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Paragrafer
Underskrifter

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö Tisdagen den 19.11. 2013, kl. 18.30.

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 20.11 2013 kl 15.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid
Underskrift
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 68

Sida
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KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört med 9 ledamöter närvarande varav 2 ersättare.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 69

Sida
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V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
FÖRSLAG:
Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet,
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige besluter om en annan ordning.
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Birgitta Blomqvist och Niclas Häggblom.
Protokolljustering 19.11.2013 kl 18.30 på kommunkansliet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KF § 70

Sida
4

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes med följande ändringar. KF § 75
ströks från föredragningslistan. KF § 71 investeringar behandlades efter § 74 kommunal hundskatt. Från anmälningsärenden ströks ”Inlämnade motioner” och rapporteras på ett senare möte.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 71
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INVESTERINGAR 2014
Planerade investeringar i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar investeringar 2014 och föreslår prioriteringar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att föra investeringsplanen till fullmäktige
för en principdiskussion och efterhörande av kommunfullmäktiges
åsikter om prioriteringar.

KF § 71

BESLUT:
Kommunfullmäktige diskuterade investeringarna och tog del av investeringsplan och beräknade investeringar och konstaterade att Solgårdens kök är ett projekt som med hänsyn till verksamheten samt
gällande lagstiftning bör prioriteras. Även investeringar som medför
synbara inbesparingar i driftskostnaderna bör prioriteras.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KF § 72
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KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2014
Den fastställa kommunala inkomstskattenivån skall meddelas Skatteförvaltningen senast den 18.11.2013. Kommunfullmäktige fastställde
år 2013 inkomstskattenivå till 18,00 %.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut en höjning kommunal inkomstskattenivå till 19,00% år 2014.
BESLUT:

KF § 72

Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges behandling och
beslut en höjning av kommunal inkomstskattenivå till 18,50% år 2014.
Gunder Eriksson föreslog att inkomstskatten höjs till 19%. Förslaget
vann ej understöd.
Mikael Stjärnfelt, understödd av Gunilla Holmberg och Birgitta
Blomqvist föreslog att den kommunala inkomstskatten höjs till 18,75%
år 2014.
Jan-Erik Mattson och Tage Mattsson understödde kommunstyrelsens
förslag.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att två understödda förslag förelåg, varför omröstning verkställdes.
Omröstningspropositionen fastställdes så att den som röstar för
kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som röstar för Stjärnfelts
förslag röstar NEJ.
För kommunstyrelsens förslag röstade Karl-Fredrik Björnhuvud, Tage
Mattsson, Niclas Häggblom, Jan-Erik Mattsson och Henrietta Hellström.
För Stjärnfelts förslag röstade Birgitta Blomqvist, Gunder Eriksson,
Gunilla Holmberg och Mikael Stjärnfelt.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att fastställa den kommunala inkomstskattenivån till 18,50% år 2014.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 73

Sida
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KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 2014
De kommunala fastighetsskattenivåerna skall meddelas Skatteförvaltningen senast den 18.11.2013.
Nuvarande kommunala fastighetsskattesatser uppgår till:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Föreningshus

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

KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges beslut oförändrade kommunala fastighetsskattesatser 2014 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Föreningshus

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

BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 73
BESLUT:
Kommunfullmäktiges beslöt att fastställa oförändrade kommunala fastighetsskattesatser 2014 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Föreningshus

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

Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 74
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KOMMUNAL HUNDSKATT 2013
Under 2009 redovisades en utredning om förutsättningar, villkor och
administrativa kostnader för införandet eller egentligen återinförandet
av hundskatt. Slutsatsen var att avstyrka 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
också avskaffat denna med samma motivering.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen finner ej skäl att inför kommunfullmäktige föreslå
införandet av uppbörd av kommunal hundskatt i Eckerö kommun under 2013.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 74
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att inte uppbära kommunal hundskatt i
Eckerö kommun under 2013.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 75
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BRUKSAVGIFT FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2014

