SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid

Torsdagen den 18.09.2014 kl. 19:00–

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

F ÖRE DRAGNI NG SL IS TA
KF § 55 Kallelse och beslutförhet
KF § 56 Val av protokolljusterare, tid och plats
KF § 57 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KF § 58 Förslag till nytt grundavtal för De Gamlas Hem k.f.
KF § 59 Eckerö kommun: Alkohol- och drogpolicy
KF § 60 Kommunala arvoden 2015
KF § 61 Annonspriser, kommuninfo 2015
KF § 62 Hyror för Kommungården 2015
KF § 63 Taxa för för- och eftermiddagsvården år 2015
KF § 64 Taxa för barnomsorgen
KF § 65 Taxa för hemtjänstservice år 2015
KF § 66 Hyra samlingslokalen på Solgården och Ekergården 2015
KF § 67 Bruksavgift för vatten 2015
KF § 68 Bruksavgifter för avlopp 2015
KF § 69 Grundavgift för vatten 2015
KF § 70 Anslutningsavgift för vatten 2015
KF § 71 Anslutningsavgift för avlopp 2015
KF § 72 Förseningsavgift på vattenavläsning 2015
KF § 73 Externslamtaxa 2015
KF § 74 Plogningsavgift för pensionärer 2015
KF § 75 Avgifter för småbåtshamnen 2015
KF § 76 Rekrytering av kommundirektör
KF § 77 Skolans hyreshus, åtgärdsförslag

Eckerö den 11.9.2014

Marie Löfström
Kommunfullmäktigeordförande

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18.09.2014

Nr.
7

Plats och tid

Kommunkansliet Torsdagen den 18.09.2014 kl. 19:00-

Beslutande

Löfström Marie
Hellström Henrietta

ordförande
viceordförande

Blomqvist Birgitta
Eklund Rickard
Eriksson Marcus, frånv.
Fagerström Janne, frånv.
Holmberg Gunilla
Häggblom Niclas, frånv.
Kärki Kari, frånv.
Mattsson Jan-Erik, frånv.
Stjärnfelt Mikael
Wikblom Helmer
Wikgren Kerstin

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
Gudrun Brändström, ersättare
Tage Mattsson, ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

Lundberg Håkan

Tf. kommundirektör

Söderlund Rune
Maarit Grönlund

kommunstyrelseordförande
ekonom

Ordförande

Sekreterare

Marie Löfström

Håkan Lundberg

Föredragande
Övriga närvarande
Paragrafer
Underskrifter

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 18.09. 2014, kl. 20.40.

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 22.09. 2014 kl. 09.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid
Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18.09.2014

KF § 55

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KF § 56
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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 Rickard Eklund och Tage Mattsson.
Protokolljustering 18.9.2014 kl 20.40 i kommunkansliet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
18.09.2014

KF § 57

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag. Paragraf 76 behandlas som första ärende.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KF § 58
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FÖRSLAG TILL NYTT GRUNDAVTAL FÖR DE GAMLAS HEM K .F .
Bilaga - Förslag till nytt grundavtal för De Gamlas Hem k.f.
Bilaga – Nuvarande grundavtal för De Gamlas Hem k.f.
Ett nytt grundavtal för DGH är framställt och skickat för godkännande av medlemskommunerna. Gällande grundavtal tillkom i en tid då medlemskommunernas behov av institutionsplatser var annorlunda jämfört med idag. Vidare har
stängningen av Gullåsens bäddavdelning och Grelsby sjukhus medfört att nya
patientkategorier är aktuella för placering på DGH. Ett godkännande av det reviderade grundavtalet ska vara hos förbundsstyrelsen senast den 30 september
2014.
Följande ändringar finns i grundavtalet:
-

Enligt det gällande avtalet är institutionsplatserna endast för åldringar, d.v.s.
personer över 65 år. Det nya grundavtalet skulle innebära att personer under 65 år som lider av kroniska sjukdomar skulle ha en möjlighet att få en
vårdplats.

-

Det nya avtalet innebär också att grunden för prissättningen är självkostnadspriset som innefattar verksamhetskostnader, finansiella kostnader och
kostnader för främmande kapital. Dessa kostnader grundar sig på reella
kostnader. Medlemskommunen ska också betala en grundavgift i relation till
antalet platsandelar som kommunen äger. Blir platsen uthyrd till annan
kommun eller intressent betalar den grundavgiften för platsen. De kommuner som har tomma platser kommer att få sin grundavgift minskad solidariskt.

