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-*Plats och tid

Nr 8

Kommungården i Överby torsdagen den 17 november 2011 kl. 19.00- 20.45
Eriksson Marcu s
Fagerst röm Janne
Hellström Henrietta
Hilander John
Häggblom Monica
Löfström Marie
Mattsson Jan-Erik
Mattsson T age
Rosenqvist Gun
Sjöström Mattias
Stenroos-Fagerström Maria
Wikblom Helmer
Öst röm Jan-Anders

Frånv. ers. Sundholm Maria

Frånv. ers. Holmberg Gunilla

Föredragande
Öv riga närvarande

Söderlund Rune
Kennet Lundström
Pauliina Körkkö
Andrea Sandberg

Paragrafer

Kfg § 77 - 103

Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

Kommunstyrelsens ordf.
Kommundirektör
Äldreomsorgsledare (19.00 – 19.30)
Socialse kr. (19.00 – 19.30)

Ordförande

Sekreterare

John Hilander

Kennet Lundström

Kommungården i Överby måndagen den 22. 11. 2011 kl. 16.30

Henrietta Hellström

Jan-Anders Ö st röm

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby tisdagen 23.11.2011 kl. 15.00

Intygar

Kennet Lundström

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d
Underskrift
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Organ

Sammanträdesdatum

Nr 8

Kommunfullmäktige i Eckerö kommun kallas att sammanträda på Kommungården i Överby:
Torsdagen de n 17 NOVEMBER 2011 kl. 19.00 för behandling av de ärenden som är upptagna
i nedanstående föredragningslista.
1.

Kfg § 77

Kallelse och beslutförhet

2.

Kfg § 78

Val av protokollsjusterare

3.

Kfg § 79

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kfg § 80

SN: T axa för hemtjänsservice

5.

Kfg § 81

SN: Självriskandel i taxa för färdtjänst 2012

6.

Kfg § 82

SN: T axa för för och eftermiddagsvården

7.

Kfg § 83

Inrättandet av ny befattning som närvårdare inom äldreomsorgen

8.

Kfg § 84

Inrättande av ny befattning som städare

9.

Kfg § 85

Utökning av tjänstgöringsgraden för barnträdgårdslärare vid daghemmet

10.

Kfg § 86

Kommunal inkomst skatt 2012

11.

Kfg § 87

Kommunal fastighetsskatt 2012

12.

Kfg § 88

Kommunal hundskatt

13.

Kfg § 89

T N: Bruksavgifter på vatten och avlopp 2012

14.

Kfg § 90

T N: Grundavgifter för vatten och avlopp 2012

15.

Kfg § 91

T N: Anslutningsavgifter till kommunalt vatten och avlopp 2012

16.

Kfg § 92

T N: Externslamtaxa 2012

17.

Kfg § 93

T N: Snöplogningsavgifter för pensionärer som erhåller kommunal hemservice
2012.

18.

Kfg § 94

T N: Avgifter i småbåtshamnen 2012

19.

Kfg § 95

T N: Förseningsavgift på vattenavläsning

20.

Kfg § 96

T N: Hyror i kommunens hyre shus.

21.

Kfg § 97

MBN: Byggnadslovtaxor

22.

Kfg § 98

MBN: Avfallstaxor

23.

Kfg § 99

MBN: T axa för enskilda avlopp

24.

Kfg § 100 T axor på kommunkansliet 2012

25.
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Kfg § 101 Hyra för kommunala samlingslokaler i Eckerö skola, Solgården, ekergården
samt Kommungården 2012

26.

Kfg § 102 T axa för tillstånd och tillsyn över nikotinersättningspreparat 2012

27.

Kfg § 103 Kommunalt regelverk för säljning av tomter i industrikvarteret, Storby, Ec kerö
kommun
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KOMMUNF UL LMÄKTI GE
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Sammanträdesdatum

77
78
79

17.11.2011
17.11.2011
17.11.2011

5

KAL LELSE OC H BESL U TSFÖR HET
Kfg § 77

KOMMUNFULLMÄKT IGES BESLUT
Mötesordföranden anmälde kungörelsen till mötet. Kommundirektören
förrättade upprop varvid 10 ordinarie ledamöter och 2 ersättare var
närvarande.
KOMMUNFULLMÄKT IGES BESLUT
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PR OTO KOLLJ US TER ARE
Kfg § 78

KOMMUNFULLMÄKT IGES BESLUT

Kommunfullmäktige valde Henrietta Hellström och Jan-Anders Ö ström
till protokollsjusterare. Protokollet justeras tisdagen den 22 november 2011
kl. 16.30 på Kommungården i Överby, Eckerö kommun.
GODKÄN NANDE O CH KOMPLE TTE RING AV FÖRE DRAGNI NGSLIS TAN
Kfg § 79

KOMMUNFULLMÄKT IGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna den framlagda
föredragningslistan med ändring så att § 94 – 96 och § 101 – 103 i
kallelsen behandlas först eftersom äldreomsorgsledare och
socialse kreterare då kunde vara på plats och besvara frågor.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.
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272
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04.10.2010
03.10.2011
18.10.2011
17.11.2011

SOCIAL NÄMN DEN : TAXA FÖ R HEM TJ ÄNS TSERVICE
Soc § 147/10
Bilaga - Uträkning av matportionspriset på Solgården
Bilaga - Uträkning av matportionspriset med transport i hemtjänsten
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en
månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på
personantalet. Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:

A.
B
C

1- 3 b e s ö k / v e c k a
4- 7 b e s ö k / v e c k a
8 e l le r f l er a b e s ö k / v e c k a
Avgift i % av bruttoinkomster

Antal
personer
1
2
3
4
5
6

Inkom stgräns/f ribelopp Vårdbehov
Euro/månad
A
520
17%
959
11%
1 504
9%
1 860
7%
2 252
6%
2 585
5%

Vårdbehov
B
26%
16%
13%
11%
10%
8%

Vårdbehov
C
35%
22%
18%
15%
13%
11%

Hemtjänstavgift debiteras en gång per månad.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.
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04.10.2010
03.10.2011
18.10.2011
17.11.2011

Soc § 147/10 forts.
När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstg ränsen med 294
euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå
följande person.
Tillfällig hemtj änst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besö k / vec ka,
uppbärs 8,10€/besök. Fö r de hemtjänstklienter som får hemtjänst oregelbundet
men har fastställd hemtjänstavgift debiteras avgift enligt de genomsnittliga
veckobe sö kantalet för de veckor då hemtjänst erhållits. Följande dygnsavgift
tillämpas för periodplats. Dygnsavgiften inkluderar hyra, mat och hemtjänst avgift,
är 20 €/dygn.
Av giftstak
Avgiften får som högst utgöra en viss fa st ställd procent av betalningsförmågan.
Procentsat sen har fast ställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hu shåll får
avgiften högst utgöra 35% av betalningsförmågan och två personers hu shåll högst
22% av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens ko stnader. Kommunens
självkostnadsp ris är 31,35€/besö k.
Stödserv ice
Måltidsserv ice
Dygnsko stnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Fru kost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per mål
Middag

€

9,90
4,40
5,00
2,50
1,00
2,50

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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bestyrke s
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.
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04.10.2010
03.10.2011
18.10.2011
17.11.2011

Soc § 147/10 forts.
Öv riga av gifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun på Solgården av pensionärer
utifrån
Användning av bastun med hjälp
T axa för daglig uppringning av klienter som bor
hemma
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
T vätt tjänst
Städning
För stors tädnin g hänv isas till städfirma

2,00

€

3,50
0,50
6,00
10,00
5,00
12,00

Gällande serviceavgifter för klienter som bor på servicehus finns det inte lag för de
avgifterna. I Eckerö kommun tillämpar man lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifterna.
Soc § 118

ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledarens före slår att socialnämnden besluter att förorda
inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att godkänna
hemtjänstavgifterna med följande förhöjningar: Dygnskostnad för alla
måltider höjs från 9,30 € till 9,90 €, lunch höjs från 3,86 € till 4,40 €,
lunchportion jämte transport hem höjs från 4,60 € till 5,00 €, frukost höjs
från 2,00 € till 2,50 €.
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Rune Söderlund understöder äldreomsorgsledarens förslag men önskar
ett förtydligande av kalkylerna och uträkningen till kommunstyrelsen s
sammanträde. Förslaget får understöd.
Soc § 118 forts. SOCIALNÄMNDENS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt äldreomsorgsledarens förslag och begär
att ärendet kompletteras med en beskrivning, av uträkningen som gjorts
för att få fram kostnadskal kylerna, inför kommunstyrelsen s
sammanträde.
Kst § 272

Kompletterande handlingar tillställs kommunsty relsen s enligt
Socialnämndens beslut.
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att Socialnämndens förslag till höjningar av hemtjänstavgifterna
fastställs.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att Socialnämndens förslag till höjningar av hemtjänstavgifterna
fastställs. Dygn skostnad för alla måltider höjs från 9,30 € till 9,90 €, lunch
höjs från 3,86 € till 4,40 €, lunchportion jämte transport hem höjs från
4,60 € till 5,00 €, fruko st höjs från 2,00 € till 2,50 €. Det ekonomiska
underlaget för prissättningen, främst redovisningen av
självko stnadsp riset, förtydligas av ekonomichefen inför
kommunfullmäktiges behandling.