TN § 73
Upptogs till behandling bruksavgiften för vatten år 2014, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För en vattenabonnent som förbrukar 120m³ vatten/år blir höjningen 1,20€/år
inklusive moms 24%.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av bruksavgiften för vatten år 2014
med 1%. Avloppsavgiften bibehålls enligt kommunstyrelsens beslut
från tidigare på 3,50€/m³ exklusive moms 24%. Bilaga 6.
Bruksavgiften för vatten höjs således från nuvarande 1,44€/m³ till
1,45€/m³ exklusive moms 24% (från 1,79€/m³ till 1,80€/m³ inklusive
moms 24%).
BESLUT:
Enligt indikation från Ålands Vatten kommer råvattenpriset att höjas
med 2-3% nästa år. Tekniska nämnden beslutade att föreslå för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en höjning på bruksavgiften på vatten år 2014 med 2%.
Bruksavgiften för vatten höjs således från nuvarande 1,44€/m³ till
1,47€/m³ exklusive moms 24% (från 1,79€/m³ till 1,82€/m³ inklusive
moms 24%).
Avloppsavgiften bibehålls enligt kommunfullmäktiges beslut från
25.04.2013 § 27 på 3,50€/m³ exklusive moms 24%.
KS § 232

KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bruksavgift för
vatten höjs från nuvarande 1,44€/m³ till 1,47€/m³ exklusive moms
24% (från 1,79€/m³ till 1,82€/m³ inklusive moms 24%).
Avloppsavgiften bibehålls enligt kommunfullmäktiges beslut från
25.04.2013 § 27 på 3,50€/m³ exklusive moms 24%.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bruksavgift för
vatten höjs från nuvarande 1,44€/m³ till 1,47€/m³ exklusive moms
24% (från 1,79€/m³ till 1,82€/m³ inklusive moms 24%).

Kommunstyrelsen förslår för kommunfullmäktige att avloppsavgiften
höjs från 3,50€/m³ till 3,57 €/m2 exklusive moms 24%.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 75
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BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att bruksavgift för vatten höjs från nuvarande 1,44€/m³ till 1,47€/m³ exklusive moms.
Kommunfullmäktige beslöt att avloppsavgiften höjs från 3,50€/m³ till
3,57 €/m2 exklusive moms.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 76
TN § 85
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GRUNDAVGIFT FÖR VATTEN 2014
Upptogs till behandling grundavgiften för vatten år 2014, samt att föreslå den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nuvarande grundavgift för vatten:
84,00€/år på förbrukning mellan 0-300m³
252,00€/år på förbrukning från 300m³-uppåt
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av grundavgiften för vatten med 1%
för år 2014.
Grundavgift för vatten:
85,00€/år på förbrukning mellan 0-300m³
255,00€/år på förbrukning från 300m³-uppåt
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att godkänna förslaget.

KS § 234
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige en höjning av
grundavgiften för vatten med 1% för år 2014.
Grundavgift för vatten:
85,00€/år på förbrukning mellan 0-300m³(exkl.moms 68,55 €)
255,00€/år på förbrukning från 300m³-uppåt (exkl.moms 205,65 €)
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 76

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa grundavgift för vatten till
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 - 300m³ (exkl.moms)
205,65€/år på förbrukning från 300m³-uppåt (exkl.moms)

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 77
TN § 86

Sida
12

ANSLUTNINGSAVGIFTER FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2014
Upptogs till behandling anslutningsavgifter för vatten och avlopp,
samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Anslutningsavgifterna i Eckerö Kommun är indelade i 3 olika grupper:
Kategori 1:
Anslutningsuppgifterna för egnahemshus är fastställda enligt en
schablonmässig våningsyta på 160m². Anslutningsavgiften uträknas
enligt formel 1.
Formel 1:

Kategori 2:
Övriga byggnader, dit hör större allmänna byggnader, hotell, stugbyar
och med dem likvärdiga byggnader. Anslutningsavgiften uträknas enligt formel 2.
Formel 2:
Anslutningsavgift = tot.våningsyta+5xvåningsyta x fastställt pris.
Industrihallar, ladugårdar och med dem likvärdiga byggnader ansluts så att upp till en byggnadsyta av 160m² enligt kategori 2 a)
medan den del av byggnadsytan som överstiger 160m² ansluts
enligt kategori 2 a) men med 50% rabatt.
TN § 86
Kategori 3:
För campingplatser och gästhamnar. Anslutningsavgiften uträknas
enligt formeln 3.
Formel 3:
Anslut.avgift = (140l x 75tält/hax3pers/tältx0,5)/800x720
960xpris uträknat enligt schablon för kategori 1 x 0,75
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av anslutningsavgiften för vatten med
3% och avlopp med 5% för år 2014.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013
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Nuvarande anslutningsavgifter:
Vatten 1,08€/m² inklusive moms 24% blir 1027,20€
Avlopp 2,20€/m² inklusive moms 24% blir 1920,00€
Anslutningsavgiften höjs således
Vatten 1,10€/m² inklusive moms 24% blir 1040,00€
Avlopp 2,31€/m² inklusive moms 24% blir 2008,00€
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att godkänna förslaget. Tekniska nämnden
beslöt också att uppmaningar att ansluta sig till kommunens avloppsnät ska skickas ut till möjliga abonnenter.
TN § 86

Kategori 3:
För campingplatser och gästhamnar. Anslutningsavgiften uträknas
enligt formeln 3.
Formel 3:
Anslut.avgift = (140l x 75tält/hax3pers/tältx0,5)/800x720
960xpris uträknat enligt schablon för kategori 1 x 0,75
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av anslutningsavgiften för vatten med
3% och avlopp med 5% för år 2014.
Nuvarande anslutningsavgifter:
Vatten 1,08€/m² inklusive moms 24% blir 1027,20€
Avlopp 2,20€/m² inklusive moms 24% blir 1920,00€
Anslutningsavgiften höjs således
Vatten 1,10€/m² inklusive moms 24% blir 1040,00€
Avlopp 2,31€/m² inklusive moms 24% blir 2008,00€

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att godkänna förslaget. Tekniska nämnden
beslöt också att uppmaningar att ansluta sig till kommunens avloppsnät ska skickas ut till möjliga abonnenter.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013
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KS § 235
Nuvarande anslutningsavgifter:
Vatten 1,08€/m² inklusive moms 24% blir 1027,20€
Avlopp 2,20€/m² inklusive moms 24% blir 1920,00€
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige en höjning av anslutningsavgiften för vatten med 3% och avlopp med 5% för år 2014.
Vatten 1,10€/m² inklusive moms 24% blir 1040,00€ (exkl.moms
838,71)
Avlopp 2,31€/m² inklusive moms 24% blir 2008,00€ (exkl.moms
1619,35)
Jan-Anders Öström, understödd av Rune Söderlund, föreslog att anslutningsavgifterna behålls på nuvarande nivå och att kommunen arbetar på att få flera anslutningar istället för att höja avgifterna.
Kerstin Wikgren föreslog en höjning av avgifterna i enlighet med
kommundirektörens förslag.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att två understödda förslag förelåg, varför omröstning verkställdes. Omröstningspropositionen fastställdes så att den som röstar för föredragandes
förslag röstar JA och den som röstar för Öströms förslag röstar NEJ.
För föredragandes förslag röstade Kerstin Wikgren. För Öströms förslag röstade Christina Jansson, Jan-Anders Öström och Rune Söderlund.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att föreslå för kommunfullmäktige att anslutningsavgifterna för vatten och avlopp hålls oförändrade och att kommunen arbetar på att få flera anslutningar istället för
att höja avgifterna.
Vatten 1,08€/m² inklusive moms 24% blir 1027,20€
(828,39 exkl. moms)
Avlopp 2,20€/m² inklusive moms 24% blir 1920,00€
(1548,39 exkl. moms)
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013
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KF § 77
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att anslutningsavgifterna för vatten och avlopp hålls oförändrade och att kommunen arbetar på att få flera anslutningar istället för att höja avgifterna.
Anslutningsavgifter för vatten 2014 fastställdes till:
(0,88€/m2 exkl. moms)
828,39 € exkl. m om s.
Anslutningsavgift för avlopp 2014 fastställdes till:
(1,77€/m² exkl. moms)
1548,39 exkl. m om s.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 78
TN § 87
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EXTERNSLAMTAX A 2014
Upptogs till behandling externslamtaxa för år 2014, samt att föreslå
den samma för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Årets taxor:
För perioden 01.01.2013-31.12.2013 för slutna system 17,65€/m ³ exklusive m om s 24% (21,71€/m³ inklusive moms 24%).
För perioden 01.01.2013-30.04.2013 och 16.09.2013-31.12.2013 för
tre kammarbrunnar och slamavskiljare 31,40€/m³ exklusive m om s
24% (38,94€/m³ inklusive moms 24%).
Under perioden 01.05.2013-15.09.2013 mottas ej externslam från tre
kammarbrunnar och slamavskiljare.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslå följande förhöjda taxor med 2% för år 2014.
För perioden 01.01.2014-31.12.2014 för slutna system 18,00€/m ³ exklusive m om s 24% (22,32€/m³ inklusive moms 24%).
För perioden 01.01.2014-30.04.2014 och 16.09.2014-31.12.2014 för
tre kammarbrunnar och slamavskiljare 32,03€/m³ exklusive m om s
24% (39.71€/m³ inklusive moms 24%).
Under perioden 01.05.2014-15.09.2014 mottas ej externslam från tre
kammarbrunnar och slamavskiljare.
BESLUT:
Tekniska nämnden godkände förslaget.