-

Kallelsetiden för fullmäktiges sammanträden ändrar från 14 till 21 dagar

-

Att fyra istället för fem medlemskommuner måste omfatta ett beslut i fullmäktige

-

Godkänd budget och ekonomiplan ska tillställas medlemskommunerna
ändra till 30 november

-

Bokslut och verksamhetsberättelse ska uppgöras inom lagstadgad tid (tidigare inom februari månad)

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden framför synpunkter på det reviderade
grundavtalet till kommunstyrelsen och-fullmäktige:
Socialnämnden konstaterar att det reviderade grundavtalet är till fördel på så
sätt att De Gamlas Hem kan börja ta emot personer under 65 år. Eckerö komProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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mun har behov av institutionsvårdplatser även för personer under 65 år. En förändring av ålderskategori är intressant också på så sätt att det då kan finnas
möjligheter för De Gamlas Hem att kunna ta fram alternativa vårdformer, enligt
kommunernas behov.
Socialnämnden ställer sig kritiska till en grundavgift, som skulle drabba Eckerö
kommun negativt ekonomiskt sett. Eckerö kommun nyttjar i dagsläget inte alla
platser men har istället behov av vårdplatser som i dagläget inte kan erbjudas
på DGH. Socialnämnden ser större fördelar med nuvarande prissättningssystem, samt att De Gamlas Hems erbjudande av vård och service utvecklas enligt behovet i kommunerna för att på sikt kunna få mer beläggning.
Kerstin Wikgren föreslår att socialnämnden också besluter att konstatera att
förutsättningarna för det nya grundavtalet har förändrats eftersom en avdelning
med tio platser har ändrat från permanent boende till intagningsavdelning under
våren 2014. Wikgren föreslår också att socialnämnden besluter att, inför kommunstyrelsen- och fullmäktiges behandling, förorda att avtalet inte godkänns.
Kerstin Wikgrens förslag vinner inget understöd och förfaller därmed.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter inför kommunstyrelsen och –fullmäktige att förorda följande:
Socialnämnden konstaterar att det reviderade grundavtalet är till fördel på så
sätt att De Gamlas Hem kan börja ta emot personer under 65 år. Eckerö kommun har behov av institutionsvårdplatser även för personer under 65 år. En förändring av ålderskategori är intressant också på så sätt att det då kan finnas
möjligheter för De Gamlas Hem att kunna ta fram alternativa vårdformer, enligt
kommunernas behov.
Socialnämnden ställer sig kritiska till en grundavgift, som skulle drabba Eckerö
kommun negativt ekonomiskt sett. Eckerö kommun nyttjar i dagsläget inte alla
platser men har istället behov av vårdplatser som i dagläget inte kan erbjudas
på DGH. Socialnämnden ser större fördelar med nuvarande prissättningssystem, samt att De Gamlas Hems erbjudande av vård och service utvecklas enligt behovet i kommunerna för att på sikt kunna få mer beläggning.
Kerstin Wikgren reserverar sig mot socialnämndens beslut.

KS § 135
Socialnämnden har 10.6.2014 § 50 behandlat förslag till nytt grundavtal
för DGH och avgett synpunkter enligt ovan.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige, i enlighet med socialnämndens beslut, att följande utlåtande avges angående förslag till nytt
grundavtal för DGH:
Eckerö kommun konstaterar att det reviderade grundavtalet är till fördel på så
sätt att De Gamlas Hem kan börja ta emot personer under 65 år. Eckerö kommun har behov av institutionsvårdplatser även för personer under 65 år. En förändring av ålderskategori är intressant också på så sätt att det då kan finnas
möjligheter för De Gamlas Hem att kunna ta fram alternativa vårdformer, enligt
kommunernas behov.
Eckerö kommun ställer sig kritiska till en grundavgift, som skulle drabba Eckerö
kommun negativt ekonomiskt sett. Eckerö kommun nyttjar i dagsläget inte alla
platser men har istället behov av vårdplatser som i dagläget inte kan erbjudas
på DGH. Socialnämnden ser större fördelar med nuvarande prissättningssystem, samt att De Gamlas Hems erbjudande av vård och service utvecklas enligt behovet i kommunerna för att på sikt kunna få mer beläggning
BESLUT:

KF § 58

Kommunstyrelse förordar för kommunfullmäktige att förslaget till nytt
grundavtal för DGH inte godkänns med motiveringen att grundavgiften
bör vara fastställd i grundavtalet och en försämring av minoritetsskyddet
inte är acceptabelt.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att förslaget till nytt grundavtal för DGH inte
godkänns med motiveringen att grundavgiften bör vara fastställd i grundavtalet och en försämring av minoritetsskyddet inte är acceptabelt.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KF § 59
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ECKERÖ KOMMUN : ALKOHOL - OCH DROGPOLICY
Bilaga – Alkohol- och drogpolicy
KST § 88/2014: En alkohol- och drogpolicy bör utarbetas för Eckerö
kommun. Målsättningen med policyn är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet är att verka för en god och hälsosam arbetsmiljö och
skapa rutiner för tidig insats om en medarbetare får alkohol eller
drogproblem. (BILAGA)
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till policy och avger kommentarer
och förslag på tilläggsinformation. Kommunstyrelsen begär synpunkter på policyn av socialnämnden.
BESLUT:
Ärendet remitterades till socialnämnden för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen begär socialnämndens förslag till alkohol- och
drogpolicy senast 31.8.2014.
Bilaga – Styrelsens förslag till alkohol- och drogpolicy
Bilaga – Förslag till kommentarer till alkohol- och drogpolicy
ÄLREOMSROGSLEDARENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren har gått igenom alkohol- och drogpolicyn och
ger förslag till kommentarer, som är införda med röd text i bilagan.
Föreslås att socialnämnden beslutar för kommentarerna vidare till
kommunstyrelsen.
Henrietta Hellström föreslår att skrivningen om alkohol vid fest och
representation gäller restriktivitet (s 1) omformuleras så att kommunens fest och representation är alkoholfria. Kerstin Wikgren understöder förslaget.
Socialnämnden röstar angående frågan om alkohol vid fest och representation. För Henrietta Hellströms förslag röstar Hellstöm och
Wikgren. För äldreomsorgsledarens förslag röstar Berthén-Eklund
och Öström. Röstningen blir 2-2 vilket betyder att det förslag som ordförandes röst fallit på vinner.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att ge följande kommentarer inför kommunstyrelsens vidare behandling:
- Kommentarer enligt äldreomsorgsledarens bilaga.
- Förorda skrivningen att restriktivitet skall råda angående alkohol
vid kommunens fest och representation.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Utförligare skrivning angående stycket om uppsägning.

