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Kallelse utfärdad den 25.10.2019
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats
www.lemland.ax den 25.10.2019. Protokollet finns till påseende från den 5.11.2019 på kommunens
elektroniska anslagstavla.

Ordförande Ronny Roos
Intygar
Petter Ekman,
teknisk chef

Teknisk chef Petter Ekman
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93 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN 93 §
31.10.2019

Beslutsunderlag:
Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den 25.10.2019.
Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare)
är närvarande.
BESLUT:
Nämnden konstateras beslutför.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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94 §

Val av protokolljusterare

TN 94 §
31.10.2019
Beslutsunderlag;
Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) samt deras ersättare väljs
två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger rum.
BESLUT:
Till protokolljusterare väljs Jennifer Johansson och Majvor Blomqvist.
Protokollet justeras omedelbart efter mötet.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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95 §

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

TN 95 §
31.10.2019
Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 93-101/2019
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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96 §
Delgivningar
TN 96 §
31.10.2019
Tjänsteinnehavarbeslut:
- 6.9.2019: Privatvägsbidrag Lundsvägen 2019.
- 12.9.2019: Privatvägsbidrag Lembötevägens väglag 2019.
- 18.9.2019: Vatten- och avlopsanslutning till fastigheten T1/kv 13 417401-1-28.
- 26.9.2019: Privatvägsbidrag Marviksvägens väglag 2018.
- 2.10.2019: Inköp av diskmaskin till daghemmet Gullvivan.
- Försäljning av arbetskläder till yngre serviceman.
- 22.10.2019: Anställande av administratör på Tekniska kansliet under tiden 1.11.2019-31.10.2020.

Tekniska chefens förslag:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/594/2019
97 §

Rättelseyrkande, Inköp av kokgrytor till Lemlands skola

TN 97 §
31.10.2019
TN 92 §
19.9.2019
Tekniska chefen har via riktad anbudsförfrågan begärt in anbud på nya
kokgrytor till Lemlands skola.
Vid anbudstidens slut hade 3 anbud inkommit. HP Kyla och Värme hade
det förmånligaste anbudet.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar välja HP Kyla och Värme som leverantör av de
nya kokgrytorna.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
------------TN 97 §
31.10.2019
Efter tekniska nämndens beslut TN 92 § har följande inträffat:
-

Tekniska chefen har upptäckt att en av anbudsgivarna gett pris inkl.
moms, vilket vid anbudsöppning inte noterades. Deras pris är
följaktligen lägst och bör väljas.
Ett rättelseyrkande har samtidigt inkommit mot de två andra
anbudsgivarnas priser där sökanden yrkar på att deras pris är lägst då de
inkluderar vissa tillbehör som de andra anbudsgivarna har specificerat
som extra.

Tillbehören som anbudsgivare 1 räknat med i sin offert är:
- Flödesmätare
- Silplåt
- Diskborstvingar
Samt anpassning till befintliga golvbrunnar
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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I anbudsförfrågan står följande:
I dagsläget tömmer kärlen lite på sidan av brunnarna vilken personalen
kan leva med, men fördelaktigt hade varit om det gick att få kärlen att
tömma mera mitt över brunnarna.
Detta är alltså ett önskemål och ej ett skall-krav och måste inte uppfyllas i
upphandlingen.
I förfrågan framkommer heller ej att de tillbehör som anbudsgivare 1 har
räknat med skall ingå. Dessa tillbehör har anbudsgivaren självmant lagt till
efter kontakt med kökspersonalen. Även om förfarandet är berömvärt och
väldigt positivt, så kan inte personalens önskemål som ej var inkluderade i
förfrågan tas hänsyn till.
För att få en rättvis jämförelse har anbudsgivare 1:s extra tillbehör räknats
bort och en ny viktning av pris har gjorts. Denna bifogas beredningen.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar välja VVS Kylcenter som leverantör av de nya
kokgrytorna. Detta på basis av lägsta pris.
Tekniska nämnden beslutar även att avslå anbudsgivare 1:s rättelseyrkande
då upphandlingens skall-krav är uppfyllda av VVS Kylcenter
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/639/2019
98 §

