledningen för att förse fastigheten med kommunalvatten. En utbyggnation
bör således bekostas av den sökande.
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnde beviljar anslutning med följande förbehåll
och förutsättningar,
- Befintlig kommunal övergång under Lumparlandsvägen får nyttjas, ansökan om
grävning vid landskapsväg ombesörjs av den sökande.
- Museibyrån godkänner arbeten inom fornminneslämning
- Samtycken från berörda markägare dokumenteras
- De sökande bekostar all byggnation av vattenledningen, inklusive material vid
inkoppling mot Ålands vattens stamledning.
De sökande ombesörjer alla tillstånd enligt ovan. Dokumenterade tillstånd skall vara
tekniska kansliet tillhanda innan arbeten påbörjas.
Kommunen bereder och ansöker om anslutning mot Ålands vattens vattenledning.
För att möjliggöra en framtida exploatering i kommunen, föreslår tekniska chefen att
kommunen deltar i ledningen genom att bekosta den ökade materialkostnaden för
förläggning av en dia. 63 vattenledning förbi fornminnet av Lumparlands gamla
kommunalväg enligt bifogad karta.
Anslutningsavgiften enligt Lumparlands kommuns taxa för vattenanslutningar 2022
uppgår till totalt 2 500 euro för fastigheten.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Ledamot Gun Nordqvist-Alm anmäler jäv, vilket beviljas. Hon deltar inte i ärendets
behandling.
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
438-406-1-9, ledningssträckning

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Vattenanslutning till fastigheten 417-408-1-25
Dnr. LE/288/2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 46
Fastighetsägaren till fastigheten 417-408-1-25 har den 12.05.2022 inkommit med en
ansökan om anslutning till kommunens vattenledningsnät.
Fastigheten kan konstateras vara utanför verksamhetsområdet.
Fastighetsägaren har till ansökan bifogat en plan på föreslagen ledningssträckning,
uppskattningsvis 2670 meter. Från föreslagen ledningssträckningen kan man utläsa att
ledningen även kommer försörja fastigheten 417-408-3-19 med vatten. Ansökan om
anslutningen till fastigheten 417-408-3-19 har den 02.06.2022 inkommit och registrerats
separat i ärende LE/362/2022. Båda ansökningar behandlas i denna beredning.
Föreslagen anslutningspunkt för anslutningen är på fastigheten 417-408-1-127, för
vilken kommunen står som registrerad ägare. Ledningssträckningen är föreslagen att gå
genom följande vattenområden,
- 417-408-876-17
- 417-408-3-109
- 417-408-3-64
- 417-408-3-80
- 417-417-1-35
- 417-408-1-25
Tilltänkt typ av vattenledning är en sjunkande sjöledning, vilken när vattenfylld sjunker
till botten. Således krävs inga vikter.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Tekniska chefens förslag
Tekniska chefens föreslår att tekniska nämnden ställer följande krav och förbehåll på de
sökande för att en ansökan om anslutning skall beviljas till fastigheterna 417-408-1-25
samt 417-408-3-19,
- Kommunen garanterar vattnets kvalitet fram till och med anslutning mot befintlig
PEH 50 ledning. De sökande ansvarar för vattnets kvalitet i ledningen vilken förser
fastigheterna med vatten.
- De sökande står för alla kostnader förknippade med installationen av ledningen.
- En avstängningsventil för hela ledningen installeras vid inkopplingspunkten.
Husventilers placering bestäms och ombesörjs av de sökande. Kan även
tillhandahållas av kommunen på begäran.
- De sökande sköter alla tillstånd som krävs för förverkligande av vattenledningen,
vilket omfattar
Miljötillstånd för att förlägga sjöledningSamtycken från berörda vatten-, och
markägare
- De sökande meddelar kommunen senast 2 veckor innan anslutning sker.
Meddelande till boende på Järsö/Nåtö området samt Ålands vatten bör göras i och
med att störningar i vattenförsörjning kan förekomma vid fyllning av ledningen.
- Vattenledningen skall förläggas på sådant sätt att risken för frysskador minimeras.
Vattenmätare monteras för varje fastighet.
- Dokumentation på beviljade miljötillstånd och samtycken samt en beskrivning på
hur ledning frostskyddas sammanställs.
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden, som ägare av fastigheten, beviljar
samtycke för förläggning av vattenledning över fastigheten 417-408-1-127, enligt
riktgivande karta ''417-408-1-127, ledningsdragning''.
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden beviljar anslutning enligt riktgivande
karta ''Sjöledning, översikt'', förutsatt att krav ställda i detta beslut uppfylls,
dokumenteras och inlämnas till Tekniska kansliet.
Anslutningskostnaderna uppgår enligt 2022 års taxor till 2 550 euro per fastighet, totalt
5 100 euro för de båda sökande.
Beslut

Bilagor

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag, med följande
förtydligande.
En vattenmätare skall installeras vid inkopplingspunkten för att säkerställa att ett
läckage på sjövattenledningen kan upptäckas.
Sjöledning, sträckning
417-408-1-127, ledningsdragning

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Projektplan och uppföljning av verksamhetsmål 2022
Dnr. LE/77/2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 47
TN 23 §
03.03.2022
Tekniska nämnden skall kontinuerligt följa upp verksamhetsmålen för året. Tekniska
chefen har upprättat en projektplan för 2022.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden tar del av projektplanen för 2022.
BESLUT:
Tekniska nämnden tar projektplanen till kännedom
------------Bilaga: Projektplan 2022
16.06.2022
Tekniska nämnden skall kvartalsvis följa upp status på verksamhetsmålen, projektplanen
och ekonomin för budgetåret.
Tekniska chefen har till tekniska nämndens möte sammanställt en summering av status
på verksamhetsmålen, uppdaterat projektplanen, samt sammanställt utdrag på
ekonomiskt utfall per den 31.5.2022.
Tekniska chefens förslag
Tekniska nämnden tar del av status på verksamhetsmål, projektplan samt den
ekonomiska uppföljningen.
Tekniska nämnden delger kommunstyrelsen status.
Beslut
Bilagor

Tekniska nämnden tar del av presenterat underlag och delger kommunstyrelsen.
16.6.2022 - Projektplan tekniska sektorn
800 Uppföljning av verksamhetsmål 2022 inkl plan 2023-2024

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 16.6.2022 § 47
Projektplan Tekniska Nämnden
Verksamhet

Investering
ar
Lumparland

Investeringar Lemland

Byggnader och lokaler

Projektnummer
P333

Trafikleder
P401
Vatten
P406
P503‐1

Lös egendom
Byggnader och lokaler
Trafikleder
Vatten
Avlopp

Förvaltning

810

Byggnader och lokaler

820

2022 Projekt
Saltkråkan asfaltering / färdigställande utemiljö
Asfaltering av GC till Smultronbacken, samt innergård skola
Projektering av grundförbättring Norra Norrbyvägen
Projektering av grundförbättring Granövägen
Ytbeläggning Granholmsvägen
Ytbeläggning Lembötevägen
Vattenledningar ospec.
Lövingsvägen, ca 450 meter (ospec. V‐ledning)
Reinvesteringar vatten
Förnyande av maskinparken
Uppförande av parhus
Planering av detaljplaneväg i Långnäs/Långnäs hamn
Ospecificerad utbyggnad
Ospecificerad utbyggnad
Kvalitetssäkra systemstrukturen och arbetsrutiner på tekniska kansliet
2022
genom att färdigställa arbetsplanerna samt nödvändig dokumentation av interna
rutiner
Säkerställa för verksameheten nödvändiga avtal. Befintliga avtal behöver kartläggas
2022
och vid behov kompletteras. Rutiner för uppföljning av tidsbundna avtal behöver ses
över.
2022
Verkställa projekt i enlighet med investeringsbudget
2022
Utreda möjlighet till köp och säljtjänster inom fastighetsskötsel
Antal timmar utöver ordinarie arbetstid per vecka i medeltal per anställd < 2
2022
2022
Taktvätt Lemlands grundskola
2022
Taktvätt daghemmet Gullvivan
2022
Bistå vid avyttring av ungdomslokalen iUngo
Genomföra den beslutade avyttringen av den fristående modulen vid daghemmet
2022
Bullerboda
2022
Åtgärda innegården på Lemlands Grundskola
2022
Ytrenovering av Videungens källare
2022
Kanalrensning och OVK enligt plan
Genomföra energieffektiviserande åtgärder på i kommunens fastigheter och
2022
verksamheter
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Driften

2022

825

Hyreslägenheter
Idrotts‐ och
friluftsanläggningar

830

Fastighetsunderhåll

840

Trafikleder

850

Värmeproduktion

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

VA Le

870

VA Lu

875

Hamnverksamhet

890

Planering/projektering
Vägplan
Upphandling

februari

mars
U

april

maj

juni

juli

U
U

P
E
E

E
E

U
U
P

U

E

U

augusti september oktober november december Budget
Prioritet Kommentar
E
15 000 €
Utebelysning istället för ytbeläggning
U
E
12 000 €
1
Äskning om omdisponering till TN 16.6.2022
E
E
E
E
E
5 000 €
7
Anbud inkommit
E
E
E
E
E
5 000 €
7
Anbud inkommit
45 000 €
1
TN 14.4.2022
125 000 €
1
TN 14.4.2022
15 000 €
Klart veckan efter påsk
15 000 €
25 000 €
Traktor levererad, FS fotograferar maskin som skall säljas
1 028 000 €
Utförs av byggnadskommitte, tekniska sektorn assisterar med VA
2 000 €
7
Förfrågan skickad till DEAB
10 000 €
10 000 €

E

P

E

Uppgöra en verkställighetsplan på vilka alternativ som finns för att tillgodose
ändamålsenliga och funktionella lokaler för verksamheten på Sveagården
Garantisyn Takmålning Lemlands kommunkansli
Garantisyn Takmålning Lumparlands kommunkansli
Förnyande av plattsättning av uteplatser på Kapellvägen
Förbättra kvaliteten på gräsplanen (Bengstböle?)
Ta fram långsiktiga underhållsplaner för anläggningarna
Fortsatt förnyande av maskinparken
Framtagnade av förslag till verksamhetsplan för tekniska lokalvården infattande även
Lumparland
Minska arbetstidsåtgången för gräsklippning
Ytbeläggning Granholmsvägen
Ytbeläggning Lembötevägen
Asfaltering av Saltkråkans parkering / färdigställande av utemiljö
Upphandla nytt värmeleveransavtal
Färdigställa utbyggnad av nätet till Nybyggarvägen

5
5

Budgeteras för tvätt och målning 2023
Görs av interna resurser

6

Klart
Förslag att utföras 2023. Budgeterade medel kommer inte räcka.