Henrietta Hellström och Kerstin Wikgren reserverar sig mot beslutet
när det gäller skrivningen om alkohol vid fest och representation gäller restriktivitet.

KS § 136
Socialnämnden har 10.6.2014 § 53 behandlat förslag till alkohol- och
drogpolicy för Eckerö kommun och inlämnat kommentarer för kommunstyrelsens behandling (bilaga).
Uppdaterat förslag till alkohol- och drogpolicy i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att Eckerö kommuns alkohol- och drogpolicy godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå följande ändring i texten
under rubriken ”Utgångspunkter”:
”Eckerö kommuns inställning är att en medarbetare behöver hjälp för
att ta sig ur sitt missbruk och att kommunen erbjuder denna hjälp,
men vederbörande har en skyldighet att ta emot denna hjälp.”
Kommunstyrelsen konstaterade att med ”restriktivitet” innebär att måltidsdryck kan serveras i samband med t.ex middagar.
Teres Backman föreslog att inga alkoholhaltiga drycker bör serveras
på kommunala tillställningar på kommunens bekostnad. Förslaget
vann inget understöd.
Backman reserverade sig mot skrivelsen att ” I samband med kurser,
konferenser och representation som äger rum utanför arbetstid ska
restriktivitet råda beträffande alkohol” och att ”Vid fest och representation ska restriktivitet kring alkohol råda, det ska finnas alkoholfria alternativ.”
Kommunstyrelsen beslöt efter denna uppdatering att förorda för
kommunfullmäktige att Eckerö kommuns alkohol- och drogpolicy
godkänns enligt bilaga.

KF § 59
Protokolljusterarnas signatur
Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__
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BESLUT:
Henrietta Hellström föreslog att texten ändras så att kommunen inte
bjuder på alkoholhaltiga drycker.
Tage Mattsson understödde kommunstyrelsens förslag.
Vid omröstningen fick kommunstyrelsens förslag stöd av Tage Mattsson, Mikael Stjärnfelt, Helmer Wikblom och Kerstin Wikgren.
Henrietta Hellströms förslag stöddes av Henrietta Hellström, Birgitta
Blomqvist, Rikard Eklund, Gunilla Holmberg, Gudrun Brändström och
Marie Löfström.
Kommunfullmäktige beslöt att anta alkohol- och drogpolicyn med ändringe i texten så att kommunen inte bjuder på alkoholhaltiga drycker.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KF § 60
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KOMMUNALA ARVODEN 2015
Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Eckerö kommuns arvodestadga i bilaga till kallelsen.
En jämförelse visar att Eckerö kommuns arvoden är på en skälig nivå. Arvoden
för styrelseordförande varierar mycket från kommun till kommun. Styrelseordförande bör ofta fungera som bollplank för kommundirektör och som kontaktlänk
mellan politiker och tjänstemän. Styrelseordförande deltar också en del i den
operativa verksamheten.
Nämndordförandenas, styrelseordförandes och fullmäktigordförandes årsarvode diskuteras på mötet.
KD-FÖRSLAG
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att mötesarvoden och årsarvoden 2015 hålls
oförändrade och fastställs enligt bilaga och att årsarvoden fastsälls enligt följande:
Årsarvoden för ordförande 2015
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 60
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa mötesarvoden och årsarvoden 2015
hålls oförändrade och fastställs enligt bilaga och att årsarvoden fastsälls enligt
följande:
Årsarvoden för ordförande 2015
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__
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Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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ANNONSPRISER , KOMMUNINFO 2015
Annonspriser för kommuninfo har varit ca 1000 euro per år inklusive
moms. År 2013 var intäkterna för kommuninfo 1281 euro inklusive
moms.
Intäkterna från kommuninfo är endast marginella och påverkar inte
kommunens totala intäkter. Kommuninfo är en viktig informationskanal för kommuninvånare.
Annonspriserna höjdes 2014 enligt följande:
Helsida (56,45 € till 58,87 € exklusive moms)
Halvsida (37,90 € till 38,71€ exklusive moms)
Kvartssida (19,35 € till 20,16 € exklusive moms)
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att annonspriserna
hålls oförändrade 2015 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 61