KS § 236
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige följande förhöjda
taxor med 2% för år 2014.
För perioden 01.01.2014-31.12.2014 för slutna system 18,00€/m ³ exklusive m om s 24% (22,32€/m³ inklusive moms 24%).
För perioden 01.01.2014-30.04.2014 och 16.09.2014-31.12.2014 för
tre kammarbrunnar och slamavskiljare 32,03€/m³ exklusive m om s
24% (39.71€/m³ inklusive moms 24%).
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Under perioden 01.05.2014-15.09.2014 mottas ej externslam från tre
kammarbrunnar och slamavskiljare.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 78
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa följande förhöjda taxor med
2% för år 2014:
För perioden 01.01.2014-31.12.2014 för slutna system 18,00€/m ³ exklusive m om s.
För perioden 01.01.2014-30.04.2014 och 16.09.2014-31.12.2014 för
trekammarbrunnar och slamavskiljare 32,03€/m ³ exklusive m om s.
Under perioden 01.05.2014-15.09.2014 mottas ej externslam från trekammarbrunnar och slamavskiljare.
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AVGIFTER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2014

TN § 89

Upptogs till behandling hamnavgifter för småbåtshamnen i Kärinsund
för år 2014, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att höja hamnavgiften med 1,53 %, från
nuvarande 127,10 € exkl.moms 24% till 129,05 € exkl.moms 24%.
( 157,60 € inkl,moms till 160,00 € inkl.moms 24 % )
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att höja hamnavgiften med 1,53 %, från
nuvarande 127,10 € exkl.moms 24 % till 129,05 € exkl.moms 24 %.
( 157,60 € inkl,moms till 160,00 € inkl.moms 24 % )
KS § 238
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att höja hamnavgiften med 1,53 %, från
nuvarande 127,10 € exkl.moms 24 % till 129,05 € exkl.moms 24 %.
( 157,60 € inkl,moms till 160,00 € inkl.moms 24 % )
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att höja hamnavgiften med 2 %, från
nuvarande 127,10 € exkl.moms 24 % till 129,54 € exkl.moms 24 %.
( 157,60 € inkl,moms till 160,75 € inkl.moms 24 % )
KF § 79
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att höja hamnavgiften 2014 med 2 %, från
nuvarande 127,10 € exkl.moms 24 % till 129,54 € exkl.moms 24 %.
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PLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER 2014
Upptog till behandling plogningsavgifter för pensionärer över 80 år
fyllda och de pensionärer som erhåller kommunal hemservice för säsongen 2013/2014.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att plogningsavgifterna för pensionärer över 80 år
fyllda och de som erhåller kommunal hemservice står oförändrade för
säsongen 2013/2014 till 52,50€ exkl. moms 24% och 65,10€ inklusive
moms.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslutade att plogningsavgifterna för pensionärer
över 80 år och de pensionärer som erhåller kommunal hemservice
står oförändrade.
Tekniska nämnden beslutade att en 50%-ig förseningsavgift uppbärs
för obetald plogningsfaktura inom utsatt tid.