Badrumsrenoveringsplan klar, till TN 14.4.2022. Till TN igen 16.6.2022
Klart
E

‐

Kontraktsförslag skickat 30/05. Utföres troligen i augusti.

Äskning och statusuppdatering till TN 16.6.2022

U
U
U

E

‐

E
U

U

U

U

E
U
P

U
P

U
P

U
P

P

P

P

P

4

Klart
Klart
Se investeringar
Till TN 14.4.2022
Slutarbete Högskolan på Åland?

865
2022

P
VP
U

januari

E
I

2022
2022
2022
2022
2022
Entreprenad
Internt

Utreda om och hur många fastighetsägare som är intresserade av att ansluta sig till
närvärmenätet i Söderbyområdet och beräkna kommunens kostnad för detta
Minska handläggningstiden, ta fram ett helhetspaket för VA‐taxor
Förnya pumpstation vid Gripen
Minska handläggningstiden, ta fram ett helhetspaket för VA‐taxor
Garantisyn PLC‐byte ARV
Hyra ut 2 båtplatser i Kapellviken
Grön text = utfört
Röd text = ej genomfört
Svart text = kvarstår

ELEKTRONISK UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

I
U

I
U

E
E

3
2

Slutarbete Högskolan på Åland?
För nämnden att besluta om process i augusti
Ingen budget, flyttas till 2023
575€ garantirat

‐

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 16.6.2022 § 47
800 Tekniska sektorn

810 Teknisk förvaltning

TN 16.06.2022
Inte
påbörjat

Pågår

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

Verksamhetsmål 2022:
Kvalitetssäkra systemstrukturen och
arbetsrutiner på tekniska kansliet
genom att färdigställa arbetsplanerna
samt nödvändig dokumentation av
interna rutiner
Säkerställa för verksameheten
nödvändiga avtal. Befintliga avtal
behöver kartläggas och vid behov
kompletteras. Rutiner för uppföljning av
tidsbundna avtal behöver ses över.
Verkställa projekt i enlighet med
investeringsbudget
Utreda möjlighet till köp och säljtjänster
inom fastighetsskötsel
Verksamhetsmål 2022‐2024:
Minska skillnader i rutiner och avgifter
mellan samarbetskommunerna
Ta fram långsiktiga underhållsplaner för
trafikleder, fastigheter, fordon samt
kommunalteknik
Digitalisera handlingar och ritningar
gällande kommunens fastigheter och VA‐
anläggningar
Utreda nytt vatten‐ och
avfallsfaktureringsprogram
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x

Detta är ett projekt som kommer pågå över lång
tid. Arbetet med att färdigställa arbetsplanerna
kommer prioriteras i och med det av
kommundirektören initierade projekt om att
utveckla de administrativa arbetsuppgifterna.

x

De avtal som idag finns på plats arkiveras av det
allmänna kansliet. Dessa är kartlagda i det
allmänna kansliets register. Fokus under året
läggs på att fånga upp vilka avtal som skulle
kunna förenkla den dagliga driften i
verksamheten.

x

Pågår kontinuerligt. Se projektplan för översikt.

x

x
x

x
x

1(7)

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 16.6.2022 § 47
Uppdatera facklitteratur från svensk
byggtjänst, AF, AMA

820 Byggnader och lokaler

x

Inte
påbörjat

Pågår

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

Verksamhetsmål 2022:
Taktvätt Lemlands grundskola
Taktvätt daghemmet Gullvivan
Bistå vid avyttring av ungdomslokalen
iUngo
Genomföra den beslutade avyttringen
av den fristående modulen vid
daghemmet Bullerboda
Åtgärda innegården på Lemlands
Grundskola
Ytrenovering av Videungens källare
Kanalrensning och OVK enligt plan
Genomföra energieffektiviserande
åtgärder på i kommunens fastigheter
och verksamheter
Uppgöra en verkställighetsplan på vilka
alternativ som finns för att tillgodose
ändamålsenliga och funktionella lokaler
för verksamheten på Sveagården

Förslag att ej utföra 2022 presenteras för TN
16.6.2022
Kommer utföras av fastighetsskötare under
daghemmets sommarlov

x
x
x
x
x

Modulen avetablerades V15. Området som
modulen stod på grusades upp så att gården kan
användas av verksamheten.
Förslag att ej utföra 2022 presenteras för TN
16.6.2022

x
x
x

x

Badrummen har behandlats i tekniska nämnden
samt kommunstyrelsen. En plan för
verkställigande finns, men finansiering ännu inte
säkrad.

Verksamhetsmål 2022‐2024:
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Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 16.6.2022 § 47
I samråd med utbildningssektorn
säkerställa lämpliga verksamhetslokaler
för skolan i takt med ökningen av antal
elever
Utföra elsäkerhetsbesiktningar på
fastigheter enligt plan
Installera solceller på kommungården i
Lemland
Energieffektivisering genom modernare
belysning och uppvärmning i lämpliga
fastigheter

x
x
x

Inte
påbörjat

825 Hyreslägenheter
Verksamhetsmål 2022:
Förnyande av plattsättning av uteplatser
på Kapellvägen
Verksamhetsmål 2022‐2024:
Förnyande av mellanväggar mellan
uteplatser på Kapellvägen 2
Installation av fiber

Inledande möte har hållits med föreståndaren
för skolan för att diskutera behoven under
kommande 3 år.

x

Pågår

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

Offerförfrågan gjorts, anbud inkommit.
Kontraktsförhandling pågår.

x

x
x

830 Idrotts‐ och friluftsanläggningar
Verksamhetsmål 2022:
Ta fram långsiktiga underhållsplaner för
anläggningarna

Inte
påbörjat

Pågår

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

x

Verksamhetsmål 2022‐2024:
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Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 16.6.2022 § 47
Utegym på Järsö‐Nåtö området

840 Fastighetsunderhåll

x
Inte
påbörjat

Pågår

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

Verksamhetsmål 2022:

Fortsatt förnyande av maskinparken

Ny traktor levererad. Den maskin som skall
avyttras har lagts ut till försäljning. Diskuteras i
separat ärende på tekniska nämndens möte den
16.6.2022

x

Framtagnade av förslag till
verksamhetsplan för tekniska
lokalvården infattande även Lumparland x
Minska arbetstidsåtgången för
gräsklippning genom dels
robotklippning, dels pilottest för
ängsskötsel på lämplig gräsyta
x
Verksamhetsmål 2022‐2024:

850 Trafikleder

Inte
påbörjat

Pågår

Verksamhetsmål 2022:
Ytbeläggning Granholmsvägen
Ytbeläggning Lembötevägen
Asfaltering av Saltkråkans parkering /
färdigställande av utemiljö

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

x
x

x

Projektet fokuserar på utemiljö och i enlighet
med tekniska nämndens beslut har en
uppdatering av utebelysning beställts.

Verksamhetsmål 2022‐2024:
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Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 16.6.2022 § 47
Grundförbättring och ytbeläggning av
Lumpovägen
Grundförbättring och ytbeläggning av
Granövägen
Grundförbättring och ytbeläggning av
Norra Norrbyvägen
Förverkligande av Langnäs detaljplan

x
x

Detaljprojektering för utförande beställt.

x
x

Detaljprojektering för utförande beställt.
Detaljprojektering för utförande beställt.

Uppdatera kommunens långsiktiga
vägunderhållsplaner för kommunalvägar x

865 Värmeproduktion

Inte
påbörjat

Pågår

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

Verksamhetsmål 2022:
Upphandla nytt värmeleveransavtal

Arbetsgrupp sammansattes på tekniska
nämndens möte. Första möte är inbokat för att
påbörja arbetet med ett nytt avtal.

x

Utreda om och hur många
fastighetsägare som är intresserade av
att ansluta sig till
närvärmenätet i Söderbyområdet och
beräkna kommunens kostnad för detta

Kommer ingå i arbetsgruppens åtagande för nytt
värmeleveransavtal att politiskt sätta
målsättningen för framtida utbyggnationer inom
värmeverkets verksamhetsområde.

x

Verksamhetsmål 2022‐2024:

870 Vatten‐ och avloppsverk Lemland

Inte
påbörjat

Pågår

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

Verksamhetsmål 2022:
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Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 16.6.2022 § 47
Minska handläggningstiden för nya
anslutningar genom att se över
hanterings‐ och
dokumenteringsrutinerna samt
resurstilldelningen
Tillsätta en arbetsgrupp för att se över
en effektivisering av tekniska sektorns
taxor samt ta fram ett förslag till
helhetspaket för VA‐taxorna

Förslag har behandlats av tekniska nämnden
under 2021. Den nya praxisen för hantering av
VA ansökningar bör klubbas inom 2022 för att
implementeras och utvärderas under 2023.

x

x

Förnyande av pumpstationen vid Gripen x
Verksamhetsmål 2022‐2024:
Arbetshandlinga för utbyte av pumpstation
beställda. Verkställande kommer inte ske under
2022.