Nya busshållplatser längs Järsövägen

TN 98 §
31.10.2019
Till Tekniska Nämnden har den 17/9 inkommit en anhållan om anläggande
av två nya busshållplatser längs Järsövägen.
Av trafiksäkerhetsskäl önskas hållplatser:
- På Bergö, vid infarten till Idskärsvägen
- På Nåtö, vid infarten till Hemåkersvägen
Tekniska chefen har besökt de två platserna och konstaterat följande:
I dagsläget är avståndet mellan Nåtö Biologiska och Granö Vägskäl (de
närmast på varandra följande hållplatserna) cirka 3 200 meter. På flera
ställen i landsbygden i Sverige eftersträvas ett avstånd om max 2 000 meter.
Den föreslagna hållplatsen på Bergö skulle bli 2 200 meter från Nåtö
Biologiska, och cirka 1 000 meter från Granö Vägskäl. Denna hållplats
skulle bli mitt i ett större bostadsområde med 11 bostadshustomter samt 8
radhuslägenheter inom en radie på 150 meter, med planer på ytterligare ett
stort antal radhuslägenheter inom samma område.
Den föreslagna hållplatsen på Nåtö skulle bli cirka 500 meter från Nåtö
Biologiska och cirka 2 700 meter från Granö Vägskäl. Denna hållplats
skulle inte hamna i någon direkt närhet till en större befolkningsansamling,
och inom en radie på 250 meter finns endast 7 bostadshus.
Avståndet mellan de två föreslagna hållplatserna skulle bli 1 700 m.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar bevilja förslaget om en hållplats på Bergö, vid
infarten till Idskärsvägen, och anhåller hos Landskapsregeringen om
fastställande av denna. Om LR godkänner hållplatsen bekostar kommunen
anläggandet av denna. Om busskurer önskas i området får dessa bekostas
av byalaget.
Beslutet motiveras med de stora avstånden till intilliggande busshållplatser
och det stora antalet invånare i omedelbar närhet till hållplatsen.
Tekniska nämnden beslutar även att avslå anhållan om en hållplats på Nåtö,
vid infarten till Hemåkersvägen.
Beslutet motiveras med att avståndet till Nåtö Biologiska är så pass litet
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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samt att det är en så pass förhållandevis liten folkmängd i den föreslagna
hållplatsens närhet.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/677/2019
99 §

Ändringar i tekniska nämndens investeringsbudget för Lumparland
2019

TN 99 §
31.10.2019
Tekniska nämnden har i årets investeringsbudget reserverat 10 000 € för
renoveringar av daghemmet Videungen. Dessa renoveringar hann inte
genomföras som planerat under sommaren, och nu har istället ett behov av
en ny disklinje till Kapellhagens serviceboende uppstått.
På Kapellhagen används i dagsläget en vanlig diskmaskin för hemmabruk,
något som är oergonomiskt och alldeles för tidskrävande då stora mängder
disk behöver rengöras där. Det hade varit en stor förbättring i arbetsmiljön
och stora tidsvinster för personalen om en industridisklinje hade funnits.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar anhålla hos kommunstyrelsen i Lumparland om
omdisponering av tillgängliga medel så att ett nytt projekt skapas för de
10 000 € som var upptagna för Videungen.
Det nya projektets namn blir ”Ny disklinje Kapellhagen”.
Medel för renoveringen av Videungen är upptagna till behandling i budget
2020.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/689/2019
100 §

Skyltning av Södergårdsgatan

TN 100 §
31.10.2019
Tekniska nämnden beslutade 25.1.2018 (TN 8 §) gällande Södergårdsgatans
grundförbättring att genomfartstrafik skulle förbjudas förutom för
servicetrafik mellan korsningen Flakavägen/Södergårdsgatan samt
korsningen Herrövägen/Södergårdsgatan.
Tekniska chefen har nu blivit tillrättavisad i ärendet och fått klargjort att en
allmän väg inte får ha denna begränsning av trafiken.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar att ingen skyltning om genomfartstrafik
förbjuden på Södergårdsgatan skall finnas.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/463/2019
101 §

Avloppsanslutning för Långnäs Hamn AB, fastställande av avgift

TN 101 §
31.10.2019
Långnäs Hamn AB har anslutit kajen till det kommunala avloppsnätet i
Lumparland och skickar nu direkt sitt avloppsvatten från färjorna till
reningsverket i Långnäs.
Mängden avloppsvatten som tillförs avloppsnätet mäts genom en egen
flödesmätare som bolaget låtit installera.
Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar fastställa bruksavgiften för avloppsanslutningen
för Långnäs Hamn Ab till att följa kommunens generella avloppsvattentaxa.
Tekniska nämnden beslutar även att Långnäs Hamn avläser sin egen
flödesmätare i slutet av september varje år och meddelar mätarställningen
till tekniska kansliet. Tekniska kansliet fakturerar därefter hela årets
förbrukning baserat på avläsning.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 99
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 93-96, 98, 100-101
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: 93-96, 98, 100-101
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla. I
vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom
kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: 97
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar. Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av
beslutet när protokollet har anslagits offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________