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att annonspriserna hålls oförändrade 2015
enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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HYROR FÖR KOMMUNGÅRDEN 2015
Intäkter för kommungårdens hyror 2013 har varit ca 296 euro. Hyror
för kommungården är endast marginella och påverkar inte kommunens intäkter nämnvärt. Kommunfullmäktige beslöt 2014 att uppbära
bara en hyra för kommungården, för sammanträdesrum med kök och
hall.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att hyran för kommungården 2015 hålls oförändrad enligt följande:
Hyra för kommungården 64,52 € exklusive moms.
Politiska partier kan kostnadsfritt använda kommunens utrymmen för
sammankomster.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 62
BESLUT:
Fullmäktige beslöt att hyran för kommungården 2015 hålls oförändrad
enligt följande:
Hyra för kommungården 64,52 € exklusive moms.
Politiska partier kan kostnadsfritt använda kommunens utrymmen för
sammankomster.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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TAXA FÖR FÖR - OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN ÅR 2015
Kommunfullmäktige beslöt att taxan för för- och eftermiddagsvården
från och med inledningen av skolans verksamhetsår hösten 2015 höjs
till 65 % av barndagvårdens taxa, oberoende av om både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG

Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för för- och eftermiddagsvården under år 2015 fastställs till 65 % av barndagvårdens
taxa, oberoende av om både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
KS § 183
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med socialnämndens beslut, att
förorda inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för
för- och eftermiddagsvården under år 2015 fastställs till 65 % av
barndagvårdens taxa, oberoende av om både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 63
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att taxan för- och eftermiddagsvården under år 2015 fastställs till 65 % av barndagvårdens taxa, oberoende av
om både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
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TAXA FÖR BARNOMSORGEN
Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för barnomsorgen enligt
barnomsorgslagen 2011:86, som började gälla från och med
1.1.2012. Några förändringar har inte kommit sedan dess.
Avgifterna fastställs enligt anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00 euro månad, samt för halvtid 138,00
euro/månad. Minsta avgift som faktureras är 20,00 euro.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att det inte finns några förändringar
att göra när det gäller barnomsorgsavgifter. Taxan för barnomsorgen
hålls oförändrad.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag att avgifterna fastställs enligt
anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00
euro månad, samt för halvtid 138,00 euro/månad. Minsta avgift som
faktureras är 20,00 euro.

KS § 184
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med socialnämndens beslut, att
förorda för kommunfullmäktige att avgifterna fastställs enligt anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00 euro
månad, samt för halvtid 138,00 euro/månad. Minsta avgift som faktureras är 20,00 euro.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 64
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att avgifterna fastställs enligt anvisningar i
barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00 euro månad,
samt för halvtid 138,00 euro/månad. Minsta avgift som faktureras är
20,00 euro.
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TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2015

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2014 varit följande,
enligt beslut KFM § 26/2014:
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 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
Inkomstpersoner gräns/fribelopp
Euro/månad
1
563
2
1 039
3
1 628
4
2 014
5
2 438
6
2 799

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 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
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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 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra, mat
och hemtjänstavgift.

År 2015
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Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom socialoch hälsovården (912/). Indexjustering följer efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande. Följande index-

justering kommer under år 2016.

Socialnämnden 5.8.2014, § 76/2014, fastställde nya och tydligare kriterier för hemservice. Den största förändringen är att städning endast
skall erbjudas dem som har någon annan regelbunden hemtjänst. I
stället för städservice skall hemtjänsten kunna erbjuda besök hos åldringar i eget hem, för sällskap och för att hjälpa till med mindre saker.
Syftet med denna form av besök är att motarbeta ensamhet och isolering samtidigt som åldringsvården får kontakt med de äldre som bor i
eget hem.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår följande förändringar:
- Taxan för städtjänster höjs från 8,00 €/halvtimme/personal till
10,00 euro/halvtimme/personal
- En ny taxa för ”sällskapsbesök” fastställs till 5,00 €
- Lunch höjs från 5,50 euro till 5,60 euro
- Lunch jämte transport hem från 6,00 euro till 6,20 euro
- Övriga avgifter hålls oförändrade.
Socialchefen kompletterar sitt förslag med att benämning ”sällskapsbesök” ändras till ”trygghetsbesök”. ”Trygghetsbesökens”
taxa fastställs till 5 euro/timme/personal. Dygnskostnaden för alla
måltider höjs från 11,00 € till 11,10 €. Till kommunstyrelsens beredning skall uppgifter på kommunens självkostnadspris för hembesök i enlighet med bokslutet för år 2013 (var 41,07 € år 2012).
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter efter diskussion att förorda följande inför
kommunstyrelse och –fullmäktige:
- Taxan för städtjänster höjs från 8,00 €/halvtimme/personal till
10,00 euro/halvtimme/personal
- En ny
taxa för ”trygghetsbesök” fastställs till 5,00
€/halvtimme/personal
- Lunch höjs från 5,50 euro till 5,60 euro
- Lunch jämte transport hem från 6,00 euro till 6,20 euro
- Dygnskostnaden för alla måltider höjs från 11,00 € till 11,10 €.
- Till kommunstyrelsens beredning skall uppgifter på kommunens
självkostnadspris för hembesök i enlighet med bokslutet för år
2013 (var 41,07 € år 2012).
- Övriga avgifter hålls oförändrade.
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18.09.2014
-

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2014 varit följande, enligt beslut KFM § 26/2014:
BESLUTET I HELHET – förändringar med fet stil
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 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.