Kfg § 80
BESLUT : Godkändes.
Protokolljusterarnas signatur
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129 03.10.2011
273 18.10.2011
81 17.11.2011

SOCIAL NÄMN DEN : SJÄLVRISK AN DEL I TAX A FÖ R F ÄR D TJÄNS T 2012
Soc § 129

Kommunfullmäktige beslutade att självriskandelen för färdtjänst enligt
socialvårdslagstiftningen bibehålles till 25 % av resan s pris under år
2011. Priset uppgår dock till minst 5 € per resa. Antalet resor är
begränsat till åtta enkelresor per månad. Självriskandelen för färdtjänst
för personer med grava handikapp följer Handikappservicelagens
bestämmelser
och
beräkningsg rund
liksom
biljettpriser
för
personbefordran i busslinjetrafik i landskapet Åland enligt tidigare
ordning.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att självriskandelen i taxorna
för färdtjänst hålls oförändrade inför år 2012.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Kst § 273

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att Socialnämndens förslag till självriskandel för färdtjänst
bibehålles oförändrad under budgetåret 2012. Priset uppgår till minst 5
Euro per färdtjänsttillfälle med tidigare gällande begränsning.
Självriskandelen för personer med grava handikapp följer
beräkningsgrund enligt lagstiftning gällande biljettpriser för
passagerarbefordran i busslinjetrafiken i landskapet Åland.
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BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att Socialnämndens förslag till självriskandel för färdtjänst
bibehålles oförändrad under budgetåret 2012. Priset uppgår till minst 5
Euro per färdtjänsttillfälle med tidigare gällande begränsning.
Självriskandelen för personer med grava handikapp följer
beräkningsgrund enligt lagstiftning gällande biljettpriser för
passagerarbefordran i busslinjetrafiken i landskapet Åland.
BESLUT : Godkändes.
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130 03.10.2011
274 18.10.2011
82 17.11.2011

SOCIAL NÄMN DEN : TAXA FÖ R – OC H EF TE RMIDD AGSVÅ RDE N 2010
Soc § 130

Under år 2011 har taxan för eftermiddagsvården motsvarat 65 % av
barndagvårdens taxa och taxan för endast förmiddagsvård har motsvarat
30 % av barndagvårdens taxa.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att nämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för förmiddagsvård
och eftermiddagsvård hålls oförändrad inför år 2012.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Soc § 273

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att Socialnämndens förslag till förmiddagsvård och
eftermiddagsvård hålles oförändrad under budgetåret 2012.
BESLU T
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att
Socialnämndens förslag till förmiddagsvård och
eftermiddagsvård
hålles oförändrad
under
budgetåret
2012.
T axan för för- och eftermiddagsvård motsva rar 65 % av barndagvårdens
taxa och taxan för endast förmiddagsvård motsvarar 30 % av
barndagvårdens taxa.

Kfg § 82

BESLUT : Godkändes.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESKALLEL SE

Sida
Organ

§ nr

SOCIAL NÄMN DEN
KOMMUNS TYRELSEN
KOMMUNF UL LMÄKTI GE

Sammanträdesdatum

13

115 03.10.2011
258 18.10.2011
83 17.11.2011

SOCIAL NÄMN DEN : IN RÄ TTA NDE AV NY BE FATTNI NG
SOM NÄRV ÅR DA RE INOM ÄL DREOMSORGEN
Soc § 115

Förutsatt att fullmäktige besluter att permanenta den lugna enheten på
Solgården behövs det från och med 01.01.2012 tillsvidare, inrättas en
närvårdare befattning på 125 % inom äldreomsorgen. Resursen på 25 %
skall inbaka s med en nuvarande 75 % närvårdare befattning så att den
befattningen blir 100 % och utöver denna behövs ytterligare en
heltidsbefattning som närvårdare på 100 %. Kostnaden för dessa
befattningar är 40 691,00 € /år.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen och – fullmäktige att en befattning som närvårdare på
100 % inom äldreomsorgen inrättas, samt att en 75 % närvårdare
befattning utökas till 100 %, dvs. det inrättas ytterligare en 25 %
befattning, från och med 01.01.2012. Behörighetskrav är
närvårdarutbildning eller motsvarande och grundlön 2 153,23 €/månaden
för heltid, enligt 04SOS06A.
Äldreomsorgsledaren presenterar ko stnadsuppgifter på sammanträdet:
- Efter en personalutökning enligt ovanstående förslag blir
dygnskostnaden för hela servicehuset 133,00 €/dygn från att
tidigare ha varit 119 €/dygn. Dygnskostnaden på De gamlas
hem är i nuskedet 168,00 €/dygn.
- I nuläget är det fem klienter på den lugna enheten varav två
uppskattas va ra i behov av vård på DGH om vi inte kunde
erbjuda denna form av boende service. Klienter med

-

Klienter med demenssjukdom eller motsvarande har
företräde till den lugna avdelningen. På den lugna
enheten finns det sex platser (sex rum).
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Soc § 115 forts. SOCIALNÄMNDENS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt äldreomsorgsledarens förslag.
Kst § 258

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att den utvidgade bemanningen på servicehusets lugna enhet
permanentas efter försö ksperioden. Detta innebär att tidigare inrättad
närvårdartjänst på deltid motsvarande 75% ändras till heltid, samt att en
ny närvårdartjänst på heltid
inrättas. Syftet är att kvalitetshöja äldreomsorgen och att möjliggöra
för fler klienter att få bibehållen omsorg på servicehuset i stället för
institutionsvård på annan ort.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktiges behandling
och beslut förorda att den utvidgade bemanningen på servicehuset s
lugna enhet permanentas efter försö ksperioden. Detta innebär att
tidigare inrättad närvårdartjänst på deltid motsvarande 75% ändras till
heltid, samt att en ny närvårdartjänst på heltid inrättas från och med
01.01.2012. Syftet är att kvalitetshöja äldreomsorgen och att möjliggöra
för fler klienter att få bibehållen omsorg på servicehuset i stället för
nyttjande av institutionsvård på annan ort.

Kfg § 83
BESLUT : Godkändes.
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117 03.10.2011
259 18.10.2011
84 17.11.2011

SOCIAL NÄMN DEN : IN RÄ TTA NDE AV NY BE FATTNI NG
SOM STÄ DARE VID SERVICEH USE T
Soc § 117

Efter arbetsgruppens utredning om städdimensionering som gjordes
våren 2009, visade det sig finnas behov av att utöka städre sursen på
Solgården med 30 %. En möjlighet är att inrätta en städbefattning på 50
% med motivering att 20 % skall användas för arbete i Solgårdens
tvättstuga. I nuläge tvättas alla klientkläder, sängkläder samt
personalkläder på Solgården. Detta sköts för närvarande av
vårdpersonalen. Om en städare tar hand om tvättstugan kan
vårdpersonalen använda sina resurser och kun skaper för vård och
omsorg sarbete som har blivit tyngre inom de senaste åren. Denna resurs
motsvarar en ko stnad på 14 221,00 € per år.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖ RSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen och – fullmäktige att en befattning inrättas som städare
på 50 % på Solgården, från och med 01.01.2012. Behörighetskrav är
anstaltsvårdare eller motsvarande och grundlön 1 881,09 €/månaden för
heltid, enligt 08SII012.
Henrietta Hellström föreslår att äldreomsorg sledaren tar fram
ko stnad suppgifter för att hyra sängkläder och för att anlita
tvättservice inför kommunstyrel sens och kommunfullmäktiges
sammanträde. Förslaget får understöd.
Rune Söderlund föreslår att medel reservera s i budgeten för
ovanstående personalresurser. Förslaget får understöd.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESKALLEL SE

