KRONOBY KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum
17.5.2017

Sammanträdestid

Onsdagen den 17.5.2017, kl. 18.00 - 19.55

Sammanträdesplats

Seljes semesterby

Beslutande:

Nr
4/2017
Sida
4/42

Ersättare:

Enroth, Carl-Johan
Takkula, Monica
Byskata, Tom
Kolam, Marit
Åminne, Malin
Sandström, Hans
Wassborr, Ossian

Slotte, Carl-Otto
Drycksbäck, Ann-Sofi
Norrkniivilä, Jan-Erik
Björk-Nyman, Lilian
Öst, Harry
Dahlvik, Stefan
Hagström, Elisabeth

Övriga närvarande:

Byggmästar, Liane
Ollqvist, Helmer
Brännkärr, Malin
Storbacka, Bernt
Stenlund, Dan
Kultalahti, Patrik
Bodbacka, Kimmo
Slotte, Bernt

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens representant
t.f. kommundirektör
teknisk chef
planläggare
arbetsledare
områdesansvarig
fastighetsansvarig

Paragrafer:

32 - 37 §.

Underskrifter:

Ordförande:

Protokollförare:

Carl-Johan Enroth

Bernt Slotte

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den _____/_____ 2017

Hans Sandström
Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:
Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den _____/_____ 2017

Bernt Slotte, sekreterare

Ossian Wassborr

KRONOBY KOMMUN
Organ

KALLELSESIDA
Utfärdat

Sida

TEKNISKA NÄMNDEN

11.5.2017

4/43

Sammanträdestid

Onsdagen den 17.5.2017, kl. 18.00

Sammanträdesplats

Seljes semesterby

Ärendets
nummer

Ärende

32 §.
33 §.
34 §.
35 §.
36 §.

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
PROTOKOLLJUSTERING
INKÖP Upphandling av oljor 2017
DELGIVNINGSÄRENDEN 17.5.2017
INITIATIV Föreningen för Heimsjöns bevarande, initiativ om rensning av stranden vid
norra Heimsjön.
ÖVRIGA ÄRENDEN

37 §.

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Torsdagen den 1.6. 2017
Kommungården
Ordförande

Carl-Johan Enroth
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Bernt Slotte, sekreterare

KRONOBY KOMMUN
Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

32 §.

Sammanträdesdatum
17.05.2017

Sida
4/44

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande och konstaterande av laglighet och beslutförhet.
BESLUT:
Sammanträdet öppnades och konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.
__________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

33 §.

Sammanträdesdatum
17.05.2017

Sida
4/45

PROTOKOLLJUSTERING

Tekniska nämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Hans Sandström och Ossian Wassborr
justerar dagens protokoll.
BESLUT:
Tekniska nämnden utsåg Hans Sandström och Ossian Wassborr att justera dagens protokoll.
__________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum
17.05.2017

Sida
4/46

Dnr: TEKN 21/2017

34 §.

INKÖP Upphandling av oljor 2017

För upphandling av uppvärmningsoljor till fastigheter har kommunerna Kronoby, Pedersöre, Nykarleby,
Larsmo och Jakobstad redan i flera år haft en gemensam upphandlingsprocess. Den senaste upphandlingen gjordes på våren 2015. Som gemensam leverantör av oljeprodukter till kommunerna valdes då
Lämpöpuisto OY Shell Reseller för tiden 1.6.2015 - 30.5 2016 med möjlighet till ett optionsår. Samköpsgruppen beslöt i maj 2016 att ta opitonsåret i bruk i.o.m. att alla hade varit nöjda med leverantören och
leveranserna. Options årsperioden tar slut nu den 31.5.2017 varför en ny upphandling bör göras.
Samköpsgruppen beslöt på sitt möte den 10.3.2017 att man är villig att fortsätta med en ny gemensam
upphandling och att man befullmäktigar Larsmo kommun/Jarl Rosenberg att sköta om de praktiska arrangemangen kring upphandlingen. Jarl Rosenberg fick också i uppdrag att utreda möjligheten att göra
avtal direkt med Kunta hankinnat, då skulle man också slippa processen via Hilma.
På samköpsgruppens möte den 18.4.2017 gicks utredning samt möjligheten att göra avtal med Kunta
hankinnat igenom. Se bilaga 1. Enligt jämförelsepriser från nuvarande priser ligger Kunta hankinnats
priser ca 8 % under nuvarande. Oljepriset är bundet till Platts-noteringen och justeras enligt denna notering.
Samköpsgruppen föreslår att varje kommun/stad samt övriga sammanslutningar som hör till samanskaffningsgruppen i nejden tecknar avtal med Kunta hankinnat gällande oljeleveranser för tiden
1.6.2017 - 31.8.2021.
Alla kommunala aktiebolag/föreningar etc. kan delta i avtalet om kommunen har över 50 % av aktierna
även församlingarna kan delta i avtalet.
Kunta hankinnats nuvarande upphandlingsavtal KLKH 61 löper ut den 31.8.2017 och det nya avtalet
KLKH 123 är tänkt att träda i kraft och gälla under tiden 1.9.2017- 31.8.2021.