Inkomst- Antal
personer
gräns/fribelopp
Euro/månad
1
563
2
1 039
3
1 628
4
2 014
5
2 438
6
2 799
-

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 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
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11,10
5,60
6,20
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
10 €/halvtim m e

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. Korrigeras till uppgifter från bokslutet för år 2013.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1
besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell
stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra,
mat och hemtjänstavgift.
KS § 185
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KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, i enlighet med
socialnämndens beslut, att taxor för hemtjänstservice 2015 fastställs 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 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 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.
Inkomst- Antal
personer
gräns/fribelopp
Euro/månad
1
563
2
1 039
3
1 628
4
2 014
5
2 438
6
2 799
-

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 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
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11,10
5,60
6,20
2,50
1,50
2,50

Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun
Dagklienttaxa,
inkluD
derar lunch, kaffe och
e
Aktiviteter
t
Medicinhämtningstaxa
Tvätt
f tjänst
Städning
(för stori
städning
hänvisas
till
n
städfirma)
n
Trygghetsbesök
s

4,50
8,00
11,00
6,00
10 €/halvtim m e/personal

5,00
euro/halvtimme/personal
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
44,89 € för år 2014 i enlighet m ed bokslutet för år 2013.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1
besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell
stödservice.

Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra,
mat och hemtjänstavgift.
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BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 65
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa avgifterna i enlighet med
kommunstyrelsens beslut.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18.09.2014

KF § 66
SN § 90

Sida
25

HYRA SAMLINGSLOKALEN PÅ SOLGÅRDEN OCH EKERGÅRDEN 2015
Hyrorna för samlingslokalen i Solgården och Ekergården har under år
2014 varit följande:
Solgården (stora salen)
Hyra av samlingslokalen
I hyreskostnaden ingår städning.

Hyra 2014
60,00 Euro

Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på 30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna 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 (sam lingssalen)
Hyra av samlingssalen
I hyreskostnaden ingår städning.

Hyra 2014
60,00 Euro

Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på 30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna 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 såsom pensionärer
som åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Solgården samt Ekergården höjs till 80 € och hyran för ideella
föreningar till 40 € från och med 1.1.2015.
Efter diskussion konstaterar socialnämnden att det inte är förenligt
med Solgårdens verksamhet och de boendes trivsel att samlingssalen hyrs ut till utomstående.
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SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att förorda inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen Ekergården höjs till 80
€ och hyran för ideella föreningar till 40 € från och med 1.1.2015. Socialnämnden förordar också att Solgårdens samlingssal inte längre
hyrs ut eftersom det inte är förenligt med Solgårdens verksamhet och
de boendes trivsel.
KS § 186
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar, i enlighet med socialnämndens beslut, för
kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen Ekergården höjs
till 80 € och hyran för ideella föreningar till 40 € från och med
1.1.2015. Kommunstyrelsen förordar också, i enlighet med socialnämndens beslut, för kommunfullmäktige att Solgårdens samlingssal
inte längre hyrs ut eftersom det inte är förenligt med Solgårdens verksamhet och de boendes trivsel.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 66
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att hyrorna för samlingslokalen Ekergården höjs till 80 € och hyran för ideella föreningar till 40 € från och med
1.1.2015. Kommunfullmäktige beslöt också att Solgårdens samlingssal inte längre hyrs ut eftersom det inte är förenligt med Solgårdens
verksamhet och de boendes trivsel.
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BRUKSAVGIFT FÖR VATTEN 2015
Upptogs till behandling bruksavgiften för vatten år 2015, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bruksavgiften för vatten år 2015 är står oförändrad på
1,47€/m³ exklusive moms.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.

KS § 190
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bruksavgiften
för vatten år 2015 är står oförändrad på 1,47€/m³ exklusive moms.
Jan-Anders Öström, understödd av Rune Söderlund, föreslog att avgiften höjs till 1,50 exklusive moms.
Föredragandes förslag vann inget understöd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå för kommunfullmäktige
att bruksavgiften för vatten 2015 höjs till 1,50/m3 exklusive moms.
KF § 67
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att bruksavgiften för vatten 2015 höjs till
1,50/m3 exklusive moms.
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BRUKSAVGIFTER FÖR AVLOPP 2015
Upptogs till behandling bruksavgiften för avlopp år 2015, samt att
föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bruksavgiften för avlopp år 2015 är står oförändrad på
3,57€/m³ exklusive moms.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.

KS § 191
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bruksavgiften för

avlopp år 2015 är står oförändrad på 3,57€/m³ exklusive moms.
Jan-Anders Öström, understödd av Rune Söderlund, föreslog att
bruksavgifter för avlopp 2015 höjs till 3,65 €/m3 exklusive moms.
John Hilander, understödd av Sanna Söderlund, föreslog att bruksavgifter för avlopp 2015 höjs till 3,60 €/m3 exklusive moms.
Föredragandes förslag vann inget understöd.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att två understödda föreslag förelåg, varför omröstning verkställdes.
Omröstningspropositionen fastställdes så att den som röstar för
Öströms förslag röstar JA och den som röstar för Hilanders förslag
röstar NEJ.
För Öströms förslag röstade Jan-Anders Öström, Britt Berthén-Eklund
och Rune Söderlund.
För Hilanders förslag röstade John Hilander och Sanna Söderlund.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att föreslå för kommunfullmäktige att bruksavgifter för avlopp 2015 höjs till 3,65 €/m3 exklusive
moms.
KF § 68

BESLUT:
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Kommunfullmäktige beslöt att bruksavgifter för avlopp 2015 höjs till
3,65 €/m3 exklusive moms.
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GRUNDAVGIFT FÖR VATTEN 2015
Upptogs till behandling grundavgiften för vatten år 2015, samt att föreslå den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att grundavgiften för vatten år 2015 är står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.