Sida
Organ

§ nr

SOCIAL NÄMN DEN
KOMMUNS TYRELSEN
KOMMUNF UL LMÄKTI GE

Sammanträdesdatum

16

117 03.10.2011
259 18.10.2011
84 17.11.2011

Soc § 117 forts. SOCIALNÄMNDENS BESLUT :
Socialnämnden besluter att äldreomsorgsledaren tar fram
ko stnad suppgifter för att hyra sängkläder och för att anlita
tvättservice inför kommunstyrel sens och kommunfullmäktiges
sammanträde samt att medel reservera s i budgeten för
ovanstående personalresurser.
Kst § 259
Kompletterande handlingar om tvättservice medföljer utskic ket.
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att ett ny befattning som städare på 50% av heltid inrättas vid
servicehuset.
Med hänsyn till gjorda investeringar i industritvättmaskin på servicehuset
föreslås att tvättjänsterna även fortsättningsvis ombesörj s av ordinarie
personal vid servicehuset. T vättjänsterna kan lämpligen ingå som
arbetsuppgifter i den nya befattningen.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att en ny befattning som städare på 50% av heltid inrättas vid
servicehuset från och med 01.01.2012, varav 20% av arbetsuppgifterna
omfattar tvätteritjänster för se rvicehusets interna behov.
Kfg § 84
Jan-Anders Ö st röm föreslog att fullmäktige besluter att en ny befattning
som städare på 50% av heltid inrättas i Eckerö kommun med placering i
första hand vid servicehuset från och med 1.1.2012, varav 20 % av
arbetsuppgifterna omfattar tvätteritjänster för servicehuset s interna
behov.
Förslaget understöddes enhälligt.
BESLUT : Fullmäktige beslöt enligt Öströms förslag.
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SOCIAL NÄMN DEN :
U TÖKNING AV TJÄNS TGÖRINGSG RA DEN FÖR BA RNTRÄ DGÅR DSLÄ RA RE
VID DAG HEMMET NYC KELPIGA N
Soc § 125
Planen är att tidigare halvdagsavdelningen ”Lillpigan” från och med år 2012
permanent skall börja fungera som en heldagsavdelning (Humlan). Utgående
från bilagorna kan man konstatera att personalresu rserna är knappa, vilket
främst beror på att avdelningens öppettider blivit längre, totalt 2,5 h/dag. Enligt
barnomsorg slagen kräv s det en personal på 7 barn, dvs. nuvarande
barngrupp på ”Humlan” behöver tre personal för att täcka upp. För att täcka
upp dagen räcker det inte med deltidsanställningar. Det som behövs för
”Humlan” är en barnträdgårdslärare på 100 %, barnskötare på 65 % och en
barnskötare på 100 %,
för att det skall fungera enligt barnomsorgslagens krav.
En utökning av barnträdgårdslärartjänsten på Humlan skulle behövas. I
nuläget är den tjänsten inrättad på 72 % men skulle permanent behöva
utöka s till 100 % från och med 01.01.2012 tillsvidare. En sådan utökning
skulle innebära en kostnad på ca 890,00 € månad (inklusive ålderstillägg
och övriga avgifter), totalt ca 11 500,00 €/år och skulle förlänga
barnträdgårdslärarens arbet sdag med 2 timmar, mellan kl 14.00–16.00.
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SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Före slås även att socialnämnden besluter att föreslå inför
kommunstyrelsen och – fullmäktige att barnträdgårdslärartjänsten inom
barnomsorgen med placering på avdelningen Humlan utökas från
nuvarande 72 % till 100 % från och med 01.01.2012 tillsvidare.
Soc § 125 forts. Socialsekreteraren pre senterar följande information på
sammanträdet: I nuläget har vi följande tjänster och befattningar
inrättade och placerade på avdelningen ”Humlan”: en
barnträdgårdslärare på 72 %, en barnskötare på 65 % och en
gruppassistent på 65 %. Under hösten, fram till 31.12.2011, arbetar
barnträdgårdsläraren tillfälligt 100 %.
Det har inkommit ytterligare två ansö kningar om barnomsorg sedan
kallelsen och avdelningarnas schema gick ut till nämnden.
Kst § 260

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att tjänstgöringsgraden för nuvarande anställning av
barnträdgårdslärare vid daghemmet Nyckelpigan ökas från 72% av heltid
till en heltidstjänst i enlighet med den nya barnomsorgslagstiftningens
krav och motsvarande standard i jämförbara kommuner.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att tjänstgöringsgraden för nuvarande anställning av
barnträdgårdslärare vid daghemmet Nyckelpigan ökas från 72% av heltid
till en heltidstjänst i enlighet med den nya barnomsorgslagstiftningens
krav och motsvarande standard i jämförbara kommuner. Förändringen i
tjänstgöringsgrad gäller från och med 01.01.2012. Inför
kommunfullmäktiges sammanträde kompletteras protokollet med en
tablå över nuvarande personal och den samlade personalförstärkning
som är erforderlig.

Kfg § 85
BESLUT : Godkändes.
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KOMMUNAL IN KOMS TSKA TT 2012
Kst § 290
Ecke rö kommun skall senast den 17 november 2011, fastställa
kommunal inkomst skatt för budgetåret 2012. Anmälan ske r till
Skatte styrel sen. Om kommunen inte beslutar i ärendet tillämpas
fortsättningsvis 2011 års skatte sats i förskott suppbörden för år 2012.
Kommunfullmäktige beslutade 4.11.2010 att fast ställa den kommunala
inkomst skattenivån i Eckerö kommun till 18,00% år 2011.
Kommunstyrelsen beslöt 1.11.2011 att förorda inför kommunfullmäktiges
behandling och beslut en oförändrad kommunal inkomst skattenivå på
18,00% år 2012.
Kfg § 86

BESLUT : Godkändes. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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KOMMUNAL F AS TIGHE TSSK A TT 2012
Kst § 291
De kommunala fastighetsskattenivåerna skall meddelas
Skatteförvaltningen senast den 17.11.2011.
Nuvarande kommunala fastighetsskatte sat ser uppgår till:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Föreningshus

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges beslut oförändrade
kommunala fastighetsskatte sat ser enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Föreningshus

0,00%
0,90%
0,70%
0,00%

BESLUT
Enligt förslag.
Kfg § 87
BESLUT : Godkändes. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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KOMMUNAL H UNDSK A TT 2011
Kst § 292
Under 2009 redovisades en utredning om förutsättningar, villkor och
administrativa kostnader för införandet eller egentligen återinförandet av
hundskatt. Slutsatsen var att avsty rka sådan hundskatt då den knappast
bär sina egna administrativa kostnader och än mindre kostnaderna för
verkningsfulla myndighetskontroller och överprövning. En stor andel av
de kommuner i riket som tidigare haft hundskatt har oc kså av skaffat
denna med samma motivering.
KOMMUNDI REK TÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen finner ej skäl att inför kommunfullmäktige föreslå
införandet av uppbörd av kommunal hundskatt i Ecke rö kommun under
2011.
BESLU T
Enligt förslag.
Kfg § 88

BESLUT : Godkändes. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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TE KNIS KA NÄMNDEN : BRU KSAVGIF TER FÖ R VA TTEN O CH AVLOPP 2012
T N § 78
Upptogs till behandling bruksavgifter för vatten och avlopp för år 2012,
samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
För en vattenabonnent som förbrukar 120 m3 vatten/år blir höjningen
1,20 € inkl.moms 23 %.För en avloppsabonnent som förbrukar 120 m3
vatten/år blir höjningen 7,20 € inkl.moms 23 %.
FÖRSLAG
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av vattenbruksavgiften för år 2012 med 1
% och avloppsbruksavgiften med 2 %.
Att bruksavgiften för vatten höjs från nuvarande 1,43 euro/m3 till 1,44
euro/m3 ex kl.moms 23 %. ( 1,76 euro/m3 till 1,77 euro/m3 inkl.moms
23 % ).
Att bruksavgiften för avloppsvatten höjs från nuvarande 2,82 euro/m3 till
2,87 euro/m3 exkl.moms 23 %, ( 3,47 euro/m3 till 3,53 euro/m3
inkl.moms 23 % ).
BESLUT
T ekniska nämnden beslöt på förslag av ledamot Monica Häggblom att
bruksavgiften på vatten höjs från nuvarande 1,43 €/m3 till 1,52 €/m3
exkl.moms 23 %. ( 1,87 €/m3 inkl.moms 23 % )
Motivering att grundavgiften sänks med motsvarande enligt bilaga till
denna §.
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T ekniska nämnden beslöt på förslag av ledamot Monica Häggblom att
bruksavgiften på avlopp höjs från nuvarande 2,82 €/m3 till 2,94 €/m3
exkl.moms 23 %. ( 3,62 €/m3 inkl.moms 23 % )
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att bruksavgiften på
vatten höjs med 1 % från nuvarande 1,43 euro/m3 till 1,44 euro/m3
exklusive mervärde skatt 23 %. ( 1,76 euro/m3 till 1,77 euro/m3 inklusive
mervärdeskatt 23 % ) så som kompensation för prishöjningar på Ålands
Vatten Ab 2011.Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att
bruksavgiften på avlopp höjs med 2% från nuvarande 2,82 euro/m3 till
2,87 euro/m3 exklusive mervärdeskatt 23 %, ( 3,47 euro/m3 till 3,53
euro/m3 inklusive mervärdeskatt 23 % ).
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att bruksavgiften på vatten förblir oförändrad på nuvarande nivå
1,43 euro/m3 exklusive mervärdeskatt ( 1,76 euro/m3 inklusive
mervärdeskatt 23 % ).
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att bruksavgiften på
avlopp höjs med 2% från nuvarande 2,82 euro/m3 till 2,87 euro/m3
exklusive mervärde skatt 23 %, ( 3,47 euro/m3 till 3,53 euro/m3 inklusive
mervärdeskatt 23 % ).