Förnyande av pumpstationen vid
Lemböte vägskäl
Ta fram plan för inmätning av VA‐
infrastrukturen

x

Påbörja införandet av fjärravlästa
vattenmätare

875 Vatten‐ och avloppsverk
Lumparland
Verksamhetsmål 2022:
Minska handläggningstiden för nya
anslutningar genom att se över
hanterings‐ och
dokumenteringsrutinerna samt
resurstilldelningen
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Inledande möte med Ålands Vatten har hållits. En
plan kommer presenteras till budget för 2023.

x

Inte
påbörjat

Pågår

x

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

Förslag har behandlats av tekniska nämnden
under 2021. Den nya praxisen för hantering av
VA ansökningar bör klubbas inom 2022 för att
implementeras och utvärderas under 2023.

6(7)

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 16.6.2022 § 47
Tillsätta en arbetsgrupp för att se över
en effektivisering av tekniska sektorns
taxor samt ta fram ett förslag till
helhetspaket för VA‐taxorna

x

Förnyande av pumpstationen vid Gripen
Verksamhetsmål 2022‐2024:
Utred avloppsledning till Lemland
Ta fram plan för inmätning av VA‐
infrastrukturen

x
x

Påbörja införandet av fjärravlästa
vattenmätare

Planera vattenledning till Norrboda

Inledande möte med Ålands Vatten har hållits. En
plan kommer presenteras till budget för 2023.

x

Verkställande av vattenledning till Lumpo bör
göras innan utbyggnation till Norrboda
projekteras.

x
Inte
påbörjat

890 Hamnverksamhet

Pågår

Inväntar
annan
instans

Färdigt

Kommentar

Verksamhetsmål 2022:
Uthyrning av minst 2 båtplatser i
Kapellviken. Båtplatserna markandsförs
digitalt för att öka uthyrningsgraden
Verksamhetsmål 2022‐2024:
Uthyrning av samtliga båtplatser i
kommunerna
Utred eventuell avvyttring av
båtplatserna

x

x
x
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LEMLANDS KOMMUN
Tekniska nämnden i Lemland och
Lumparland

PROTOKOLL
16.6.2022

4/2022
22

Begäran om utsättande av hundlatriner i Söderby
Dnr. LE/245/2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 48
Den 26 april 2022 inkom till kommunen en önskan om att det placeras ut fler
papperskorgar med lock (hundlatriner) på följande platser,
- Runt dagisarna i Söderby
- Bengtsböle området
- Mejerigränd
- Ressumvägen
Områdena ansågs av kommuninvånaren vara tätt bebodda med många människor och
hundar i rörelse.
Enligt kommunallagen 1997:73 för landskapet Åland, §31 skall kommunfullmäktige ge
kommunmedlemmarna och dem som utnyttjar kommunens tjänster möjligheter att
delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunerna kan främja möjligheten att
delta och skall ge kommunmedlemmarna vägledning då de tar egna initiativ.
Enligt kommunallagen 1997:73 för landskapet Åland §32 har kommunmedlemmarna
rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor gäller kommunens verksamhet.
Initiativtagaren skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett
initiativ.
Kommunstyrelsen skall minst en gång om året underrätta fullmäktige om de initiativ
som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighetsområde och om de åtgärder
som har vidtagits med anledning av initiativen.
Lemlands kommuns förvaltningsstadga §110 Kommunmedlemmars initiativ behandlar
hur kommunen skall behandla kommunmedlemmars initiativ i frågor som gäller
kommunens verksamhet.
Enligt Lemlands kommuns renhållningsplan, godkänd 13.1.2016 av kommunfullmäktige,
skall det brännbara avfallet hållas så fritt från organiskt avfall som möjligt. I kommuns
återvinningsstationer finns inte kärl för kompostavfall i dagsläget.
Lemlands kommun har som verksamhetsmål en ekonomi i balans 2024.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Tekniska nämnden i Lemland och
Lumparland
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16.6.2022
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Tekniska chefens förslag
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden för en diskussion kring hur ärendet
kunde drivas vidare.
I beaktande bör tas kommunens verksamhetsmål om en ekonomi i balans 2024 och
nämnde således bör vara restriktiv då det kommer till att påföra förvaltningen
ytterligare kostnader.
Tekniska nämnden delger kommunstyrelsen sitt beslut i enlighet med Lemlands
kommuns förvaltningsstadga §110.
Beslut

Tekniska nämnden beslöt att delegera till tekniska chefen att utreda vilka kostnader som
eventuellt påförs förvaltningen för hanteringen av hundlatriner, och diskussionen förs
vidare vid budgetarbetet för 2023.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Tekniska nämnden i Lemland och
Lumparland

PROTOKOLL
16.6.2022
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Skyddsvägar och belysning i Söderby
Dnr. LE/244/2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 49
Den 26 april 2022 inkom till kommunen en skrivelse från Hem och Skola i Lemland. Hem
och Skola framförde en rad önskemål angående trafiksäkerheten i Söderby med
omnejd.
''För det första då man svänger in från Lemlandsvägen in på Valborgsvägen så har det
kommit önskemål om en enhetligare cykelväg. Nu måste barnen först korsa vägen över
till vänstra sidan och sedan ska de igen över vägen över till skolan. Bilister (föräldrar) har
upplevt farosituationer och barnen står och väntar och vet inte när de ska gå över. Så
gång-cykelvägen kanske kunde bli säkrare. Vice versa då barnen ska från skolan och
hem. Samma gäller en säkrare övergång på Flakavägen, dvs då barnen kommer ner från
bostadsområdet och ska korsa Flakavägen, borde tas bort mera träd och buskar så att
bilisterna ser barnen bättre, ev. en blinkande övergång. Fortsätter man sedan mot
Sveagården och skolan borde det vara trottoar/cykelväg, nu är det en massa som
skjutsar sina barn och hela sträckan från branddepån och till Sveagården och vidare runt
till Gullvivan och biblioteket är riskfylld, speciellt vintertid, man ser inte barnen som
bilist. Så summa summarum, trottoar/gång-cykelväg förbättring runt hela skolområdet.
Belysning har jag skrivit om tidigare som privatperson, önskar en-två lyktstolpar då man
svänger in från Lemlandsvägen till Karl-Manners väg och sedan lite bättre upplyst stig
mellan Mejerigränd och Smedjegränd där många skolbarn cyklar och går. Önskemålet
om belysning har även kommit från andra föräldrar.
Jag önskar att ni kunde se över detta och göra så att säkerheten ökar för barnen.''Enligt
kommunallagen 1997:73 för landskapet Åland, §31 skall kommunfullmäktige ge
kommunmedlemmarna och dem som utnyttjar kommunens tjänster möjligheter att
delta i och påverka kommunens verksamhet.
Kommunerna kan främja möjligheten att delta och skall ge kommunmedlemmarna
vägledning då de tar egna initiativ.
Enligt kommunallagen 1997:73 för landskapet Åland §32 har kommunmedlemmarna
rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor gäller kommunens verksamhet.
Initiativtagaren skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett
initiativ.
Kommunstyrelsen skall minst en gång om året underrätta fullmäktige om de initiativ
som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighetsområde och om de åtgärder
som har vidtagits med anledning av initiativen.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________

LEMLANDS KOMMUN
Tekniska nämnden i Lemland och
Lumparland

PROTOKOLL
16.6.2022
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Lemlands kommuns förvaltningsstadga §110 Kommunmedlemmars initiativ behandlar
hur kommunen skall behandla kommunmedlemmars initiativ i frågor som gäller
kommunens verksamhet.
Tekniska nämnden har tidigare behandlat ärendet om utökad belysning längs Karl
Mannersväg i TN §8, 18.01.2022, LE/651/2021.
Tekniska chefens förslag
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden för en diskussion kring hur ärendet
kunde drivas vidare. I beaktande bör tas kommunens verksamhetsmål om en ekonomi i
balans 2024 och nämnde bör således vara restriktiv då det kommer till att påföra
förvaltningen ytterligare kostnader.
Tekniska chefen föreslår vidare, att tekniska nämnden i verksamhetsmålen för 2023
upptar en utredning om trafikflöden inom berörda områden. På basen av mätningarna
från trafikflöden kan en analys av vilka åtgärder som är rimlig att göra samt
sammanställa en översikt över vilka områden som bör prioriteras. En utökad mätning av
trafikmängder faller även inom ramen för det önskemål som nämnden tidigare uttryckt
om just utökad mätning av trafikmängder.
Baserat på den sammanställda översikten kan verksamhetsmål definieras samt medel
budgeteras för eventuella utföranden inför 2024 budget.
Tekniska nämnden delger Hem och Skola i Lemland beslutet i ärendet.
Tekniska nämnden delger kommunstyrelsen sitt beslut i enlighet med Lemlands
kommuns förvaltningsstadga §110.
Beslut

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Tekniska nämnden föreslår för tekniska chefen att ta kontakt med Landskapets
trafiksäkerhetskonsult för rådgivning.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________