KS § 239
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att plogningsavgifterna för pensionärer över 80 år fyllda och de som erhåller kommunal
hemservice står oförändrade för säsongen 2013/2014 till 52,50€ exkl.
moms 24% och 65,10€ inklusive moms. En 50%-ig förseningsavgift
uppbärs för obetald plogningsfaktura inom utsatt tid.
BESLUT:

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att plogningsavgifterna för pensionärer över 80 år fyllda, de som erhåller kommunal
hemservice och de som erhåller färdtjänst i enlighet med handikappservicelag förblir oförändrade för säsongen 2013/2014, (52,50€ exkl.
moms 24% och 65,10€ inklusive moms).
Anmälning sker genom inbetalning till kommunen senast 30.11.2013
Efter det uppbärs en avgift förhöjd med 50%.
KF § 80
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att plogningsavgifterna för pensionärer
över 80 år fyllda, de som erhåller kommunal hemservice och de som
erhåller färdtjänst i enlighet med handikappservicelag förblir oförändProtokolljusterarnas signatur
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rade för säsongen 2013/2014, (52,50€ exkl. moms 24% och 65,10€
inklusive moms).
Anmälning sker genom inbetalning till kommunen senast 30.11.2013
Efter det uppbärs en avgift förhöjd med 50%.
Paragrafen justerades omedelbart.
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BYGGNADSLOVSAVGIFTER 2014

BMN § 97
Upptogs till behandling byggnadslovstaxor för 2014
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att byggnadslovstaxorna höjs med 5% enligt
bilaga.
BESLUT: Enligt förslag med ett till tillägg gällande rivningsanmälan.
KS § 240
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att byggnadslovstaxorna höjs med 5% enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 81

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att byggnadslovstaxorna höjs med 5% enligt bilaga.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
22

Sammanträdesdatum
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KF § 82

AVFALLSTAXOR 2014

BMN § 98
Upptogs till behandling avfallstaxor för år 2013.
Årets taxor har varit följande
Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
Traktor och lastbilsdäck
Ris
Enstaka föremål
Enstaka plastkasse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt

9,50 €/st.
45,00 €/m3
80,00 €/m3
21,50 €/m3
6,00 €/st.
11,50 €/st.
16,50 €/m3
12,50 €/st (soffor, sängar)
2,00 €/st
11,00 €/st

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

3,80 €/säck eller
5,80 €/säck eller
5,80 €/säck eller
5,80 €/säck eller

18,40
25,20
25,20
25,20

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

Taxan 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 2013.
Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
Traktor och lastbilsdäck
Ris
Enstaka föremål
Enstaka plastkasse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt

10,00 €/st.
48,00 €/m3
84,00 €/m3
22,50 €/m3
6,50 €/st.
12,00 €/st.
17,00 €/m3
13,00 €/st (soffor, sängar)
2,50 €/st
11,50 €/st
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Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

4,00 €/säck eller
6,10 €/säck eller
6,10 €/säck eller
6,10 €/säck eller

19,00
26,50
26,50
26,50

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

Taxan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
BESLUT: Enligt förslag. Beslutet kompletteras med det momsfria beloppet i skild spalt.
KS § 241
KD-FÖRSLAG
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige förhöjda taxor med ca:5,0 % för år 2014.
(EX MOMS)
Sopsäck
10,00 €/st.
(8,06)
Okomprimerat, brännbart
48,00 €/m3
(38,71)
Blandavfall, deponi
84,00 €/m3
(67,74)
Obehandlat trä
22,50 €/m3
(18,15)
Bildäck
6,50 €/st.
(5,25)
Traktor och lastbilsdäck
12,00 €/st.
(9,67)
Ris
17,00 €/m3
(13,71)
Enstaka föremål
13,00 €/st (soffor, sängar)(10,48)
Enstaka plastkasse
2,50 €/st
(2,02)
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 11,50 €/st
(9,27)
Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
(3,23/15,32)
Vit blandpapper och tetror
(4,92/21,37)
Mjuk blandplast och aluminium
(4,92/21,37)
Glas
(4,92/21,37)

4,00 €/säck eller 19,00 €/m3
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3

BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 82
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa följande förhöjda taxor med
ca:5,0 % för år 2014.
(EX MOMS)
Sopsäck
10,00 €/st.
(8,06)
Okomprimerat, brännbart
48,00 €/m3
(38,71)
Blandavfall, deponi
84,00 €/m3
(67,74)
Obehandlat trä
22,50 €/m3
(18,15)
Bildäck
6,50 €/st.
(5,25)
Traktor och lastbilsdäck
12,00 €/st.
(9,67)
Ris
17,00 €/m3
(13,71)
Enstaka föremål
13,00 €/st (soffor, sängar)(10,48)
Enstaka plastkasse
2,50 €/st
(2,02)
Vitvaror, inneh. kylmedia
11,50 €/st
(9,27)

Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
4,00 €/säck eller 19,00 €/m3
(3,23 €/säck eller 15,32 € m 3 exkl.m oms)
Vit blandpapper och tetror
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92 €/säck eller 21,37 € m 3 exkl.m oms)
Mjuk blandplast och aluminium
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92 €/säck eller 21,37 € m 3 exkl.m oms)
Glas
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92 €/säck eller 21,37€ m 3 exkl.m oms)
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TAXA FÖR ENSKILT AVLOPP 2014

BMN § 99
Upptogs till behandling taxa för enskilda avlopp för år 2014.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att taxan för enskilda avlopp under år
2014 höjs med ca 5%.
Nuvarande taxa är 150,00 € per miljötillståndsprövning inkl. moms 24
%.
Föreslår att taxan fastställs till 160€.
BESLUT: Enligt förslag. Beslutet kompletteras med det momsfria beloppet.
KS § 242
Nuvarande taxa är 150,00 € per miljötillståndsprövning inkl. moms 24
%.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att taxan för enskilda avlopp under år 2014 höjs med ca 5%.
Föreslår att taxan fastställs till 160€. (exkl. moms:129,03)
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 83
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att taxan för enskilda avlopp under år
2014 höjs med ca 5%.
Taxan fastställdes till 129,03 € exkl.moms.
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KF § 84

TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2014
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande. Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Avgift i % av bruttoinkomster
Antal
Inkomstpersoner gräns/fribelopp
Euro/månad
1
520
2
959
3
1 504
4
1 860
5
2 252
6
2 585

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

Hemtjänstavgift debiteras en gång per månad.
När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen
med 294 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 8,10€/besök.
För de hemtjänstklienter som får hemtjänst oregelbundet men har
fastställd hemtjänstavgift debiteras avgift enligt de genomsnittliga
veckobesöksantalen för de veckor då hemtjänst erhållits.
Dygnsavgiften för en periodplats som är 20 € inkluderar hyra, mat och
hemtjänstavgift.
Avgiftstak
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Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen.
För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader. Kommunens självkostnadspris har varit 28,76 €/besök under år 2013.

Stödservice
Måltidsservice
Dygnskostnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

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

Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun på Solgården av pensionärer
utifrån
Användning av bastun med hjälp
Taxa för daglig uppringning av klienter som bor
hemma
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning

2,00
3,50
0,50
6,00
10,00
5,00
12,00

För storstädning hänvisas till städfirma
Gällande serviceavgifter för klienter som bor på servicehus finns det
inte lag för de avgifterna. I Eckerö kommun tillämpar man den lagstiftning som finns för hemtjänstavgifterna.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att förorda
inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att godkänna oförändrade hemtjänstavgifter dock med följande revidering: Kommunens
självkostnadspris för varje hembesök fastställdes för år 2013 till 28,76
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€ i enlighet med 2011 års bokslut. Enligt bokslutet för år 2012 skulle
självkostnadspriset för varje hembesök fastställas till 41,07 €, dvs. en
kraftig höjning. Självkostnadspriset för varje hembesök föreslås därför
fastställas till 30,00 € för år 2014.
Socialchefen föreslår att avgiften för lunch höjs till 5,00 € och avgiften
för lunch med hemkörning höjs till 5,50 €.
Henrietta Hellström föreslår att avgiften för lunch höjs till 5,50 €, avgiften för lunch med hemkörning höjs till 6,00 €, dygnskostnader för alla
måltider till 11,00 € och kaffe med dopp, kvällskaffe, per mål till 1,50
€. Förslaget får understöd.
Henrietta Hellström föreslår att avgiften för användning av bastu fastställs till 3,00 €, användning av bastu med hjälp till 4,50 €, taxa för
daglig uppringning av klienter som bor hemma till 0,75 €, dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och aktiviteter till 8,00 €, medicinhämtningstaxa till 11,00 €, tvätt-tjänst till 6,00 € och att pris för städning
fastställs enligt skild taxa. Förslaget får understöd.
Kerstin Wikgren föreslår att avgiften för daglig uppringning av klienter
som bor hemma hålls oförändrad då samtalen främjar tryggheten hos
de hemmaboende äldre. Förslaget får understöd. Hellström tar till
denna del tillbaka sitt förslag.
Henrietta Hellström föreslår att avgifterna för tillfällig hemtjänst eller
service för personer med mindre än 1 besök/vecka samt dygnsavgiften för en periodplats återremiteras för vidare beredning så att beräkningsgrund tas fram. Även tabellen för beräkning av hemtjänstavgift
återremiteras för vidare utredning angående justeringsmöjligheter.
Förslaget vinner understöd.
Henrietta Hellström föreslår att självkostnadspriset för varje hembesök fastställas till 41,07 € i enlighet med bokslutet för år 2012. Förslaget vinner understöd.
BESLUT:
Beslut enligt Henrietta Hellströms och Kerstin Wikgrens förslag.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Regelbunden hem tjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om kliProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
14.11.2013

entavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2012. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
Inkomstpersoner gräns/fribelopp
Euro/månad
1
582
2
975
3
1 528
4
1 890
5
2 288
6
2 627

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen
med 321 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
Dygnskostnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

11,00
5,50
6,00
2,50
1,50
2,50

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013
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Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning hänvisas till
städfirma)

4,50
8,00
11,00
6,00
6 €/halvtimme

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på
servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen.
För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader. Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till 41,07 €
för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 8,70 €/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 30 € inkluderar hyra, mat och
hemtjänstavgift.
Henrietta Hellström föreslår att socialnämnden besluter att periodplatsen höjs till 39 €/dygn. Förslaget får understöd.

BESLUT:
Regelbunden hem tjänst
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För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2012. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
Inkomstpersoner gräns/fribelopp
Euro/månad
1
582
2
975
3
1 528
4
1 890
5
2 288
6
2 627

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen
med 321 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
Dygnskostnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

11,00
5,50
6,00
2,50
1,50
2,50

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning hänvisas till
städfirma)

4,50
8,00
11,00
6,00
8 €/halvtimme

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på
servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen.
För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader. Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till 41,07 €
för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 8,70€/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 39 € inkluderar hyra, mat och
hemtjänstavgift.
KS § 220
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att avgifterna fastställs enligt socialnämndens förslag enligt följande:
Regelbunden hem tjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
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efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2012. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
Inkomstpersoner gräns/fribelopp
Euro/månad
1
582
2
975
3
1 528
4
1 890
5
2 288
6
2 627

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen
med 321 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
Dygnskostnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

11,00
5,50
6,00
2,50
1,50
2,50

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013
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Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning hänvisas till
städfirma)

4,50
8,00
11,00
6,00
8 €/halvtimme

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på
servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen.
För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader. Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till 41,07 €
för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 8,70 €/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 39 € inkluderar hyra, mat och
hemtjänstavgift.
BESLUT:
Kom m unstyrelsen föreslår för kom m unfullm äktige att följande
avgifter fastställs:
Regelbunden hem tjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
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efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2012. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
Inkomstpersoner gräns/fribelopp
Euro/månad
1
582
2
975
3
1 528
4
1 890
5
2 288
6
2 627

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen
med 321 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
Dygnskostnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

11,00
5,50
6,00
2,50
1,50
2,50

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013
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Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning hänvisas till
städfirma)

4,50
8,00
11,00
6,00
8 €/halvtimme

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på
servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen.
För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader. Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till 41,07 €
för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 8,70€/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 39 € inkluderar hyra, mat och
hemtjänstavgift.
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Sammanträdesdatum
14.11.2013
KF § 84
BESLUT:
Kom m unfullm äktige beslöt att följande avgifter fastställs:

Regelbunden hem tjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2012. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
Inkomstpersoner gräns/fribelopp
Euro/månad
1
582
2
975
3
1 528
4
1 890
5
2 288
6
2 627

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen
med 321 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
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Dygnskostnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag
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11,00
5,50
6,00
2,50
1,50
2,50

Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och
Aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Städning (för storstädning hänvisas till
städfirma)

4,50
8,00
11,00
6,00
8 €/halvtimme

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på
servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen.
För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader. Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till 41,07 €
för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 8,70€/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats, avsedd för avlastning, som är 39 €
inkluderar hyra, mat och hemtjänstavgift.
I samband med att kriterierna för intagning till Solgården revideras
ses systemet för tidsbestämd vistelse på periodplats över.
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TAXA FÖR FÖR - OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN ÅR 2014
Under år 2013 har taxan för eftermiddagsvården motsvarat 60 procent av barndagsvårdens taxa och taxan för endast förmiddagsvård
har motsvarat 30 procent av barndagvårdens taxa.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för för- och eftermiddagsvård hålls oförändrad inför år 2014.
Henrietta Hellström föreslår att ärendet återremiteras för vidare utredning gällande möjligheterna att höja avgifterna.
BESLUT:
Beslut enligt Hellströms förslag.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för för- och eftermiddagsvården från och med inledningen av skolans verksamhetsår
hösten 2014 höjs till 65 % av barndagvårdens taxa, oberoende av om
både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 216

KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att avgifterna fastställs enligt socialnämndens förslag att taxan för för- och eftermiddagsvården från och med inledningen av skolans verksamhetsår hösten 2014 höjs till 65 % av barndagvårdens taxa, oberoende av om
både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 85

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att taxan för för- och eftermiddagsvården
från och med inledningen av skolans verksamhetsår hösten 2014
höjs till 65 % av barndagvårdens taxa, oberoende av om både föroch eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14.11.2013

KF § 86

Sida
40

HYROR FÖR KOMMUNGÅRDEN
Politiska partier kan kostnadsfritt använda kommunens utrymmen för
sammankomster.
Intäkter för kommungårdens hyror 2012 har varit ca 111 euro. Hyror
för kommungården är endast marginella och påverkar inte kommunens intäkter nämnvärt.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att hyrorna hålls oförändrade enligt följande:
Inkl.moms (ex.moms)
Sammanträdesrum med kök och hall

60,00 (48,39) Euro

Sammanträdesrum och hall
Kök och hall

46,00 (37,10) Euro
34,00 (27,42 ) Euro
Hyror är exklusive moms.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå för kommunfullmäktige att uppbära bara en hyra för kommungården för sammanträdesrum med kök
och hall.
Kommunstyrelsen föreslår att hyran fastställs till 64,52 euro exklusive
moms.
KF § 86
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att uppbära bara en hyra för kommungården för sammanträdesrum med kök och hall.
Hyran fastställdes till 64,52 euro exklusive moms.
Politiska partier kan kostnadsfritt använda kommunens utrymmen för
sammankomster.
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ANHÅLLAN OM ATT FÅ KÖPA INDUSTRITOMT, AXELSSON
Sune Axelsson har 4.11.2013 anhållit om att få köpa tomt på kommunens industriområde. Av intresse är tomten på ca 8280 m2 (RNr
15:44, Eckerö, Storby). Avsikten är att bygga en hall främst för uthyrning av bil och båtplatser och eventuellt annan småskalig verksamhet.
Tomten utgår en den av den kommunala fastigheten RNr 15:44 i
Storby. Priset för industritomt är 2,10 €/m2. Skogen ingår inte i priset.
Området är avverkat och ingen skog finns kvar på området. Området
skall enligt plan utgöra industriområde för lättare och icke miljöförstö
rande verksamhet.
Kommunstyrelen har 26.6.2012 § 156 beviljat rätt åt Mathias Sjöström att köpa industritomten. Sjöström har per telefon 4.11.2013
meddelat att hans anhållan om att köpa industritomt återtas.
Avsikten är att detaljplanering av industritomten utförs under nästa år.
Försäljning av mark på oplanerat område avgörs av kommunfullmäktige.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att Sune Axelsson
kan köpa industritomten enligt anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag med att ett skriftligt återtagande från Sjöström presenteras inför kommunfullmäktiges behandling.

KF § 87

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att sälja aktuell industritomt till
Sune Axelsson.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Ekonomisk rapport
FÖRSLAG
Antecknas för kännedom.
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar ärendet för kännedom.
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