Kfg § 89
BESLUT : Godkändes.
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TE KNIS KA NÄMN DEN : GRUN DAVGIF TER F ÖR VA TTEN OC H AVLOPP 2012
T N § 79
Upptogs till behandling grundavgifter för vatten och avlopp för år 2012,
samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nuvarande grundavgifter:
Grundavgifter för vatten.
83,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
249,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
Grundavgifter för avlopp.
89,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
267,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
FÖRSLAG
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av grundavgifter med 1,0 %, för år 2012.
Grundavgifter för vatten.
84,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
252,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
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Grundavgifter för avlopp.
90,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
270,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
BESLUT
T ekniska nämnden beslöt på förslag av ledamot Monica Häggblom att
grundavgiften på vatten sänks från nuvarande 83 € till 75 € exkl.moms
23 %.
( 92,25 € inkl.moms 23 % ) 225,00 €/år för förbrukning mellan
300 m3 – uppåt. Motivering att bruksavgiften höjs med motsvarande
enligt bilaga till denna §.
T ekniska nämnden beslöt på förslag av ledamot Monica Häggblom att
grundavgiften på avlopp sänks från nuvarande 89 € till 80 € exkl.moms
23 %.
( 98,40 € inkl.moms 23 % ) 240,00 €/år för förbrukning mellan 300 –
uppåt.
Motivering att bruksavgiften höjs med motsvarande enligt bilaga till
denna §.

Kst § 262

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att prisdifferens tillämpas på förbrukad kvantitet. Grundavgiften
förblir oförändrad på kommunalt vatten medan grundavgiften höjs med
c:a 1% på kommunalt avlopp år 2012 som kompensation för
investeringsprojekt och
förbättringsåtgärder i avloppsmottagning på reningsverket.
Grundavgifter för vatten uppgår därmed till:
83,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
249,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.

25

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESKALLEL SE

Sida
Organ

§ nr

TE KNIS KA NÄMN DEN
KOMMUNS TYRELSEN
KOMMUNF UL LMÄKTI GE

Sammanträdesdatum

79 30.08.2011
262 18.10.2011
90 17.11.2011

Grundavgifter för avlopp förändras enligt följande:.
90,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
270,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
Kst § 262 forts.

BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att grundavgiften förblir oförändrad på kommunalt vatten medan
grundavgiften höjs med c:a 1% på kommunalt avlopp år 2012 som
kompensation för investeringsprojekt och förbättringsåtgärder i
avloppsmottagning på reningsverket.
Grundavgifter för vatten uppgår därmed till:
83,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
249,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
Grundavgifter för avlopp förändras enligt följande:
90,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
270,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
Avgifterna är angivna exklusive mervärdeskatt 23%.
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Monica Häggblom föreslog, understödd av Mattias Sjöström, att
avgifterna skall bevaras på nuvarande (2011) års nivå.
Ordförande konstaterade att ett från styrelsen s avvi kande förslag vunnit
understöd varför han föreslog omröstning.
Omröstningsproportionen fastställdes enligt följande:
De som stöder styrel sens förslag rö star JA och de som stöder
Häggbloms förslag röstar NEJ.
För styrel sens förslag rö stade Marcus Eri ksson, Jan-Eri k Mattsson, T age
Mattsson, Jan-Anders Ö st röm.
För Häggbloms förslag röstade Janne Fagerström, Henrietta Hellström,
Monica Häggblom, Gun Rosenqvist, Mattias Sjöström, Gunilla Holmberg,
John Hilander och Maria Sundholm.
BESLUT : Häggbloms förslag omfattades med rösterna 8 mot 4.
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TE KNIS KA NÄMN DEN : A NSLU TNI NGSAVGIF TER TI LL
KOMMUNA LT VA TTE N OCH AVLOPP 2012
T N § 80
Upptogs till behandling anslutningsavgifter för vatten och avlopp.
Anslutningsavgifterna i Eckerö Kommun är indelade i 3 olika grupper:
Kategori 1:
Anslutningsavgiften för egnahemshus ä r fast ställda enligt en
schablonmässig våningsyta på 160 m 2 . Formeln är: våningsyta + 5 x
våningsyta x fast ställt pris/m 2 .
Kategori 2:
a) Övriga byggnader, dit hör större allmänna byggnader, hotell, stugbyar
och med dem likvärdiga byggnader.
Anslutningsavgiften uträknas enligt byggnadens totala våningsyta + 5 x
byggnadens våningsyta x fast ställt pris/m2 .
b) Industrihallar, ladugårdar och med dem likvärdiga byggnader ansluts
så att t o m en byggnadsyta av 160 m 2 enligt kategori 2a) medan den del
av byggnadsytan som överstiger 160 m 2 ansluts enligt kategori 2a) men
med 50% i rabatt.
Kategori 3:
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För campingplatser och gästhamnar. Anslutningsavgiften uträknas enligt
formeln: (140 l x 75 tält/ ha x 3 pers/tält x 0,5) / 800 x 720/960 x pris
uträknat enligt schablon för kategori 1 x 0,75 %.
T N § 80 forts.

FÖRSLAG
T ekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade anslutningsavgifter för år 2012, för
vatten 0,87 €/m2 exkl. moms 23 %, och för avlopp 1,63 €/m2 exkl.moms
23 %.
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade anslutningsavgifter för år 2012, för
vatten 0,87 €/m2 exkl. moms 23 %, och för avlopp 1,63 €/m2 exkl.moms
23 %.
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €

Kst § 263

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut oförändrade anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp
under år 2012. Anslutningsavgiften som därmed förblir enhetlig under
pågående utbyggnadsprojekt inom det kommunala avloppsledningsnätet
och fast ställd frist för verkställighet av nya miljökrav inom enskilda
avlopp, uppgår därmed till:
0,87 €/m2 exklusive mervärdeskatt 23 %, (1,07 €/m2 inklusive
mervärdeskatt 23 %), och för avlopp 1,63 €/m2 exklusive mervärdeskatt
23 % (2,00 €/m2 inklusive mervärdeskatt).
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Anslutningsavgiften för kategori 1 förtydligas enligt följande:
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €
Kst § 263 forts.

BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp förblir
oförändrade under år 2012. Avgiften för vatten uppgår till; 0,87 €/m2
exklusive mervärde skatt 23 %, (1,07 €/m2 inklusive mervärdeskatt 23
%), och för avlopp 1,63 €/m2 exklusive mervärdeskatt 23 % (2,00 €/m2
inklusive mervärdeskatt
23%).
Anslutningsavgiften för kategori 1 förtydligas enligt följande:
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €

Kfg § 91

BESLUT : Godkändes.
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TE KNIS KA NÄMN DEN : EXTER NSL AM TAXA 2012
T N § 81

Upptogs till behandling externslamtaxa för år 2012, samt att föreslå den
samma för kommunsty relsen och kommunfullmäktige.
Årets taxor har varit:
För perioden 01.01.2011-31.12.2011 för slutna sy stem 17,05 €/m3
exklusiv e mervärdeskatt 23 % (20,97 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23
%).
För perioden 01.01.2011-30.04.2011 och 16.09.2011-31.12.2011 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 30,35 €/m3 exklusive
merv ärdeskatt 23 % (37,33 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Under perioden 01.05.2011-15.09.2011 mottages ej externslam från
trekammarbrunnar och slamavskiljare.
FÖRSLAG
T ekniska nämnden besluter att inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige föreslå följande förhöjda taxor med 1,5 % för år
2012.
För perioden 01.01.2012-31.12.2012 för slutna sy stem 17,30 €/m3
exklusiv e mervärdeskatt 23 % (21,28 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23
%).
För perioden 01.01.2012-30.04.2012 och 16.09.2012-31.12.2012 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 30,80 €/m3 exklusive
merv ärdeskatt 23 % (37,88 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
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Under perio den 01.05.2012-15.09.2012 mottages ej externslam från
trekammarbrun nar och slamavskilj are.
T N § 81 forts.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige föreslå följande förhöjda taxor med 1,5 % för år
2012.
För perioden 01.01.2012-31.12.2012 för slutna sy stem 17,30 €/m3
exklusiv e mervärdeskatt 23 % (21,28 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23
%).
För perioden 01.01.2012-30.04.2011 och 01.09.2012-31.12.2012 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 30,80 €/m3 exklusive
merv ärdeskatt 23 % (37,88 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Under perio den 01.05.2012-31.08.2012 mottages ej externslam från
trekammarbrun nar och slamavskilj are.
Kst § 264
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut en förhöjning av externslamtaxan med 1,5% med hänsyn till
vidtagna förbättringsåtgärder i reningsprocess samt lednings- och
larmsy stem vid reningsverket i enlighet med Tekniska nämndens förslag.
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Kst § 264 forts.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att externslamtaxan
höjs med 1,5% under 2012.
Avgifter och villkor för externslammottagningen är följande:
För perioden 01.01.2012-31.12.2012 för slutna sy stem 17,30 €/m3
exklusiv e mervärdeskatt 23 % (21,28 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23
%).
.

För perioden 01.01.2012-30.04.2012 och 01.09.2012-31.12.2012 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 30,80 €/m3 exklusive
merv ärdeskatt 23 % (37,88 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Under perio den 01.05.2012-31.08.2012 mottages ej externslam från
trekammarbrun nar och slamavskilj are.
Kommunstyrelsen anmodar T ekniska nämnden att ånyo granska
förutsättningarna för mottagning av externslam under perioden
01.05.2012-31.08.2012 i den utsträckning denna återgång till tidigare
rutiner ej menligen påverkar reningsgrad och driftsä kerhet vid
reningsverket. Ett utlåtande från kommunens tekniska kon sult Kåre
Lagerquist kan lämpligen införskaffa s i detta sammanhang.

Kfg § 92

BESLUT : Godkändes med tillägget att tekniska nämnden har, efter
konsultation, rätt att avgöra när externslam kan tas emot.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESKALLEL SE

Sida
Organ

§ nr

TE KNIS KA NÄMN DEN
KOMMUNS TYRELSEN
KOMMUNF UL LMÄKTI GE

Sammanträdesdatum

34

82 30.08.2011
265 18.10.2011
93 17.11.2011

TE KNIS KA NÄMN DEN : SNÖPLO GNIN GSAVGIFT FÖR PE NSION ÄRER
SOM ERHÅLLER KOMMUNAL HEMSERVI CE
T N § 82

Upptogs till behandling plogningsavgifter för de pensionärer som åtnjuter
kommunal hemservice för sä songen 2011/2012.
FÖRSLAG.
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad taxa för sä songen 2011/2012 till 52,50
€ exkl.moms 23 % och 64,60 € inkl.moms 23 % ,som inbetalas till
kommunen som anmälning, senast den 30.10.2011. Senare inbetalda
avgifter till ett förhöjt pris enligt tidigare beslut. Kommunfullmäktiges
beslut av den 30.11.2006
§ 105.
BESLUT .
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad taxa för sä songen 2011/2012 till 52,50
€ exkl.moms 23 % och 64,60 € inkl.moms 23 % ,som inbetalas till
kommunen som anmälning, senast den 30.10.2011. Senare inbetalda
avgifter till ett förhöjt pris enligt tidigare beslut. Kommunfullmäktiges
beslut av den 30.11.2006
§ 105.

Kst § 265

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut oförändrad snöplogningsavgift för pensionärer som erhåller
kommunal hemservice. Förhöjd avgift med 50% tillägg debiteras vid
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försenad betalning
i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut den 21.10.2010 .
Kst § 265 forts.

BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut oförändrad snöplogningsavgift för pensionärer som erhåller
kommunal hemservice.
Avgiften för säsongen 2011/2012 uppgår till 52,50 € exklusive
mervärdeskatt 23 % och 64,60 € inklusive mervärdeskatt 23 % , som
inbetalas till kommunen som anmälning, senast den 30.10.2011.
Förhöjd avgift med 50% tillägg debiteras vid försenad betalning
i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut den 21.10.2010.

Kfg § 93
Monica Häggblom föreslog att förfallodagen ändras till 15.12.2011, vilket
enhälligt godkändes.
BESLUT : Godkändes.
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TE KNIS KA NÄMNDEN : AVGIF TER I SMÅB Å TSHAMNE N
T N § 83

Upptogs till behandling hamnavgifter för småbåtshamnen i Käringsund
för år 2012, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
FÖRSLAG
T ekniska nämnden besluter att höja hamnavgiften med 1,5 %, från
nuvarande 122,75 € exkl.moms 23 % till 124,60 € exkl.moms 23 %.
( 151,00 € inkl,moms till 153,26 € inkl.moms 23 % )
BESLUT
T ekniska nämnden beslöt att höja hamnavgiften med 1,5 %, från
nuvarande 122,75 € exkl.moms 23 % till 124,60 € exkl.moms 23 %.
( 151,00 € inkl,moms till 153,26 € inkl.moms 23 % )

Kst § 266

Kfg § 94

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
besluten höjning av hamnavgifterna med 1,5% i enlighet med Tekniska
nämndens beslut. Kostnaden för kajplats höjs från nuvarande 122,75 €
exklusive mervärde skatt 23 % till 124,60 € exklusive mervärdeskatt 23
%.( 151,00 € inklusive mervärdeskatt till 153,26 € inklusive
mervärdeskatt 23 % )
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut en höjning av hamnavgifterna med 1,5% i enlighet med Tekniska
nämndens beslut. Kostnaden för kajplats höjs från nuvarande 122,75 €
exklusive mervärde skatt 23 % till 124,60 € exklusive mervärdeskatt 23
%.(från 151,00 € inklusive mervärdeskatt till 153,26 € inklusive
mervärdeskatt 23 %).
BESLUT : Godkändes.
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TE KNIS KA NÄMN DEN : FÖRSE NINGS AVGIF T PÅ VA TTEN AVLÄSNING
T N § 84

FÖRSLAG:
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad förseningsavgift för de abonnenter
som inte meddelar sin mätarställning vid vattenavläsning inom utsatt tid.
Förseningsavgiften förblir oförändrad 30,00 € inklusive mervärdesskatt
23 % per vattenmätare.
BESLUT :
T ekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad förseningsavgift för de abonnenter
som inte meddelar sin mätarställning vid vattenavläsning inom utsatt tid.
Förseningsavgiften förblir oförändrad 30,00 € inklusive mervärdesskatt
23 % per vattenmätare.

Kst § 267

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut en oförändrad förseningsavgift på vattenavläsning inför kommunal
fakturering av bruksavgifter. Förseningsavgiften förblir oförändrad 30,00
€ inklusive mervärdesskatt 23 % per vattenmätare.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut en oförändrad förseningsavgift på vattenavläsning inför kommunal
fakturering av bruksavgifter. Förseningsavgiften förblir oförändrad 30,00
€ inklusive mervärdesskatt 23 % per vattenmätare
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Kfg § 95
Jan-Erik Mattsson före slog att förseningsavgifterna bör gälla tillsvidare
och att avgifterna ska inkludera gällande moms, vilket enhälligt
godkändes.
BESLUT : Godkändes.
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TE KNIS KA NÄMN DEN : HYR OR I KOMMUNENS HY RESH US
T N § 85

FÖRSLAG
T ekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyre shu s
år 2012.
BESLUT
Tekniska nämnden beslöt att föreslå för ko mmu nstyrelsen och
kommun fullmäktige en oförän drad h yra i samtliga komm unens
hyreshus år 2012.
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunens hyreslägenheter är belägna i Kommungårdens hyreshu s,
Ekebo, skolan s hyre shu s och Ekergården. Socialnämnden behandlar
hyressättningen i servicehuset. Samtliga hyror höjdes med 10
cent/kvadratmeter under 2011. Kommunstyrelsen förordar inför
kommunfullmäktiges behandling och beslut en höjd hyra med 10
cent/kvadratmeter i Kommungårdens hyre shu s, och Ekergården under
2012 såsom kompensation för ökade värmekostnader
och minskad subventioneringsgrad av fastighetsförvaltningen.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att generellt höja hyrorna i Kommungårdens
hyreshu s, Ekebo, skolans hy re shu s och Ekergården med 10
cent/kvadratmeter från den 1 mars 2012 för att minska
subventioneringsgraden inom kommunens fastighetsförvaltning

Kfg § 96
BESLUT : Godkändes.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2011__

Eckerö den
__/__2011_

Sekr.