KS § 192
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att grundavgiften
för vatten år 2015 står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 69
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att grundavgiften för vatten år 2015 står
oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
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ANSLUTNINGSAVGIFT FÖR VATTEN 2015
Upptogs till behandling anslutningsavgifter för vatten, samt att föreslå
den 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:
Anslutningsavgift = våningsyta + 5 x våningsyta x fastställt pris/m2.
Kategori 2:
a) Övriga byggnader, dit hör större allmänna byggnader, hotell,
stugbyar och med dem likvärdiga byggnader. Anslutningsavgiften uträknas enligt formel 2.
Formel 2:
Anslutningsavgift = tot. våningsyta + 5 x våningsyta x fastställt
pris/m2.
b) 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.
Kategori 3:
För campingplatser och gästhamnar. Anslutningsavgiften uträknas
enligt formeln 3.
Formel 3:
Anslut.avgift = (140l x 75tält/ha x 3pers/tält x 0,5) / 800 x 720 / 960 x
pris uträknat enligt schablon för kategori 1 x 0,75%
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anslutningsavgiften för vatten står oförändrad
2015.
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Nuvarande anslutningsavgift:
Vatten 1,08€/m² inklusive moms 24% blir 1027,20€
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.
KS § 193
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anslutningsavgifterna för vatten är fastställs 2015 enligt följande:
Kategori 1
Anslutningsavgift för vatten 828,39 exkl. moms.
Vatten 1,07€/m² inklusive moms 24 % 1027,20€
Kategori 2 och 3
Enligt fastställd formel.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 70
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att anslutningsavgifterna för vatten är fastställs 2015 enligt följande:
Kategori 1
Anslutningsavgift för vatten 828,39 exkl. moms.
Vatten 1,07€/m² inklusive moms 24 % 1027,20€
Kategori 2 och 3
Enligt fastställd formel.
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ANSLUTNINGSAVGIFT FÖR AVLOPP 2015
Upptogs till behandling anslutningsavgifter för avlopp, samt att föreslå
den 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:
Anslutningsavgift = våningsyta + 5 x våningsyta x fastställt pris/m2.
Kategori 2:
c) Övriga byggnader, dit hör större allmänna byggnader, hotell,
stugbyar och med dem likvärdiga byggnader. Anslutningsavgiften uträknas enligt formel 2.
Formel 2:
Anslutningsavgift = tot. våningsyta + 5 x våningsyta x fastställt
pris/m2.
d) 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.
Kategori 3:
För campingplatser och gästhamnar. Anslutningsavgiften uträknas
enligt formeln 3.
Formel 3:
Anslut.avgift = (140l x 75tält/ha x 3pers/tält x 0,5) / 800 x 720 / 960 x
pris uträknat enligt schablon för kategori 1 x 0,75%
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anslutningsavgiften för avlopp står oförändrad
2015.
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Nuvarande anslutningsavgift:
Avlopp 2,20€/m² blir 1548,39€ exklusive moms 24%.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.

KS § 194

KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att anslutningsavgifterna för avlopp 2015 fastställs enligt följande:
Kategori 1
Anslutningsavgift för avlopp 1548,39 € exklusive moms.
Avlopp 2,00 €/m² blir 1920,00 € inklusive moms 24%.
Kategori 2 och 3
Enligt fastställd formel.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 71
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att anslutningsavgifterna för avlopp 2015
fastställs enligt följande:
Kategori 1
Anslutningsavgift för avlopp 1548,39 € exklusive moms.
Avlopp 2,00 €/m² blir 1920,00 € inklusive moms 24%.
Kategori 2 och 3
Enligt fastställd formel.
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FÖRSENINGSAVGIFT PÅ VATTENAVLÄSNING 2015
Upptogs till behandling förseningsavgift för avläsning av vattenmätare
för de abonnenter som inte meddelar sin mätarställning inom utsatt
tid.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att förseningsavgiften förblir oförändrad på 24,39€ exklusive
m om s.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt höja förseningsavgiften för de som inte
meddelat sin mätarställning inom utsatt tid till 40,34€ exklusive
m om s.

KS § 195
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med tekniska nämndens beslut att höja förseningsavgiften för de som inte
meddelat sin mätarställning inom utsatt tid till 40,34€ exklusive
m om s.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 72

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att höja förseningsavgiften för de som inte
meddelat sin mätarställning inom utsatt tid till 40,34€ exklusive
m om s.
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EXTERNSLAMTAX A 2015
Upptogs till behandling externslamtaxa för år 2015, samt att föreslå
den samma för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Årets taxor:
För perioden 01.01.2014-31.12.2014 för slutna system 18,00€/m ³ exklusive m om s 24%.
För perioden 01.01.2014-30.04.2014 och 16.09.2014-31.12.2014 för
tre kammarbrunnar och slamavskiljare 32,03€/m ³ exklusive m om s
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 att slamtaxorna förblir oförändrade år 2015.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.