LEMLANDS KOMMUN
Tekniska nämnden i Lemland och
Lumparland

PROTOKOLL
16.6.2022

4/2022
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Taktvätt av Lemlands grundskola, verksamhetsmål 2022
Dnr. LE/300/2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 50
I budget och verksamhetsmål för 2022 finns upptaget medel för tvätt av taket på
grundskolan i Lemland.
Tekniska chefen har gjort en okulärbesiktning av fastigheten tillsammans med
fastighetsskötarna. I samband med garantisyn av takmålningen av kommunkansliet
rådfrågades även entreprenören om huruvida en tvätt av taket var att rekommendera.
Den samlade bedömningen gör gällande att taket är i sådant skick att det kräver större
underhåll än endast tvätt. För att säkerställa takets skick långsiktigt kan det konstateras
vara i behov av målning. Troligen kommer en tvätt av taket medföra ett
reparationsbehov, vilket inte ryms inom 2022 års budget.
För att verkställa en målning under 2023 med gott resultat, krävs att taket på nytt
tvättas.
Tekniska chefens förslag
Tekniska chefen föreslår för tekniska nämnden att verksamhetsmålet med tvätt av
grundskolans tak stryks från årets verksamhetsmål. Beslutet motiveras med att en tvätt
av skolans tak i år inte är tillräcklig för att säkerställa skicket över tid. För att säkerställa
takets skick långsiktigt bör det även målas. I och med att en tvätt eventuellt kommer
skada taket så att vissa delar behöver bytas, krävs en bättre planering och att höjd tas i
budget för oväntade utgifter.
Tekniska chefen föreslår att budgeterade medel för kostnadsställe 8209 används till
målning av ventilationsrummet vid innergården, samt att reparera skadade hängrännor.
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden i budget för 2023, äskar om medel för
tvätt av skolans tak inklusive målning av det samma.
Tekniska chefen föreslår att kommunstyrelsen delges information om det förändrade
verksamhetsmålet.
Beslut

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________

LEMLANDS KOMMUN
Tekniska nämnden i Lemland och
Lumparland

PROTOKOLL
16.6.2022

4/2022
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P700 Utbyggnad av närvärmenätet
Dnr. LE/357/2020
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 51
LE/357/2020
Utbyggnad av närvärmenätet till det nya daghemmet i Bengtsböle, tekniska
nämndens anhållan om tilläggsmedel
TN 79 §
24.11.2020
Beslut per capsulam: Upphandling av närvärmekulvert till det nya daghemmet i
Bengtsböle
I kommunens investeringsbudget finns för 2020 upptaget 80 000 euro för utbyggnad av
närvärmenätet till det nya daghemmet i Bengtsböle. Tekniska chefen har inbegärt anbud
för detta arbete, inklusive markarbeten för GC-banan på samma sträcka. Inkomna anbud
(2 st) överskrider dock med råge budgeterade medel (anbuden bifogas beredningen).
Tekniska chefens uppfattning är att inlämnade anbudspriser på vissa delar är väl
tilltagna, men även att budgetsumman är lågt satt.
Det har diskuterats alternativa lösningar till närvärmen (exempelvis bergvärme) och vad
som är det bästa ur ekonomisk och miljömässig synpunkt, men faktum är tyvärr att
frågan på långa vägar är för sen för att väcka igen. För daghemsbyggets del krävs
uppvärmning efter årsskiftet (kan skjutas framåt en kortare period med tillfälliga
lösningar), och därmed finns ingen tid att börja utreda några alternativa lösningar.
Sammanfattningsvis behöver alltså Tekniska nämnden verkställa utbyggnaden av
närvärmenätet till daghemmet senast i januari 2021, men budgettäckning saknas.
Följande alternativ finns:
1. Äska om tilläggsmedel (70 000 euro) från fullmäktige och därefter anta det
billigaste anbudet. Viss möjlighet till förhandlingar kan finnas i entreprenadskedet
för att komma ner något i kostnad.
2. Gå ut med nya upphandling och hoppas på bättre priser. Möjlighet finns då att
lyfta ut delar ur förfrågan för att minska på omfattningen (risk för ökad
totalkostnad då GC-vägen behöver göras i senare skede).
3. Begära in anbud per timme. Riskabelt och tidskrävande.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar att avbryta nuvarande upphandling. Nämnden
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beslutar vidare att på nytt begära in anbud för utbyggnaden av närvärmenätet
som generalentreprenad, men med option på GC-delen av förfrågan. Därtill
beslutar nämnden revidera budgetäskandet för 2021 avseende utbyggnad av
närvärmenätet. Nämnden äskade ursprungligen 70 000 euro som medel förskjutna
från 2020, men härmed revideras äskandet till 70 000 som tilläggsmedel för
projektet.
BESLUT:
Nämnden omfattar tekniska chefens förslag. Tre röster inkom.
-------------

Upphandling av närvärmekulvert till det nya daghemmet i Bengtsböle
Ett anbud har inkommit (bifogas beredningen) efter ny upphandling med option på GCdelen av projektet. Anbudet ligger på ca. 90 000 euro, och optionen på ca. 60 000 euro.
Totalt alltså ca 5 000 euro dyrare. Optionen kan avropas t.o.m. 30.04.2021.
Projekteringskostnaderna beräknas uppgå till 10 000-15 000 euro.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar anta anbudet, exklusive option, under förutsättning att
fullmäktige beviljar tidigare äskade om utökade investeringsmedel (70 000 euro) i
budget 2021. Avtalstecknandet delegeras till tekniska chefen. Beslut gällande optionen
tas i senare skede.

BESLUT:
Tekniska nämnden omfattar tekniska chefens förslag.
------------TN 23 §
18.03.2021 Antagande av optionen
Närvärmekulverten upp till daghemmet i Bengtsböle är nu på plats. För att färdigställa
området, göra GC-vägen farbar samt slutföra flytten av återvin- ningsstationen bör
optionen avropas, vilket måste göras senast den 30.04.2021.
Kostnaden uppgår i nuläget till ca 111 000 euro. Färdigställandet av opt- ionen beräknas
kosta ca 46 000. Totalkostnaden uppskattas alltså bli 157 000 euro, dvs 7000 euro dyrare
än den uppskattade totalkostnaden 150 000 euro. Eftersom budgeterade medel om 80
000 euro för 2020 har förfallit begärs pånytt tilläggsmedel om 65 000 euro
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden begär tilläggsmedel om 65 000 euro till projekt P700 av fullmäktige
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för att kunna färdigställa projektet. Totalt äskande för projektet blir 157 000 euro. Under
förutsättning att äskandet beviljas befullmäktigar nämnden tekniska chefen att avropa
optionen.

BESLUT:
Nämnden omfattar tekniska chefens förlag.
------------KS 68 §
29.03.2021
Det framkommer av verkställighetsdirektiven till kommunens budget att varje
förvaltningsenhet (organ/nämnd) är skyldig att övervaka att beviljat anslag inte
överskrids, att sparsamhet iakttas och att beräknade inkomster inflyter. Nämnderna har
en viss omdisponeringsmöjlighet mellan ansvarsområden, men denna är begränsad till
omdisponeringar inom uppgiftsområdesnivå. Investeringsanslagen utgör var för sig egna
uppgiftsområden och investeringsanslag kan därmed inte omdisponeras för andra
ändamål än de avsedda i investeringsbudgeten. Medel får inte heller omdisponeras från
driftsbudgeten till investeringsbudgeten. Om investeringsanslag enligt budget inte
räcker till för genomförande av projekten måste kommunfullmäktige ta ställning till
eventuella tilläggsmedel för ändamålet.
Det kan konstateras att tekniska nämnden har eftersträvat, utrett och uttömt de reella
möjligheterna för att hålla projektet inom budgeterade anslag. För att färdigställa
området, göra GC-vägen farbar samt slutföra flytten av återvinningsstationen bör
optionen avropas, vilket måste göras senast den 30.4.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att bevilja tekniska nämnden
tilläggsmedel om 65 000 euro till projekt P700 för att kunna färdigställa projektet
gällande närvärmenät till det nya daghemmet i Bengtsböle. Totalt anslag för projektet
blir 157 000 euro.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
-------------KFGE 26 §
14.04.2021
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att omfatta kommunstyrelsens förslag.
------------TN
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16.06.2022
I projektet för utbyggnation av närvrämestystemet till det nya daghem på
Leklöksområde i Bengtsböle ingick ursprungligen en ombyggnation av GC vägen. GC
banan är inkluderad i den trafiksäkerhetsplan, daterad 9.4.2019, som togs fram vid
beredningen av detaljplaneändringen för att möjliggöra uppförandet av det nya
daghemmet Smultronbacken i Söderby.
Vid försyn av utbyggnation av närvärmenätet samt förberedande arbeten för
ytbeläggning av GC banan som hölls 25.8.2021, behandlades entreprenörens frågor i
punkt 5. Där överenskom entreprenör och beställare om att inte färdigställa förarbeten
för asfaltering eftersom de inte var beställda, utan budgeterade för i 2022 års budget.
Detta då man inte ville riskera att under vintern förstöra monterat material vid plogning.
Då nuvarande teknisk chef fört diskussion angående färdigställandet av GC vägen,
framkommer att endast den nya delen av GC banan ingår i entreprenörens åtaganden.
Återställning med asfaltering vid branddepån är inte inkluderat i innehållet belopp på
9240 euro ex. moms, enligt bilagt protokoll från försyn.
Entreprenören har inkommit med offert på att färdigställa hela GC vägen från
Lelökgränds vändplan ner till branddepån, till ett belopp om 15 953 euro ex. moms. I
detta arbete ingår allt förarbete som omnämns i försyneprotkollet, utsättande av redan
levererad kantsten i enlighet med den projektering som låg till grund för
närvärmeutbyggnationen, samt ytbeläggning av GC vägen.
Tekniska chefens förslag
Tekniska chefen kan konstatera att budgeterat belopp för projekt P-333 Daghemmet
GC-väg, Smultronbacken samt innergård skolan för år 2022 är 12 000 euro ex. moms.
För att färdigställa GC vägen till daghemmet Smultronbacken och således även
förverkliga delar av trafiksäkerhetsplanen för området, vilket fanns som verksamhetsmål
för budgetåret 2021 men som inte uppnåddes, krävs en omdisponering av budgeterade
medel.
Tekniska chefen föreslår således att tekniska nämnden begär kommunstyrelsen
godkänna en omdisponering av medel från projekt P310 Lembäötevägen ytbeläggning
till P-333, på 5 000 euro.
Genom en omdisponering kan GC vägen färdigställas under hösten. Omdisponering
innebär dock att verksamhetsmålet med asfaltering av skolans innergård inte går att
verkställa inom ramen för år 2022 budgeterade medel. En plan för grundskolan
innergård presenteras och medel äskas för budgetåret 2023.
Beslut
Bilagor