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESKALLEL SE

Sida
Organ

§ nr

MILJÖ- OCH
BYGGN ADS NÄMN DEN
KOMMUNS TYRELSEN
KOMMUNF UL LMÄKTI GE

Sammanträdesdatum

40

71 20.09.2011
269 18.10.2011
97 17.11.2011

MILJÖ- OCH BYGG NADSNÄM NDEN: BYGG NADSLOVST AXOR
BMN § 71
Upptogs till behandling byggnadslovstaxor för år 2012.
FÖRSLAG
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige förhöjda byggnadslovstaxor med 2,5 % för år
2012, enligt bilaga 1/6. ( 2011 års taxor, bilaga 2/6 ).
BESLUT
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förhöjda byggnadslovstaxor med 2,5 % för år 2012,
enligt bilaga 1/6. ( 2011 års taxor, bilaga 2/6 ).
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut förhöjda byggnadslovstaxor med 2,5% under 2012. Höjningen
motsvarar ö kade personal- och handläggningsko stnader.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut förhöjda byggnadslovstaxor med 2,5% under 2012. Höjningen
motsvarar ö kade personal- och handläggningsko stnader.
Kfg § 97

BESLUT : Godkändes.
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MILJÖ- OCH BYGGNADS NÄMN DEN : AVF AL LSTAXO R
MBN § 72

Upptogs till behandling avfallstaxor för år 2012.
Årets taxor har varit följande
Sopsäc k
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
T raktor och lastbilsdäck
Ris
Ensta ka föremål
Ensta ka plast ka sse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spi s o fläkt

9,00 €/st.
43,00 €/m3
77,00 €/m3
21,00 €/m3
5,00 €/st.
11,00 €/st.
16,00 €/m3
12,00 €/st (soffor, sängar)
2,00 €/st
10,00 €/st

Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

3,50
5,50
5,50
5,50

€/säck eller 17,50 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3

T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade taxor för år 2011.
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72 20.09.2011
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98 17.11.2011

forts.
Sopsäc k
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
T raktor och lastbilsdäck

9,00 €/st.
43,00 €/m3
77,00 €/m3
21,00 €/m3
5,00 €/st.
11,00 €/st.

Ris
16,00 €/m3
Ensta ka föremål
12,00 €/st (soffor, sängar)
Ensta ka plast ka sse
2,00 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spi s o fläkt 10,00 €/st
Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

3,50
5,50
5,50
5,50

€/säck eller 17,50 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3

T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förhöjda taxor med ca: 5,0 % för år 2012.
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forts.
Sopsäc k
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
T raktor och lastbilsdäck

9,50 €/st.
45,00 €/m3
80,00 €/m3
21,50 €/m3
6,00 €/st.
11,50 €/st.

Ris
16,50 €/m3
Ensta ka föremål
12,50 €/st (soffor, sängar)
Ensta ka plast ka sse
2,00 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spi s o fläkt 11,00 €/st
Återvinningsmaterial från företag oförändrad taxa.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

3,50
5,50
5,50
5,50

€/säck eller 17,50 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3

T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade taxor för år 2012.
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forts.
Sopsäc k
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
T raktor och lastbilsdäck
Ris
Ensta ka föremål
Ensta ka plast ka sse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spi s o fläkt

9,00 €/st.
43,00 €/m3
77,00 €/m3
21,00 €/m3
5,00 €/st.
11,00 €/st.
16,00 €/m3
12,00 €/st (soffor, sängar)
2,00 €/st
10,00 €/st

Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

3,50
5,50
5,50
5,50

€/säck eller 17,50 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3

T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
Kst § 270

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige oförändrad
avfallstaxa enligt Miljö- och byggnadsnämndens redovisning. Utökat
öppethållande och en förbättrad servicenivå kommer däremot på sikt att
kräva en grundligare översyn, och höjning, av taxan, bl.a. beroende på
förhöjda transportko stnader för att tillgodose självkostnad stäc kning.
Utredningsuppdrag i denna riktning har också givits Miljö- och
byggnadsnämnden.
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BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att inför kommunfullmäktiges behandling
och beslut förorda en oförändrad avfallstaxa enligt följande:
Sopsäc k
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
T raktor och lastbilsdäck
Ris
Ensta ka föremål
Ensta ka plast ka sse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spi s o fläkt

9,00 €/st.
43,00 €/m3
77,00 €/m3
21,00 €/m3
5,00 €/st.
11,00 €/st.
16,00 €/m3
12,00 €/st (soffor, sängar)
2,00 €/st
10,00 €/st

Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

3,50
5,50
5,50
5,50

€/säck eller 17,50 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3
€/säck eller 24,00 €/m3

T axan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
Kfg § 98
BESLUT : Godkändes.
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MILJÖ- OCH BYGGNADS NÄMN DEN :
TAXA FÖR ENS KIL DA AVLOPP (MILJÖ TI LLS TÅN D)
MBN § 73

Upptogs till behandling taxa för enskilda avlopp för år 2012.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige oförändrad taxa för enskilda avlopp under år
2012. Nuvarande taxa är 150,00 € per miljötillståndsprövning inkl. moms
23 %.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrad taxa för enskilda avlopp under år 2012.
Nuvarande taxa är 150,00 € per miljötillståndsprövning inkl. moms 23 %.

Kst § 271

KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut en oförändrad taxa för enskilda avlopp under år 2012. Taxan
uppgår till 150,00 € per miljötillståndsprövning inklusive mervärdeskatt 23
%.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut en oförändrad taxa för enskilda avlopp under år 2012. Taxan
uppgår till 150,00 € per miljötillståndsprövning inklusive mervärdeskatt 23
%

Kfg § 99

BESLUT : Godkändes. Beslutet kompletterades med att miljötillstånd för
enskilda avlopp bör inte beviljas om kommunen har planer på eller redan
har befintlig avloppsledning i närheten.
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275 18.10.2011
100 17.11.2011