KS § 196
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige oförändrad exterslamtaxa 2015 enligt följande:
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.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige oförändrad exterslamtaxa 2015 enligt följande:
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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.
Kommunstyrelsen beslöt också föreslå för kommunfullmäktige att
tekniska nämnden avgör under vilken period externslam från trekammarbrunnar och slamavskiljare inte tas emot.
KF § 73
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att tillämpa oförändrad exterslamtaxa
2015 enligt följande:
För perioden 01.01.2014-31.12.2014 för slutna system 18,00€/m ³ exklusive m om s.
Taxan för slam från trekammarbrunnar och slamavskiljare fastställdes
till 32,03€/m ³ exklusive m om s.
Kommunfullmäktige beslöt också att tekniska nämnden avgör under
vilken period externslam från tre- kammarbrunnar och slamavskiljare
inte tas emot.
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PLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER 2015
Upptog till behandling plogningsavgifter för pensionärer över 80 år
fyllda och de pensionärer som erhåller kommunal hemservice för säsongen 2014/2015.
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 2014/2015 till 52,50€ exkl. moms 24% samt att en förseningsavgift på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura inom utsatt
tid.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt höja plogningsavgiften till 60€ exklusive
moms.
Anmälning för plogningen sker genom inbetalning till kommunen senast 30.11.2014.
En förseningsavgift på 50% procent uppbärs för obetald plogningsfaktura inom utsatt tid.

KS § 197
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska nämndens beslut, höjning av plogningsavgift för pensionärer
över 80 år fyllda som erhåller kommunal hemservice och de som erhåller färdtjänst i enlighet med handikappservicelag för säsongen
2014/2015 till 60 € exkl. Mom s. Anmälning sker genom inbetalning
till kommunen senast 31.10.2014 Efter det uppbärs en avgift förhöjd
med 50%.
Sanna Söderlund föreslog att plogningsavgifterna höjs ytterligare med
2 %. Förslaget vann inget understöd.
John Hilander understödde föredragandes förslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska nämndens beslut, höjning av plogningsavgift för pensionärer
över 80 år fyllda som erhåller kommunal hemservice och de som erProtokolljusterarnas signatur
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håller färdtjänst i enlighet med handikappservicelag för säsongen
2014/2015 till 60 € exkl. Mom s. Anmälning sker genom inbetalning
till kommunen senast 31.10.2014 Efter det uppbärs en avgift förhöjd
med 50%.
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KF § 74
BESLUT:
Gudrun Brändström föreslog att avgiften skulle fastställas till 55,- euro
exkl. moms. Förslaget erhöll inget understöd.
Kommunfullmäktige beslöt att höja plogningsavgift för pensionärer
över 80 år fyllda, de som erhåller kommunal hemservice och de som
erhåller färdtjänst i enlighet med handikappservicelag för säsongen
2014/2015 till 60 € exkl. Mom s. Anmälning sker genom inbetalning
till kommunen senast 31.10.2014. Efter det uppbärs en avgift förhöjd
med 50%.
Gudrun Brändström reserverade sig mot beslutet.
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AVGIFTER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2015
Upptogs till behandling hamnavgifter för småbåtshamnen i Käringsund för år 2015, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att hamnavgiften står oförändrad på
nuvarande 129,54 € exkl.m oms 24%.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.

KS § 198
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att hamnavgiften
står oförändrad på nuvarande 129,54 € exkl.m oms.
Sanna Söderlund, understödd av Jan-Anders Öström föreslog att avgifterna för småbåtshamnen höjs med 2% till 132,13 € exkl.moms.
Föredragandes förslag vann inget understöd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå för kommunfullmäktige
att hamnavgiften för småbåtshamnen höjs med 2% till 132,13 €
exkl.moms.
KF § 75
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att hamnavgiften för småbåtshamnen höjs
med 2% till 132,13 € 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
18.09.2014