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Protokoll försyn 25.08.2021
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1. Närvarande
Jacob Nordlund, Lemlands kommun (BH)
Jonas Karlsson, Karlssons schakt (E)
2. Tidplan
Förskjuten enligt överenskommelse, se punkt 4.
3. Miljö
Kulvertrester vid närvärmecentralen, E omhändertar.
4. Beställarens frågor
Lock till ventiler vid nybyggarvägen?
5. Entreprenörens frågor
Asfaltering inte beställd, därmed bör inte kantsten spikas nu. Hur gör vi med färdigställande?
Svar: E grusar upp och jämnar till GC‐banan så den blir farbar. Asfaltering är i förslaget
budgeterad till 2022. Enligt överenskommelse mellan E och BH avvaktar E med färdigställande
tills asfaltering är utförd. E åläggs inget förseningsvite m.a.a detta, ny färdigställandetid blir
15.5.2022. Till detta binder även E ÄTA‐förslag för asfaltering om 9240 euro ex moms.
6. Ekonomi
Rat 8‐10 betalda. Rat 11 fakturerad men utbetalas först då GC‐banan är grusad och kantstenen
levererad. Byggtida säkerheten innehålls tills kantstenen är spikad och projektet i övrigt är
slutsynat utan anmärkningar.
7. Nästa möte
Slutsyn, tidpunkt bestäms senare.

För beställaren

För entreprenören

______________
Jacob Nordlund

_______________
Jonas Karlsson
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Plan för renovering av Sveagården
Dnr. LE/220/2021
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 52
ÄN 22 §
27.04.2021
Sveagårdens renovering bör påbörjas enligt planering. De akuta behoven bör tas itu med
omgående då äldreomsorgsnämnden bildat sig en uppfattning om att en grundlig
renovering/utbyggnad kan ta lång tid att förverkliga.
Tekniska nämnden bör göra upp en planering för ombyggnad av nio badrum på
Sveagården. Dessa kan vid behov förverkligas etappvis om några badrum per år.
En entreprenör bör tillsättas för mindre upprustning av trädgården så att asfalterad rund
gång och boulebana ingår i planen jämte växtlighet och gärna staket.
Ett rum bör förses med möjlighet till nedkylning så att de äldre kan söka sig dit under
sommarens värmeböljor.
Även interiörerna bör förbättras genom ny golvmatta och ny färgsättning av
innerväggarna.
Sociala sektorn och tekniska sektorn har gemensamt gjort upp en slutrapport från
3.6.2019 där ovanstående behov omnämns och således bör planeras för. Pengar kan tas
från donationsfonden.
Dessa akuta behov av renovering bör planeras att förverkligas genom upphandling och
anlitandet av entreprenörer. En kostnadskalkyl bör tas fram för att avgöra vika
kostnader som faller under tekniska sektorn och vilka medel som kan anhållas om via
donationsfonden.
Arbetsgruppens slutrapport 030619 samt tillhörande protokoll bifogas ärendet.
Äldreomsorgschefens förslag:
Äldreomsorgsnämnden lyfter på detta sätt de mest akuta behoven av renovering av
Sveagården inför kommunstyrelsen så att tekniska sektorn kan få i uppdrag att planera
för dem.

BESLUT:
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Äldreomsorgsnämnden godkänner förslaget.
-------------KS 131 §
21.06.2021
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till tekniska nämnden för att uppgöra
ett förslag till prioriteringsordning, tidsplan och kostnadskalkyl för de av
äldreomsorgsnämnden föreslagna åtgärderna. Därefter kan kommunstyrelsen ta
ställning till olika åtgärder i anslutning till användning av medel från Donationsfonden
för äldreomsorgen i Lemland alternativt förslag till anslag i Budget 2022.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
-------------TN 54 §
26.08.2021
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden bekantar sig med underlagsmaterialet för att till nästa möte ta fram
ett verkställighetsplan samt begära erforderliga tilläggsmedel till budget 2022.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslutar omfatta tekniska chefens förslag samt noterar att äldrerådet
bör ges tillfälle att yttra sig i frågan.
------------TN 78 §
05.10.2021
Tekniska nämnden har inbjudits av Äldreomsorgsnämnden den 12 oktober 2021 till ett
informations- och diskussionstillfälle på Sveagården gällande verksamheten samt de
gemensamma målen inför budgetbehandlingen. Efter mötet kommer tekniska nämnden
ta fram ett verkställighetsplan samt begära erforderliga tilläggsmedel till budget 2022.
T.f.tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden påbörjar efter mötet arbetet med att ta fram ett verkställighetsplan
samt begära erforderliga tilläggsmedel till budget 2022.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta t.f. tekniska chefens förslag
och önskar att även äldrerådet bjuds in vid informations- och diskussionsmötet.
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------------TN 93 §
11.11.2021
T.f. tekniska chefen samt representanter från TN har deltagit i informations- och
diskussionstillfälle på Sveagården den 12 oktober 2021. Under tillfället diskuterades
renoveringsbehovet av badrummen för de boende. Behovet att få badrummen mer
funktionsanpassade för personal och boende är stort och behovet upplevs akut. P.g.a.
bristande personalresurser och den höga arbetsbelastningen på tekniska kansliet finns i
nuläget ingen möjlighet att påbörja en utredning av kostnader och uppgöra en tidsplan
av förverkligandet.
T.f. tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden bordlägger ärendet till näst på följande möte för att då följa upp den
ansträngda arbetssituationen på tekniska kansliet och möjligheten att fortsätta arbetet
med ärendet.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta t.f. tekniska chefens förslag.
----------TN 7 §
18.01.2022
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden återremitterar ärendet till följande möte för att nytillträdd teknisk
chef skall hinna kunna skapa sig en uppfattning om status på ärendet.

BESLUT:
Nämnden omfattade tekniska chefens förslag.
-----------TN 34 §
14.04.2022
Tekniska chefen har besökt Kapellhagen för att bilda sig en uppfattning om till vilken
omfattning renoveringen av badrummen skall ske, samt vilka beaktande som bör göras
för att badrummet skall vara anpassat för den verksamhet som bedrivs idag, dels
eventuella framtida behov som redan nu kan beaktas, på kommunens ESB. Det kan
konstateras att det är fråga om en grundrenovering, samt flytt av avlopp för att bättre
tillgodose personalens arbetsmiljö, samt de boendes trivsel.
Den 07.03.2022 hölls ett möte med äldreomsorgschef Cecilia Dahlström, ekonomichef
Jennica Martelin, kommundirektör Julia Lindfors och teknisk chef Kenneth RosenbergBrunila. Under mötet framkom att kommunen har möjlighet att erbjuda platser för
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uthyrning på ESB Sveagården till Kommunernas Socialtjänst (KST). Vid tidpunkten för
mötet fanns 2 lediga platser på ESB Sveagården varav den ena skulle kunna bjudas ut till
KST. Vilken typ av klient som kan erbjudas plats beror på kvaliteten på badrummen.
Totalt är 9 badrum på ESB Sveagården i behov av renovering, varav det i dagsläget finns
möjlighet att renovera 2 stycken. Inga medel finns upptagna i tekniska sektorns budget
för ändamålet.
Tekniska chefen kan vid besök på Sveagården konstatera att badrummen är i sådant
skick att en renovering ur fastighetsförvaltningens synpunkt är nödvändig för att
säkerställa fastighetens värde över tid.
Genom en förändrad planlösning i badrummen förbättras arbetsmiljön för personalen.
En bättre arbetsmiljö med möjlighet att använda hjälpmedel i badrummen på ett
ändamålsenligt sätt är i slutändan kvalitetshöjande för klienterna, och reducerar risken
för belastningsskador på personalen. Med en förändrad planlösning i badrummen
förbättras klienternas förutsättningar att vara självständiga, vilket på längre sikt stärker
deras välmående och integritet. Klienter som är mer självständiga leder till att
personalens arbetstid kan användas mer konstruktivt.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska chefen kan konstatera att renovering av badrummen är nödvändig och innebär
på sikt även en kostnadseffektivisering av verksamheten.
För att inte belasta kommunens redan ansträngda ekonomi, bör en plan ut bearbetas
där kostnaderna sprids över tid.
En projekttid på 5 år för renovering av badrummen anses skälig. En renoveringstakt på 5
år anses inte heller riskera byggnadens skick.
På basen av utfallet av kostnaderna för renovering av ett badrum på ESB Kapellhagen i
januari 2021, föreslår tekniska chefen att tekniska nämnden delger Kommunstyrelsen
behovet om att starta renoveringen utan att medel finns upptagna i budget. Tekniska
nämnden äskar således om 25 000 euro i tilläggsmedel för att under 2022 renovera 2
badrum på ESB Sveagården,
Vidare föreslår tekniska chefen att tekniska nämnden, för att fastställa en
renoveringsplan av badrummen på ESB Sveagården, upptar medel för renovering av 2
badrum i budget för 2023 samt ytterligare 2 badrum per år i ekonomiplan för 20242025.
Projektet med att renovera badrum, harmoniseras om möjligt med
badrumsrenoveringen på ESB Kapellhagen, vilket behandlas separat i ärende
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LE/378/2021.
Tekniska nämnden delger status på ärendet till äldreomsorgsnämnden som information.