TAXOR P Å KOMMUNK ANSLIE T 2012
Kst § 275

Kfg § 100

Nuvarande taxa för prenumerations av kommunbladet Eckerö Info
uppgår till 23,00 Euro inklusive mervärdeskatt. Hu shåll i Eckerö kommun
erhåller kommunbladet kostnadsfritt.Annonspriserna i Eckerö Info uppgår
till 70,00 Euro för en helsida, 47,00 Euro för en halvsida samt 24,00 Euro
för ¼ sida . Samtliga priser är angivna inklusive mervärdeskatt 23%.
Ideella föreningar i Eckerö kommun medges rätt till kostnad sfri
medlemsinformation i Eckerö Info.Kostnaden för kopieringservice för
allmänheten vid kommunkansliet är fastställd till 0,50 Euro per A4 –kopia
och 1,00 Euro per A3-kopia. Priserna är angivna inklusive mervärdeskatt
23%.
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges beslut och
behandling en oförändrad taxa för prenumeration och annonsering i
Ecke rö Infosamt kopieringsservice för allmänheten vid kommunkansliet.
BESLU T
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges beslut och
behandling en oförändrad taxa för prenumeration och annonsering i
Ecke rö Infosamt koperingsse rvice för allmänheten vid kommunkansliet.
Annonspriserna i Ecke rö Info uppgår fortsättningsvis till 70,00 Euro för en
helsida, 47,00 Euro för en halvsida samt 24,00 Euro för ¼ sida . Samtliga
priser är angivna inklusive mervärdeskatt 23%. Ideella föreningar i
Ecke rö kommun medges rätt till kostnadsfri medlemsinformation i Eckerö
Info. Kostnaden för kopieringservice för allmänheten vid kommunkansliet
uppgår till 0,50 Euro per A4 –kopia och 1,00 Euro per A3-kopia. Priserna
är angivna inklusive mervärdeskatt 23%.
Jan-Erik Mattsson före slog att avgifterna inkl. moms kan gälla tillsvidare,
vilket enhälligt godkändes.
BESLUT : Godkändes.
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HYRA FÖR KOMMUN AL A SAMLINGS LOK ALE R I ECKERÖ SKOL A,
SOLGÅR DEN, E KERG ÅR DEN S AM T KOMMUNGÅR DEN 2011
SKn § 30
Hyre staxorna har justerat s med c:a 2%.
Soc § 131
Hyrorna för samlingslokalen i Solgården har under år 2011 varit följande:
Solgården (stora salen)
Hyra 2011
Hyra av samlingslokalen
60,00 Euro
I hyresko stnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verka r i kommunen
debiteras en reducerad hyresko stnad på
30,00 Euro
Denna hyresko stnad för ideella föreningar motsvarar ko stnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på servicehuset samt andra klienter såsom pensionärer som
åtnjuter kommunal hemtjänst är hyre sbefriad.
Ekergården (samlingssalen)
Hyra 2011
Hyra av samlingssalen
60 ,00 Euro
I hyresko stnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verka r i kommunen
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debiteras en reducerad hyresko stnad på
30,00 Euro
Denna hyresko stnad för ideella föreningar motsvarar ko stnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för de
boende på Ekergården samt andra klienter så som pensionärer som
åtnjuter kommunal hemtjänst är hyre sbefriad.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen
i Solgården samt Ekergården hålls oförändrad inför år 2012.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Kst § 276
Följande hyror och hyresvillkor har gällt för samlingslokaler i Eckerö
kommun år 2011:
Solgården (stora salen)
Hyra 2011
Hyra av samlingslokalen
60,00 Euro
I hyresko stnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verka r i kommunen
debiteras en reducerad hyresko stnad på
30,00 Euro
Denna hyresko stnad för ideella föreningar motsvarar ko stnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
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Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för de
boende på servicehuset samt andra klienter så som pensionärer som
åtnjuter kommunal hemtjänst är hyre sbefriad.
Kst § 276 forts.
Ekergården (samlingssalen)
Hyra 2011
Hyra av samlingssalen
60 ,00 Euro
I hyresko stnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verka r i kommunen
debiteras en reducerad hyresko stnad på
30,00 Euro
Denna hyresko stnad för ideella föreningar motsvarar ko stnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel
för de boende på Ekergården samt andra klienter så som pensionärer
som åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
Kommungården
Hyra 2011
Sammanträdesrum med kö k och hall 60,00 Euro
Sammanträdesrum och hall 46,00 Euro
Kök och hall 34,00 Euro
De politiska partierna äger kostnad sfritt tillträde till Kommungårdens
lokaler för sina sammankomster.
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Kst § 276 forts.
Skolans samlingslokaler
Hyra av klassrum/kväll
Gymnastiksal/kväll med omklädningsrum
och dusch
Gymnastiksal med omklädningsrum
och dusch per timme
Dusch- om omklädningsrum / kväll
Gymnastiksal terminsavgift
Datasal / kväll
T extilslöjdsal / kväll
Kök, matsal och hall / kväll

Hyra 2011
11,00 Euro
22,00 Euro
9,00 Euro
7,25 Euro
110,00 Euro
35,00 Euro
35,00 Euro
35,00 Euro

Skolnämnden får enligt kommunfullmäktiges beslut i undantagsfall avvika
från taxorna vid större evenemang eller för sådana tillställningar som är
särskilt viktiga för kommunen eller för landskapet Åland.
Kst § 276
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Skolnämndens
och Socialnämndens förslag till hyra av samlingslokaler vid Eckerö skola,
servicehuset Solgården och Ekergården fast ställes samt tillhörande
hyresvillkor. Belopen för hyra av lokaler på Kommungården föreslås vara
oförändrad. De politiska partierna äger ko stnadsfritt tillträde till
Kommungårdens lokaler för sina sammankomster.
BESLU T
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Skolnämndens
och Socialnämndens förslag till hyra av samlingslokaler vid Eckerö skola,
servicehuset Solgården och Ekergården fast ställes samt tillhörande
hyresvillkor. Hyra av lokaler på Kommungården föreslås vara oförändrad.
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Följ ande hyror och h yresv illkor föreslås gälla för samlingslokaler i
Eckerö kommun år 2012:
Solgården (stora salen)
Hyra 2012
Hyra av samlingslokalen
60,00 Euro
I hyresko stnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verka r i kommunen
debiteras en reducerad hyresko stnad på
30,00 Euro
Denna hyresko stnad för ideella föreningar motsvarar ko stnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på servicehuset samt andra klienter såsom pensionärer som
åtnjuter
kommunal
hemtjänst
är
hyresbefriad.
Ekergården (samlingssalen)
Hyra 2012
Hyra av samlingssalen
60 ,00 Euro
I hyresko stnaden ingår städning.
Ideella föreningar som verka r i kommunen
debiteras en reducerad hyresko stnad på
30,00 Euro
Denna hyresko stnad för ideella föreningar motsvarar ko stnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl. 22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel
för de boende på Ekergården samt andra klienter så som pensionärer
som åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
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Kst § 276 forts.
Kommungården
Hyra 2012
Sammanträdesrum med kö k och hall
Sammanträdesrum och hall
Kök och hall

60,00 Euro
46,00 Euro
34,00 Euro

De politiska partierna äger kostnad sfritt tillträde till Kommungårdens
lokaler för sina sammankomster.
Skolans samlingslokaler
Hyra 2012
Hyra av klassrum/kväll
Gymnastiksal/kväll med omklädningsrum
och dusch
Gymnastiksal med omklädningsrum
och dusch per timme
Dusch- om omklädningsrum / kväll
Gymnastiksal terminsavgift
Datasal / kväll
T extilslöjdsal / kväll
Kök, matsal och hall / kväll
Logi/person och natt

11,20 Euro
22,50 Euro
9,20 Euro
7,40 Euro
112,20 Euro
35,70 Euro
35,70 Euro
35,00 Euro
9,20 Euro

Skolnämnden får i undantagsfall avvika från taxorna vid större
evenemang eller för sådana tillställningar som är speciellt viktiga för
kommunen eller landskapet Åland (kommunfullmäktige 29.10.2009, §
96).
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Kst § 276 forts.
Föreningar och organisationer med hemort i Eckerö kommun kan få hyra
skolan för övernattning. Kostnaden för logi uppgår till 9.20 Euro per
person och natt. För övriga utomstående föreningar och organisationer
har skolnämnden en mycket restriktiv hållning vad gäller att hyra ut
skolan för övernattning. Endast i sådana fall där skolan har haft kontakt
med andra skolor och elever är det möjligt att vid kontakter och utbyten
upplåta skolan för övernattning. I dylika fall erläggs ingen avgift.
Uthyrning innefattande logi avgörs av skolnämnden. Övriga uthyrningar
avgörs av skolföreståndaren.
Hyre sgä sten ansvara r för eventuell skadegörelse och att lokalerna
lämnas i ursprungligt skick.
Kfg § 101
BESLUT : Godkändes.
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TAXA FÖR TI LLS TÅN D OCH TIL LSYN ÖVER
NIKO TI NERSÄ TTNINGSP REPA RAT 2011
Kst § 277

Kommunfullmäktige fastställde i november 2006 nya taxor för
tillståndsprövning och tillsyn av försäljningsställen för nikotinersättningspreparat i enlighet med Läkemedelslagstiftningens krav.
Avgiften höjdes sena st i oktober 2010.Nuvarande taxa innebär att
avgiften för tillståndsgivning uppgår till
30,00 Euro och avgiften för årlig tillsyn per försäljningsställe till 25,00
Euro.
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar en höjning av avgiften för tillståndsgivning
och tillsyn över nikotinersättningspreparat enligt följande.
Avgiften för tillståndsgivning höjs till 32,00 Euro och avgiften för
årlig tillsyn per försäljningsställe till 27,00 Euro.
Avgiftshöjningen motiveras av personalko stnader vid handläggning
och tillsyn.
BESLUT
Linda Hedengren yrkade att avgifterna förblir oförändrade för att
främja folkhälsan. Förslaget vann allmänt understöd. Kommunstyrelsen
förordar inför kommunfullmäktiges beslut att nuvarande
taxa för tillståndsgivning på 30,00 Euro och avgiften för årlig tillsyn per
försäljningsställe till 25,00 Euro, behålls i oförändrat skic k.