KF § 76

Sida
42

REKRYTERING AV KOMMUNDIREKTÖR
Kommunstyrelsen delges aktuell information angående rekryteringen
av ny kommundirektör.
Håkan Lundberg är tillfrågad och kan åta sig uppdraget för 3 månader. Han är beredd att arbeta på timbasis ca 2 – 3 dagar i veckan, då
främst med beredning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Närmare uppgifter om Lundberg delgavs på mötet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Håkan Lundberg anställs som tf kommundirektör under tiden 9.9 – 9.12.2014, eller enligt överenskommelse. Lön som utbetalas är 45 €/h. Tjänsteavtal uppgörs med kommunstyrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 76
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att Håkan Lundberg anställs som tf kommundirektör under tiden 9.9 – 9.12.2014, eller enligt överenskommelse. Lön som utbetalas är 45 €/h. Tjänsteavtal uppgörs med kommunstyrelsen.
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SKOLANS HYRESHUS, ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Eckerö kommunfullmäktige har 20.2.2014 beslutat bjuda ut skolans
hyreshus till försäljning med villkoret att skolnämnden ska ge ett utlåtande över förslaget att sälja hyreshuset.
Skolnämnden anser att tomten är av central betydelse för såväl skolan som kommunen. Tomten är viktig för framtida utvecklingsmöjligheter, exempelvis för- och eftermiddagsvården och/eller bibliotek.
Skolnämnden förordar inte försäljning av fastigheten.
Kommunstyrelsen har anlitat City Mäklaren Ab rfm för att bjuda ut
skolans hyreshus till försäljning. Vid anbudstidens utgång 20.5.2014
har inkommit två anbud på fastigheten.
Det högsta anbudet var på 60.000 euro och avgavs av Asko Repo
som företrädare för KomboÅland Ab och den andra anbudet var på
20.000 euro och avgavs av Johan Hilander som företrädare för Hilanders VVS Ab. Vid förfrågan angav Hilander att han inte önskade
delta i budgivning, varvid det högsta erhållna anbudet för aktuell fastighet är 60.000 euro. (bilaga 11)
Tidigare kostnadskalkyler för renovering har visat att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera byggnaden. Däremot kan frågan om
eventuell rivning aktualiseras. Kostnadskalkyl för rivning i bilaga (7).
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige ingen försäljning
av skolans hyreshus i detta skede. I sammanhanget beaktas skolnämndens utlåtande att tomten är viktig för framtida utvecklingsmöjligheter, exempelvis för- och eftermiddagsvården och/eller bibliotek.
Kommunstyrelsen önskar att ärendet remitteras för fortsatt beredning
och att eventuella framtida användningsmöjligheter för tomten undersöks.
BESLUT:
John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
Hilander avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att anbuden förkastas och att skolans hyreshus bjuds ut pånytt till försäljning. I anbudsbegäran bör ingå att
kommunen önskar se en plan för användning av fastigheten och en
hållbar utvecklingsstrategi.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18.09.2014

KF § 44

Sida
44

BESLUT:
Ärendet antecknades för kännedom.

KS § 154
Hilander VVS Ab:s anbud på skolans hyreshus delgavs på mötet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige ingen försäljning
av skolans hyreshus i detta skede. I sammanhanget beaktas skolnämndens utlåtande att tomten är viktig för framtida utvecklingsmöjligheter, exempelvis för- och eftermiddagsvården och/eller bibliotek.
Kommunstyrelsen önskar att ärendet remitteras för fortsatt beredning
och att eventuella framtida användningsmöjligheter för tomten undersöks.
BESLUT:
John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
Hilander avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att ärendet återremitteras för ny beredning.
Kommunstyrelsen beslöt att anbud på rivning av skolans hyreshus
begärs.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KS § 171
Kommunstyrelsen beslöt 12.8.2014 § 154 att anbud på rivning av
skolans hyreshus begärs. Emmaus bygg- och möbelretur har kontaktats och delger innan mötet ifall de är intresserade av att ta bort skåp,
dörrar, vitvaror mm. De är inte intresserade av rivning av hela huset.
Emmaus meddelar då också tidpunkt för arbetet. Deponiavfall betalas
enligt vikt och därför torde anbud på rivning bli förmånligare efter att
Emmaus tagit bort en del material från huset.
Emmaus har givit följande anbud på demontering av inredning:
Emmaus Åland erbjuder sig att demontera inredning samt ta hand om
vitvaror från Eckerö kommuns radhus (skolans hyreshus) i Storby,
Eckerö. Kostnaden för detta 1.000 euro inkl. 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
18.09.2014

Sida
45

I anbudet ingår att demontera:
- köksinredningar (inte de som är platsbyggda)
- garderober (inte de som är platsbyggda)
- vissa innerdörrar
- ytterdörrar
- sanitetsporslin som är i bruksskick
- en del VVS-material såsom t.ex. blandare
- en del elmaterial såsom brytare och kontaker
- en del material från bastun såsom bastulavar och ev. bastuvirke
Därtill omhändertas en del av vitvarorna.
Anbudet förutsätter att den inredning och de vitvaror som fanns i lägenheten då besiktning utfördes den 20.8.2014 finns kvar och står till
Emmaus förfogande under hela den överenskomna demonteringsperioden. Arbetet utförs under en tidpunkt som överenskoms med Eckerö kommun.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen anlitar Emmaus för demontering enligt anbud. Anbudsbegäran på rivning av skolans hyreshus beaktar även Emmaus
demontering av inredning. Anbudsbegäran godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Kommundirektören begär totalentreprenad för rivning i vilken
Emmaus anbud inte beaktas. Anbud begärs av Schakten Ab, Karlssons gräv, Eklunds Åkeri och Häggbloms åkeri.
KS § 203
Anbud för rivning av skolans hyreshus inbegärts senast 5.9.2014
Följande anbud har inkommit inom utsatt tid:
Anbuden i bilaga till kallelsen.
Eklunds Åkeri
Totalpris: 44 400 exklusive moms
N.Häggbloms Åkeri
Totalpris 25.500 exklusive moms
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunfullmäktige besluter om försäljning eller rivning av skolans hyreshus.
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John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
deltog inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunfullmäktige besluter om rivning av skolans hyreshus.
KF § 77
BESLUT:
Enligt förslag.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över beslutet i nedanstående paragrafer.
Paragrafer: 55 – 57,
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
Besv ärsmyndighet och
besv ärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
§§ 58 - 77
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förv altningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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Besv ärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.

Inlämnande av
besv ärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter
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