BESLUT:
Tekniska nämnden omfattar tekniska chefens förslag, med tillägget att även äldrerådet
delges status på ärendet.
-----------KS 88 §
9.5.2022
Redan sommaren 2019 konstaterades behovet av att påbörja badrumsrenoveringar på
Sveagården i samråd mellan dåvarande socialchefen och tekniska chefen. Sedan har
frågan inte fått prioritet till följd av bland annat verksamhetsförändringar, personalbyte
och coronapandemin. I slutet av 2021 gjorde äldreomsorgsnämnden och tekniska
nämnden ett gemensamt besök på Sveagården för att se över behoven både ur
äldreomsorgens och tekniska sektorns perspektiv. Resultatet från besöket hann dock
inte färdigställas för att tas med i budget 2022, även om behovet var klarlagt redan före
det.
Tilläggsmedel ska, enligt verkställighetsdirektiven för budget 2022, beviljas restriktivt
och endast för oförutsedda och absolut nödvändiga ändamål som anslagsansvarig inte
har kunnat förutse vid uppgörande av budgeten.
Kommunens ekonomi bjuder inte egentligen in till kostnadsökningar och planen för en
ekonomi i balans till år 2024 bygger bland annat på att investeringarna hålls på en
mycket begränsad nivå. Det är dock inte rationellt att skjuta på nödvändiga
underhållsinvesteringar, som på sikt kommer kosta kommunen mer att skjuta upp än att
förverkliga trots det ekonomiskt ansträngda läget. Renoveringsprojektet är tämligen
långt och förväntas pågå under 5 år, för att sprida ut kostnaderna under fler år samt för
att möjliggöra att renovering utförs i samband med att lägenheterna inte är uthyrda. Det
är en smidig lösning för kommunen och bedöms ge minst negativ påverkan på
boendemiljön för de boende på Sveagården och arbetsmiljön för personalen. Det finns
därmed starka skäl för att tilläggsmedel ska beviljas redan under 2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att bevilja tekniska nämnden
tilläggsmedel i investeringsbudgeten för år 2022 om 25 000 euro för renovering av två
badrum på ESB Sveagården.
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslår för fullmäktige att anteckna sig till kännedom
att tekniska nämnden även har för avsikt att äska om medel för renovering av två
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badrum i budget för 2023 samt ytterligare två badrum per år i ekonomiplanen för 20242025.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för förslag till omdisponering av medel i
investeringsbudgeten.
-----------16.6.2022
Kommunstyrelsen har den 9.5.2022 behandlat tekniska nämndens äskande om
tilläggsmedel för att förverkliga renoveringen av 2 stycken badrum på ESB Sveagården
under 2022.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till tekniska nämnden för förslag till
omdisponering av medel i investeringsbudgeten.
Tekniska chefen konstaterar att en omdisponering av medel eventuellt är möjlig från
projekt P-310, Lembötevägen ytbeläggning. Inkomna anbud för ytbeläggningen var
under budget, men projektet är ännu inte färdigställt och ackumulerat utfall således inte
sammanställt. En omdisponering baserad på verkliga ackumulerat utfall kan tidigast
behandlas på tekniska nämndens möte i augusti.
Tekniska chefens förslag
Tekniska chefen föreslår, i och med att ett ackumulerat utfall ej är sammanställt för
P310, att bordlägga ärendet till tekniska nämndens nästa möte i augusti för vidare
behandling.
Beslut

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
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Utvecklingsmöjligheter för hållbar uppvärmning gällande närvärmenät, pilotområde för Flexens Oy
Ab
Dnr. LE/734/2020
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 53
LE/734/2020
Utvecklingsmöjligheter för hållbar uppvärmning gällande närvärmenät, pilotområde
för Flexens Oy Ab
KST 350 §
14.12.2020
Lemlands kommun har ett närvärmenät i Söderby. Till närvärmenätet köps värme in av
entreprenör och distributionen sker sedan i eget kulvertnät. Visionen för verksamheten
är att distribuera värme med jämn kvalitet till alla abonnenter inom värmenätets
verksamhetsområde till konkurrenskraftigt pris, att använda bästa möjliga teknik så att
miljöbelastningen blir så liten som möjligt samt att maximera värmeanslutningarna inom
verksamhetsområdet. Under 2021 måste värmeleveransavtalet för inköp av värme
upphandlas på nytt.
Vid ett möte mellan teknisk chef och Flexens Oy Ab i början av december 2020
presenterade Flexens en möjlighet för Lemlands kommun att ingå som pilotområde i ett
EU-finansierat projekt som handlar om att utreda utvecklingsmöjligheter för hållbar
uppvärmning gällande närvärmenät. Flexens behöver få svar från Lemlands kommun
omgående för att kunna färdigställa projektansökan innan deadline 31.1.2021.
Innebörden av att delta som pilotområde, enligt uppgifter från Flexens 7.12.2020, är att
Lemlands kommun kommer att erbjuda närvärmenätet och de kommunala byggnaderna
som är anslutna som test- och pilotområde för projektet, vilket betyder:
- Ge tillgång till nödvändiga data om närvärmenätverket (t.ex.
energiförbrukningsdata samt teknisk information om aktuellt närvärmenät och
värmesystemet) för forsknings- och utvecklingsändamål.
- Ge tillgång till information om kommunala byggnader som är anslutna till
närvärmenätverket (t.ex. energiförbrukningsdata och värmeutbytesinformation).
- Emellanåt delta i möten med Flexens och andra partners i projektet.
- När det är möjligt (baserat på en separat bedömning och beslut), testa
teknologidemonstrationer. Demonstrationerna kommer troligen att vara inriktade
på efterfrågan och smart styrning av byggnader och säsongsförvaring av värme.
- Budgeten för projektet har ännu inte gjorts upp, men troligtvis kan följande antas
redan: Projektet kommer att pågå i tre år (slutet av 2021/början av 2022 till 2024)
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och Flexens uppskattar att kommunens del i projektet är att bistå med arbetstid
motsvarande 1-2 månader per år, det vill säga totalt 3-6 månaders arbetstid för det
treåriga projektet. Kostnaden för denna arbetstid kompenseras av EU (100 %), de
står för lönekostnader (inklusive sociala kostnader) för ansvariga personer som
avsätter timmar för projektet.
Enligt uppgifter från Flexens är fördelarna för Lemlands kommun, om kommunen
väljer att delta som pilotområde, bland annat följande:
- Övergripande plan: Kommunen får en övergripande plan/modell för den mest
optimala lösningen för Lemlands kommun när det gäller miljöpåverkan och
kostnader.
- Energibesparing i kommunala byggnader: Möjligheter för kommunen att ha smarta
uppvärmningsdemonstrationer. Direkta energibesparingar i kommunala byggnader.
- Subvention för de gjorda åtgärderna: 100 % kompensation för kommunens
arbetstimmar i projektet om kommunen går med som partner (t.ex. tid som
används för möten, för att hålla eventuella demonstrationer och
modelleringsarbete etc.). Flexens har dock ännu inte skapat en budget för
partnerna.
- Publicitet: DHC + teamet från Euroheat & Power, en europeisk
distriktsvärmeindustri, kommer att hantera kommunikationen.
Arbetsresurserna inom teknisk sektor är redan i dagsläget ansträngda. Deltagande i
projektet innebär antingen att kommunen måste frigöra arbetstid från befintlig
personalresurs motsvarande 1-2 månaders arbete per år under en treårsperiod eller
att kommunen måste ge tekniska sektorn tillgång till utökad arbetstid motsvarande
1-2 månaders arbete per år under en treårsperiod. Om arbetstiden tas av befintlig
personal kommer tekniska sektorns service i övrigt påverkas i viss mån och
servicenivån måste tillåtas sänkas motsvarande projektets omfattning.
Teknisk chef är inkallad som sakkunnig och presenterar ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att Lemlands kommun
deltar som pilotområde i ett EU-finansierat projekt som handlar om att utreda
utvecklingsmöjligheter för hållbar uppvärmning gällande närvärmenät tillsammans
med Flexens Oy Ab. Deltagande i projektet förväntas vara en tillgång för Lemlands
kommuns fortsatta hållbarhetsarbete genom att en övergripande plan/modell för
den mest optimala lösningen för Lemlands kommun när det gäller miljöpåverkan
och kostnader kan tas fram.
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå för kommunfullmäktige att resurser till
projektet för 2021 frigörs inom befintlig personal inom tekniska sektorn, vilket
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konstateras kan medföra en viss sänkning av tekniska sektorns övriga servicenivå. I
samband med kommande budgetbehandlingar ses personalbehovet över och vid
behov tilldelas mer resurser för projektet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
-------------KFGE 11 §
27.01.2021
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att omfatta kommunstyrelsens förslag.
-----------KS 231 §
18.10.2021
Flexens Oy Ab har meddelat att stödmedel för den ansökan som lämnades in i början av
2021 inte beviljades. Samtidigt meddelas att det finns möjlighet att söka stödmedel från
Horisont Europa, vilket är Europeiska unionens nya ramprogram för forskning och
innovation (FoI) för perioden 2021-2027. Syftet med programmet är att stärka EU:s
vetenskapliga och tekniska grund, bland annat genom att utveckla lösningar för att ta itu
med politiska prioriteringar såsom den gröna och digitala omställningen. Programmet
bidrar också till att uppnå målen för hållbar utveckling och främjar konkurrenskraft och
tillväxt. Det är EU:s främsta initiativ för att stödja forskning och innovation från idé till
marknadsintroduktion. Programmet har en budget på 95,5 miljarder euro.
Flexens önskar därför efterhöra Lemlands kommuns inställning till att ingå i den nya
stödansökan. Förutsättningarna och villkoren är desamma som inför den tidigare
stödansökan. Inom Lemlands kommuns närvärmenät har dock numera det nya
daghemmet Smultronbacken anslutits och solpaneler har installerats på daghemmet,
vilket ytterligare förstärker en eventuell stödansökan. Det befintliga avtalet för
värmeleverans till närvärmenätet löper till mitten av 2023 och behöver upphandlas på
nytt inför avtalets upphörande.
För Lemlands kommuns vidkommande innebär en ny stödansökan från ett annat
stödprogram inte någon egentlig förändring jämfört med vad kommunfullmäktige
beslutat om genom § 11/27.1.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut § 11/27.1.2021 är
generellt utformat och inte avgränsat till stödmedel från ett särskilt stödprogram.
Kommunstyrelsen konstaterar därmed att en ny stödansökan från stödprogrammet
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Horisont Europa kan omfattas inom ramen för kommunfullmäktiges tidigare beslut.
Flexens Oy Ab meddelas att Lemlands kommun samtycker till att ingå i den nya
stödansökan från stödprogrammet Horisont Europa.
Beslutet delges kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
------------KFGE 84 §
10.11.2021
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att anteckna sig kommunstyrelsens beslut till
kännedom.
------------TN 39 §
14.04.2022
Flexens Oy Ab har meddelat att stödmedel för den ansökan som lämnades in i slutet av
2021 inte beviljades.
Således finns det för tillfället inga möjligheter, som kan anses realistiska inom nuvarande
tidplan, för kommunen att delta i ett EU finansierat projekt med avseende på
närvärmeproduktionen.
Befintligt avtal om närvärmeleverans som började gälla med RBS Värme Ab den 1.1.2013
går ut 30.06.2023. För att ett nytt avtal skall vara på plats vid utgången av det befintliga,
bör arbetet med att utforma förutsättningar för en anbudsförfrågan påbörjas
omgående. Många faktorer bör beaktas och tekniska nämnden kan konstatera att
åtminstone följande är kritiska punkter som bör klargöras för det fortsatta arbetet,
- Vilket är det långsiktiga målet med kommunens närvärmeproduktion, och vilka
dimensionerande förutsättningar förväntas under kommande avtalsperiod?
- Skall fokus ligga på fastigheter inom den kommunala förvaltningen?
- Hur kan närvärmeproduktionen utvecklas så att anslutning till närvärmenätet blir
ett attraktivt alternativ för dels befintliga byggnader, dels framtida
nybyggnationsområden inom verksamhetsområdet?
- Hur skall en anbudsförfrågan utformas baserat på kommunens långsiktiga
miljöplan? Vilka parametrar i utvärderingen av miljökonsekvensen för
närvärmeproduktion bör en anbudsförfrågan innehålla?
- Vilken avtalstid kan anses vara skälig? En avtalstid på 10 år kan eventuellt innebära
att innovativa lösningar inte kan beaktas fullt ut, medan en längre avtalstid bereder
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nya möjligheter med avseende på innovation och långsiktigt samarbete. En kortare
avtalsperiod kan anses flexibel med avseende på initierade projekt i form av
vindkraftsparker runt Åland, vilket kunde medföra möjligheter som inte idag är
praktiska att tillämpa.
Arbetet med att utreda vilka möjliga produktionslösningar som finns tillgängliga och
som kunde vara möjliga alternativ, samt arbetet med att sammanställa ett
anbudsunderlag förutspås bli arbetsdrygt samt komplicerat.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden delger kommunstyrelsen
informationen om att ansökningarna om EU-finansiering avslagits. Vidare
informerar tekniska nämnden kommunstyrelsen om vikten av att snabbt komma i
gång med arbete att politiskt förankra grundförutsättningen och visionen med
närvärmenätet, så att förvaltningen kan påbörja arbetet med att utforma en plan
för framtagande av anbudsunderlag.
Med avseende på att arbetet med framtagande av anbudsunderlag förutses bli
arbetsdrygt bör tekniska nämnden, baserat på kommunstyrelsens utlåtande om
förutsättningarna, utvärdera till vilken omfattningen konsulthjälp i framtagande av
anbudshandlingar krävs, samt sammanställa eventuella merkostnader och utreda
huruvida de kostnaderna ryms inom beviljad rambudget.