Kfg § 102
BESLUT : Godkändes.
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KOMMUNA LT REGELVER K FÖ R FÖRS ÄLJ NING AV TOM TER
I INDUS TRIKV AR TERE T, STO RBY, E CKE RÖ KOMMU N
Kst § 281

Ecke rö kommun tillhandahåller tomter på industri- och hantverksområdet
i södra Storby. Kommunfullmäktige har namnsatt området till
Industrikvarteret. Området skall enligt kommunfullmäktiges beslut 2008
detaljplanläggas.
Det är också nödvändigt att mäta upp standardtomter som förslagsvis
omfattar 2.500 kvadratmeter vilka finns markerade på ka rta med
specifika registernummer.
Väg har framdragits i området med väganslutning till Torpvägen.
Industrikvarteret är oc kså anslutningsbart till kommunalt
avloppsledningsnät
(T orpledningen). Priset för industritomt uppgår till 2,10 Euro per
kvadratmeter.
I samband med pågående försäljning av tomt samt intresseförfrågan från
ytterligare ett par entreprenörer, erfordras ett fast ställt regelverk för
försäljning av industritomter motsvarande det regelverk som gäller för
avyttring av bostadstomter.
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att följande
regelverk
generellt tillämpas vid försäljning av industritomter i Industrikvarteret i
södra Storby, Ec kerö kommun, samt att villkoren i förekommande fall
också införs i försäljningsavtal.
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1. Området skall enligt detaljplanen utgöra industriområde eller
företagspark för lättare och icke-miljöstörande industriell verksamhet,
hantverk eller motsvarande verksamheter.
2. Tomt försäljes till företag i landskapet Åland som sedan tidigare
innehar eller i anslutning till verksamhetens påbörjande har beviljats och
kan best yrka näringsrätt.
3. Tomter försäljes i den ordning som intresseanmälningar har tillställts
kommunen. Om flera företag söke r samma tomt, ges företräde till företag
som sedan tidigare har etablerad verksamhet i Eckerö kommun. I andra
hand förrättas lottdragning mellan markköparna. Ec kerö kommun
förbehåller sig under alla omständigheter rätten att hänvisa företag till
viss specificerad tomt med hänsyn till trafikskäl, verksamhetens art,
befintlig topografi, brandsäkerhetskrav eller motsvarande.
4. Avverkning av skog och annan vegetation på tomt ombesörjes av
kommunen innan överlåtelsehandlingar ingås.
5. I försäljningsavtalet ingår återköpsklausul om köparen ej erhåller
nödvändiga tillstånd till verksamheten eller om lokaliseringen ej visar sig
vara lämplig för avsett ändamål enligt erforderlig
miljökonsekvensbedömning.
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6. Industritomt är avsedd att bebyggas och användas på det sätt som
detaljplan , regelverk och före kommande byggnadsrätt förutsätter. Villkor
om bebyggelsefrister införs i försäljningsavtal och andra relevanta
Kst § 281 forts.
överlåtelsehandlingar. Uppmaning till byggnation anses ha delgivits
köparen i samband med köpebrevets upprättande. Om ej byggnad
uppföres inom angivna frister vidtages bebyggelseuppmaning i enlighet
med § 55 i Plan- och bygglag för landskapet Åland (2008:102).
7. Bebyggande av tomt skall inledas senast två år från köpebrevets
upprättande. Köparen förbinder sig i försäljningsavtalet att senast inom
tre år från dess ingående uppföra en i enlighet med beviljat byggnadslov,
gällande planer och ritningar godkänd byggnad (affärs- eller
verksamhetslokal). Kommunen kan, efter särskild ansökan och då
synnerliga skäl föreligger, förlänga denna byggnadsfrist.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.
Kst § 288

BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut att följande regelverk tillämpas vid försäljning av industritomter i
Industrikvarteret i södra Storby, Ec kerö kommun, samt att villkoren i
förekommande fall också införs i försäljningsavtal.
1. Området skall enligt detaljplanen utgöra industriområde eller
företagspark för lättare och icke-miljöstörande industriell verksamhet,
hantverk eller motsvarande verksamheter.
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2. Tomt försäljes till företag i landskapet Åland som sedan tidigare
innehar eller i anslutning till verksamhetens påbörjande har beviljats och
kan best yrka
3. Tomter försäljes i den ordning som intresseanmälningar har tillställts
kommunen. Om flera företag söke r samma tomt, ges företräde till företag
som sedan tidigare har etablerad verksamhet i Eckerö kommun. I andra
hand förrättas lottdragning mellan markköparna. Ec kerö kommun
förbehåller sig under alla omständigheter rätten att hänvisa företag till
viss specificerad tomt med hänsyn till trafikskäl, verksamhetens art,
befintlig topografi, brandsäkerhetskrav eller motsvarande och att i övrigt
prioritera mellan intressenter.
4. Avverkning av skog och annan vegetation på tomt ombesörjes av
kommunen innan överlåtelsehandlingar ingås.
5. I försäljningsavtalet ingår återköpsklausul om köparen ej erhåller
nödvändiga tillstånd till verksamheten eller om lokaliseringen ej visar sig
vara lämplig för avsett ändamål.
6. Industritomt är avsedd att bebyggas – eller att användas - på det sätt
som detaljplan, regelverk och förekommande byggnadsrätt förutsätter.
Villkor om bebyggelsefrister införs i försäljningsavtal och andra relevanta
överlåtelsehandlingar. Uppmaning till byggnation anses ha delgivits
köparen i samband med köpebrevets upprättande. Om ej byggnad
uppföres inom angivna frister vidtages bebyggelseuppmaning i enlighet
med § 55 i Plan- och bygglag för landskapet Åland (2008:102).
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7. Bebyggande av tomt skall inledas senast två år från köpebrevets
upprättande. Köparen förbinder sig i försäljningsavtalet att senast inom
tre år från dess ingående uppföra en i enlighet med beviljat byggnadslov,
gällande planer och ritningar godkänd byggnad (affärs- eller
verksamhetslokal). Kommunen kan, efter särskild ansökan och då
synnerliga skäl föreligger, förlänga denna byggnadsfrist.
KFG § 103
Jan-Anders Ö st röm föreslog att ”detaljplanen” stry ks f rån punkt 1. Och
att ”näringsrätt” kompletteras till punkt 2, samt att ”detaljplan” stry ks från
punkt 6. Öst röm föreslog också att första meningen i punkt 6.
Kompletteras med ”gällande regelverk” samt att ”och förekommande
byggnadsrätt” stryks.
Monica Häggblom föreslog att andra och tredje meningen stry ks från
punkt 3.
Jan-Erik Mattsson före slog att styrelsen får i uppdrag att se på lämpliga
åtgärder ifall tomten inte bebyggs inom en viss tid.
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BESLUT :
Ändringsförslagen godkändes enhälligt. Efter ändringarna har
kommunfullmäktige godkänt följande regelverk:
1. Området skall utgöra industriområde eller företagspark för lättare och
icke-miljöstörande industriell verksamhet, hantverk eller motsvarande
verksamheter.
2. Tomt försäljes till företag i landskapet Åland som sedan tidigare
innehar eller i anslutning till verksamhetens påbörjande har beviljats och
kan best yrka näringsrätt.
3. Tomter försäljes i den ordning som intresseanmälningar har tillställts
kommunen. Eckerö kommun förbehåller sig under alla omständigheter
rätten att hänvisa företag till viss specificerad tomt med hänsyn till
trafikskäl, verksamhetens art, befintlig topografi, brandsäkerhet skrav eller
motsvarande och att i övrigt prioritera mellan intressenter.
4. Avverkning av skog och annan vegetation på tomt ombesörjes av
kommunen innan överlåtelsehandlingar ingås.
5. I försäljningsavtalet ingår återköpsklausul om köparen ej erhåller
nödvändiga tillstånd till verksamheten eller om lokaliseringen ej visar sig
vara lämplig för avsett ändamål.
6. Industritomt är avsedd att bebyggas – eller att användas - på det sätt
som gällande regelverk förutsätter. Villkor om bebyggelsefrister införs i
försäljningsavtal och andra relevanta överlåtelsehandlingar. Uppmaning
till byggnation anses ha delgivits köparen i samband med köpebrevets
upprättande. Om ej byggnad uppföres inom angivna frister vidtages
bebyggelseuppmaning i enlighet med § 55 i Plan- och bygglag för
landskapet Åland (2008:102).
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7. Bebyggande av tomt skall inledas senast två år från köpebrevets
upprättande. Köparen förbinder sig i försäljningsavtalet att senast inom
tre år från dess ingående uppföra en i enlighet med beviljat byggnadslov,
gällande planer och ritningar godkänd byggnad (affärs- eller
verksamhetslokal). Kommunen kan, efter särskild ansökan och då
synnerliga skäl föreligger, förlänga denna byggnadsfrist.
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