TEKN. CHEFENS FÖRSLAG:
Kronoby kommun tecknar avtal med Kunta hankinnat för leverans av olja till kommunens fastigheter för
perioden 1.9.2017 - 31.8.2021 och att avtalet med Lämpöpuisto förlängs t.o.m. den 31.8.2017. Övriga
fastighetsbolag, föreningar och organisationer samt församlingen ges också möjlighet att också delta i
den gemensamma upphandlingen, dessa gör då separata avtal.
Nuvarande avtal med Lämpöpuisto Oy förlängs t.o.m. den 31.8.2017.
BESLUT:
Förslaget godkännes.
__________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

35 §.

Sammanträdesdatum
17.05.2017

DELGIVNINGSÄRENDEN 17.5.2017
•

•
•
•
•
•
•

Protokoll från arbetsplats- och planeringsmöten:
- Nedervetil Servicecenters arb.platsmöte
- Nedervetil Servicecenters byggkommittémöte
- Ådalens skola , arbetsplatsmöte
- Gymnasiets arbetsplatsmöte

20.4
20.4
19.4
19.4

Val av entreprenör för asfalteringsarbeten 2017
Bokföringsrapport jan.- april 2017
Anhållan om tilläggsanslag till investeringsbudgeten , Ådalens skola samt avloppssanering vid Centralskolan
Avtal för transformatorstationsområde, 3 st. i Terjärv centrum område
Avtal för 20 kW jordkabeldragning i Terjärv centrum
Understöd för montering av konstgräs på Terjärv grusplan

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Sida
4/47

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum
17.05.2017

Sida
4/48

Dnr: TEKN 23/2017

36 §.

INITIATIV Föreningen för Heimsjöns bevarande, initiativ om rensning av stranden vid norra
Heimsjön.

Vid föreningens årsmöte så framkom ett behov av att rensa sly och vass i Hemsjön från Hembygdsgården till branddiket vid Parkvägen. De hade också talat med Folkhälsan om simstranden och behov finns
där att rensa stranden och fylla lite mera sand för att få bättre botten och på samma gång bredda simstranden lite mera.
Beträffande gångstigen "Kärleksstigen" så finns småbåtar uppdragna lite här och där utefter leden och
för båtarna borde man anordna en båtplats, t.ex. i norr där det s.k. "branddiket" finns.
Bron som går över branddiket borde rivas bort då den är helt förfallen och börjar bli en farlig plats att
vistas på.
Föreningen för Heimsjöns bevarande samt Folkhälsan är beredda att delta i projektet genom talkoarbete
t.ex. att köra bort muddermassor och rensa bort sly.
Slutresultatet skulle bli en uppsnyggad del av norra Hemsjön där många rör sig både sommar och vintertid. Simskolan finns där på sommaren samt Hemsjöplanen används flitigt och längs Kärleksstigen rör sig
folk dagligen.
Tekniska avdelningen har varit på plats och gjort upp en preliminär plan hur man kunde gå till väga.
Branddiket skulle putsas och breddas lite för att få plats för en mindre småbåtshamn för ca tio båtar.
Infart och parkering skulle bli från Parkvägen där transformatorbyggnaden finns.
Branddiket är en kvarleva från 1960-talet då en kanal grävdes mot Parkvägen för att användas av
brandkåren ifall någon större brand uppstod. Kanalen är idag ca 5 - 6 m bred.
Då man förutom själva båtplatsprojektet även skulle utföra en lätt muddring för att få bort vissa partier av
vass bredvid simstranden och utmed Kärlekstigen så bör man anhålla av NTM-centralen tillstånd för
muddring.
Se bilaga av planen, bilaga 1/§ 37 av den 17.5.2017.

TEKN. CHEFENS FÖRSLAG:
Tekniska avdelningen skickar in en anmälan om vattenbyggnadsarbeten till NTM-centralen om muddring
och anläggande av en båtplats vid norra delen av Hemsjön enligt uppgjort planeförslag, bilaga 1/§ 37 av
den 17.5.2017
Projektet genomförs sedan i höst som ett samarbete med föreningen för Heimsjöns bevarande och
Folkhälsan.
BESLUT:
Förslaget godkännes.
__________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

37 §.

Sammanträdesdatum
17.05.2017

Sida
4/49

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden förekom.
__________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum
17.05.2017

Sida
4/50

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 32, 33, 35, 37

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 34, 36
ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran.
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är
Tekniska nämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
Paragrafer: 34, 36

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Omprövningens innehåll
Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall
undertecknas av den som framställer den.
Beslut som gäller upphandling
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till
Marknadsdomstolen PB 116, 00131 HELSINGFORS
Paragrafer:
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum
17.05.2017

Sida
4/51

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran,
kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.
Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
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, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
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.
Rättegångsavgift
Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.
Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