BESLUT:
Tekniska nämnden konstaterar att ärendet är komplicerat och hur ärendet fortsatt
skall drivas är svårt att besluta. Tekniska nämnden delegerar till tekniska chefen att
till nästa möte ta del av det material som använts i EU-ansökningarna, samt
sammanställa ett grovt förslag till vilka tekniker som finns tillgängliga.
Kommunstyrelsen delges informationen om status på EU-ansökningarna. Vidare ber
tekniska nämnden kommunstyrelsen föra en diskussion kring frågeställningen i
beredningen.
------------KS 84 §
9.5.2022
Kommunens befintliga närvärmenät är en omfattande infrastrukturell satsning som
verkställdes under 2013. Den upphandling som tekniska nämnden genomförde under år
2012 omfattade både nedläggning av närvärmenätet och fortlöpande värmeleverans
under 10 år. Det befintliga kontraktet innehas av RBS Värme Ab och löper till och med
30.6.2022. Med anledning av att kommunen inte beviljades EU-stöd enligt ansökan är
det nu hög tid för kommunen att bestämma riktning för den framtida värmeleveransen
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och närvärmenätets syfte. För att ta fram underlag och genomföra upphandlingen krävs
det minst ett års tid enligt tekniska chefens uppskattning, men processen kan också ta
mycket längre beroende på hur väl inkomna anbud förhåller sig till förutsättningarna
och budgeten samt eventuella besvär i processen. Tekniska nämnden kommer behöva
ta in konsulthjälp för hela eller delar av upphandlingen.
Tekniska nämnden har vänt sig till styrelsen för att få vägledning inför uppstarten av
projektet med upphandling av värmeleverans till närvärmenätet i Söderby från och med
1.7.2023.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar närvärmenätets syfte och ger tekniska nämnden
vägledning med utgångspunkt i följande frågeställningar:
• Vilket är det långsiktiga målet med kommunens närvärmeproduktion, och vilka
dimensionerande förutsättningar förväntas under kommande avtalsperiod?
• Ska fokus ligga på fastigheter inom den kommunala förvaltningen?
• Hur kan närvärmeproduktionen utvecklas så att anslutning till närvärmenätet blir ett
attraktivt alternativ för dels befintliga byggnader, dels framtida nybyggnationsområden
inom verksamhetsområdet?
• Hur ska en anbudsförfrågan utformas baserat på kommunens långsiktiga miljöplan?
Vilka parametrar i utvärderingen av miljökonsekvensen för närvärmeproduktion bör en
anbudsförfrågan innehålla?
• Vilken avtalstid kan anses vara skälig? En avtalstid på 10 år kan eventuellt innebära att
innovativa lösningar inte kan beaktas fullt ut, medan en längre avtalstid bereder nya
möjligheter med avseende på innovation och långsiktigt samarbete. En kortare
avtalsperiod kan anses flexibel med avseende på initierade projekt i form av
vindkraftsparker runt Åland, vilket kunde medföra möjligheter som inte idag är praktiska
att tillämpa.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att återremittera ärendet till tekniska nämnden för
att se över möjlighet av förlängning av nuvarande avtal. Kommunstyrelsen beslöt vidare
att ge tekniska nämnden i uppdrag att tillsätta en sakkunnig arbetsgrupp för att utreda
möjliga alternativ för värmeproduktion.
------------TN
16.06.2022
Kommunstyrelsen i Lemland har behandlat och diskuterat den frågeställning som väckts
av tekniska nämnden i frågan om upphandlingen och den långsiktiga utvecklingen av
kommunens närvärmenät i Söderby. Kommunstyrelsen råder tekniska nämnden att
tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjliga alternativ till värmeproduktion.
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Tekniska chefen har tagit del av det förslag som låg till grund för den EU-ansökan som
lämnades in tillsammans med Flexens Oy Ab. Bifogat detta ärende finns ett grovt utkast
till ett sammansatt system för närvärmeproduktion i Söderby.
I och med komplexiteten på ärendet har kommunstyrelsen föreslagit att möjligheten till
en förlängning av nuvarande avtal skall utredas.
Tekniska chefens förslag
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden sammansätter en arbetsgrupp för att på
basen av den grova skissen samt den frågeställning som cirkulerat ta fram ett underlag
på vilket en upphandling av konsult för sammanställning av anbudshandlingar kan göras.
Till arbetsgrupp föreslås följande personer,
- Kenneth Rosenberg-Brunila, teknisk chef
- Robert Williams, tekniska nämndens ordförande, kommunfullmäktige i
Lumparlands ordförande, Lumparlands representant i arbetsgruppen
- Robert Mansén, kommunfullmäktige i Lemlands ordförande
- Roger Andersson, styrelseledamot i Lemland, samt styrelsens representant i
tekniska nämnden
- Joel Lindholm, kommunfullmäktigeledamot i Lemland
Tekniska chefen föreslår för tekniska nämnden att nämnden omfattar förslaget till
arbetsgrupp. Arbetsgruppen kan hållas levande under arbetets gång och
kompletteras vid behov. Arbetsgruppen skall dock sträva till att hålla antalet
medlemmar udda.
Beslut

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Bilagor

Tekniska nämnden beslöt att tekniska chefen är sammankallande för arbetsgruppen.
Närvärme, systemöversikt EU-ansökan
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Lumparlands kommun - avbrottsfri kraft i kommunens fastigheter
Dnr. LE/356/2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 54
Lumparlands kommun - avbrottsfri kraft i
kommunens fastigheter
RN § 11/7.4.2022
För att erhålla ett helhetsperspektiv för behovet av avbrottsfri kraft i kommunens egna
fastigheter har utförts en sammanställning över nuläget. Detta för att möjliggöra en
långsiktig åtgärdsplanering och målsättning centralt som då kan införas och behandlas i
kommande budgetprocesser oberoende av verksamhetsområde.
En sammanställning över lägesbilden i Lumparlands kommuns egna fastigheter
presenteras på mötet.
Bilaga A-RN § 11, förslag till prioriteringar av reservkraft Lumparland.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar bilaga A-RN § 11.
Beslut:
Enligt förslag.
------------16.06.2022
Behovet av reservkraft i Lumparlands kommun har tillsammans med räddningschefen
kartlagts.
Ett förslag till prioriteringsordning av installation av reservkraft i kommunens fastigheter
har tagits fram, beretts och omfattats av den gemensamma räddningsnämnden.
Tekniska chefens föreslår att tekniska nämnden tar del av och omfattar den
gemensamma räddningsnämndens förslag till prioriteringsordning.
Tekniska nämnden delger kommunstyrelsen i Lumparland information om och statusen
på arbetet med reservkraft till kommunen fastigheter. Tekniska nämnden informerar att
man i Lumparlands kommuns investeringsbudget för 2023 har för avsikt att äska om
medel för installation av reservkraft enligt plan i bilaga A-RN §11. En fortsättning av
installationen upptas i ekonomiplanen för 2024-2025 för att verkställa projektet enligt
den plan som presenteras i bilaga A-RN §11.
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Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Bilaga A-RN § 11 förslag prioriterigar reservkraft Lumparland

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 16.6.2022 § 54

Förslag prioriteringar av reservkraft Lumparlands kommun

Förslag till prioritetsordning:
1. Reservgenerator till Kapellhagen 2023.
2. Reservgenerator till Brandstation 2024 - 2025.
3. Reservgenerator till Lumparlands skola 2025 - 2026.
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Placering av byggnad närmare kommunal vägens mitt än 12 meter, Södergården 3:50, Lemböte
Dnr. LE/364/2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 55
Fastighetsägarna till fastigheten 417-410-3-50 har den 07.06.2022 inkommit med en
ansökan om bygglov för uppförandet av ett vedlider jämte smedja om 42,7m2.
Byggnads- och miljöinspektören har konstaterat att byggnaden är planerad att placeras
närmare kommunalväg än 12 meter. I LL om kommunalvägar §10 kan utläsas följande,
Byggnad, stängsel som äventyrar trafiksäkerheten eller annan varaktig anordning får
inte uppföras på närmare än tolv meters avstånd från vägbanans mittlinje. En kommun
kan dock på ansökan medge undantag från detta förbud, där det kan ske utan att
trafiksäkerheten äventyras eller framtida ombyggnad av vägev försvåras. (1997/80).
Tekniska nämnden tillfrågas således i egenskap av ansvarig vägnämnd om undantag kan
beviljas.
Enligt karta. löper den kommunala vatten- och avloppsledningen genom tilltänkt
byggruta.
Vid syn på plats kunde konstateras, utgående från märkjärnens placering, att vatten- och
avloppsledningarna går genom tilltänkt byggruta.
Byggnaden bör placeras på sådant sätt att åtkomst till den kommunala vattenledningen
möjliggörs, dels för underhåll av ledningen, men även framtida reinvestering i form av
renoveringar i ledningsnätet.
De sökande har den 07.06.2022 inkommit per mail, med en begäran om undantag för
placering av vedlidret 6 meter från Lembötevägens mittlinje.
Till ansökan om undantag har bifogats ett fotografi från 1963, där den ursprungliga
placeringen av vedlidret visas.
De sökande har i sin ansökan motiverat varför ett undantag skulle beviljas,
- Lidret har stått på denna plats tidigare.
- Lidret behöver stå på denna plats för att gårdstunet ska bli harmoniskt enligt
gammal stil.
- Inga fönster eller dörrar vetter mot vägen och kan störa eller försmutsas.
- Vägen ringlar sig pittoreskt igenom kulturhistorisk miljö där en byggnad nära vägen
snarare förstärker den genuina känslan än stör.
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Tekniska chefens förslag
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden, i egenskap av ansvarig vägnänämnd,
godkänner anhållan om placering av byggnad närmare än 12 meter från
kommunalvägens mittlinje med förljande förbehåll och förutsättningar,
- Byggnaden placeras inte närmare än 7 meter från Lembötevägens mittlinje.
- Alla kostnader för flytt av de kommunala vatten- och avloppsledningarna bekostas
av de sökande. Ledningarna placeras mellan det nya vedlidret och Lembötevägen
enligt riktigivande karta.
- I och med att byggnaden placeras närmare än 12 meter från mittlinjen, tar inte
kommunen ansvarar för eventuella framtida skador på byggnaden förknippade med
avkörningar, snöröjning eller dylikt,.
De sökande har i bygglovsansökan samt muntligt per telefon uppgett att vedlidret jämte
smedja byggs i gammal stil och med äldre typ av konstruktion, och att målet är att
återställa gårdstunet till den disposition det hade 1963.
Lembötevägen har under år 2021 grundförbättrats och år 2022 ytbelagts, varvid ett
undantag enligt LL om kommunalvägar 10 § inte behöver beakta eventuella framtida
ombyggnationer av vägen.
Tekniska nämnden delger byggnads-och miljönämnden sitt beslut för vidare beredning
av bygglovet.
Beslut
Bilagor

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
417-410-3-50, situationsplan
Anhållan om undantag
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Möteskalender, tekniska nämnden 2022
Dnr. LE/357/2022
Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 16.6.2022 § 56
Möteskalender 2022
TN 13 §
11.01.2022
Enligt tekniska nämndens instruktion bestämmer nämnden varje år på sitt första
sammanträde tiden och platsen för sina ordinarie sammanträden. Detta kungörs på det
sätt kommunala kungörelser tillkännages.
Enligt budget och verksamhetsmål för 2022 skall nämnden sammanträda 7 gånger.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden fastslår mötesdatum för 2022. Kvartalsvis, innan publiceringen av
Lemlands nytt, avstäms följande kvartals möten och justeras efter behov.
Sammanställning av föreslagna datum enligt bilaga. Tekniska chefen föreslår att
nämnden sammanträder totalt 8 gånger under 2022.
Tekniska nämnden skall under året sträva efter att sammanträda 1 gång i Lumparland,
samt 1 gång i Järsö/Nåtö området. I samband med dessa möten skall i mån av möjlighet
ett studiebesök ordnas till något som anknyter till nämndens verksamhet eller
ansvarsområde. Datum för dessa möten bestäms då.
Sammanträdena börjar normalt kl. 18.00.
Sammanträdesplats normalt Kommungården i Söderby.
Om behov uppstår kan ytterligare sammanträden hållas.
BESLUT:
Nämnden omfattade tekniska chefens förslag.
------------Bilaga: Möteskalender

TN 40 §
14.04.2022
Kommunen kommer att göra uppdateringar och ta i bruk en ny modul för
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möteshantering i befintligt ärendehanteringssystemet. I och med arbetet med att
implementera den nya modulen, kan inte funktionen för möteshantering användas
under perioden 1-7 juni 2022.
Tekniska nämnden har nästa inplanerade möte den 2 juni 2022.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden fastslår nytt mötesdatum för nästa ordinarie sammanträde.
Föreslaget datum, torsdag 16 juni, kl. 18.00.

BESLUT:
Tekniska nämnden omfattar tekniska chefens förslag.
------------16.06.2022
Tekniska nämndens nästa planerade möte den 4 augusti 2022 är veckan efter den
fastslagna semesterstängningen av kommunkansliet.
Tekniska chefens förslag
Tekniska chefen föreslår att tekniska nämnden flyttar nästa möte till torsdag den 18
augusti 2022, kl. 18.00.
Beslut

Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
______________________________
______________________________
ELEKTRONISK
UNDERSKRIFT
Kenneth Rosenberg-Brunila, Teknisk chef 16.6.2022

Utdragets riktighet bestyrker
______________________________
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Sökande av ändring
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: §44, §47-54, §56
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §41-43, §45-46, §55
Enligt 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:
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 eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med
beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den
sjunde dagen efter att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats
publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.
Rättelseyrkandets innehåll
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Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.

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 är inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med
beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den
sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats
publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.
Avgift
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i
förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar
besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i
ärendet.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar
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från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då
brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något
annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett
meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens
elektroniska anslagstavla.

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
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.
Avgift
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i
förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar
besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i
ärendet.
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