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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 119

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium”.
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf:
”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut
från kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige
i särskilda fall utsett till beredningsorgan”.
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse
ska ”utsändas minst sju dagar” före mötet).
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet.
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 120

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

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.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes André Sjöström och Johan Hellström.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.4.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00 fredagen
21.10.2016.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 121

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 122

HYRA SAMLINGSLOKALEN PÅ EKERGÅRDEN 2017

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 280

Socialnämnden 06.10.2015 § 137
Hyrorna för samlingslokalen i Ekergården. Hyran för Ekergården har
under år 2015 varit följande:
Ekergården 80 €
Hyran för ideella föreningar 40 €
Förslag
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och -fullmäktige att det inte finns några förändringar
att göra när det gäller hyrorna för samlingslokalen i Ekergården. Hyrorna hållas oförändrade.
Beslut
Enligt förslag.
KS § 280/13.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Ekergården hålls oförändrade.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 84/22.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 337/1.12.2015
Efter kontakt med skatteförvaltningen kommer hyran för samlingslokalen att momsbeläggas av kommunen.

Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Ekergården 2016 är:
Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms

BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 100/10.12.2015
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att hyrorna för samlingslokalen i
Ekergården 2016 är:
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms
KS § 281/27.9.2016
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Ekergården 2017 är:
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms
BESLUT:
Susann Fagerström föreslog att hyrorna skulle indexjusteras. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
Styrelsen beslutade föreslå inför kommunfullmäktige att hyrorna
för samlingslokalen i Ekergården 2017 är:
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms.
KF § 122/20.10.2016
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställde hyrorna för samlingslokalen i
Ekergården 2017 till:
Ekergården 64,52 euro exkl. moms
Hyran för ideella föreningar 32,26 euro exkl. moms.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 123

HYRESTAXOR I ECKERÖ SKOLA

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 286

SKN 12.10.2015
Bilaga: 1/8/2015 Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2016
Hyresavgifterna föreslås justeras med ca 1,5 % fr.o.m. 1.1.2016
Förslag:
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresavgifterna vid
Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. den 1.1.2016
BESLUT:
Skolnämnden omfattade förslaget.
KS § 286/13.10.2015
Skolnämnden har den 12.10.2015 beslutat föreslå hyresavgifter enligt
bilaga § 286.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyresavgifterna vid Eckerö skola fastställs enligt bilaga § 286.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyresavgifterna vid Eckerö skola fastställs enligt följande (avgifterna inklusive moms):
Avgift
Avgift
Prisju- Prisjufr.o.m
fr.o.m stering i stering i
1.1.2016 1.1.2015
%
euro

Utrymme

Klassrum/kväll

12,00

11,80

1,69 %

0,20

Gymnastiksal/kväll omklädningsrum och dusch /
Kväll

24,50

24,00

2,08 %

0,50

Gymnastiksal, omklädningsrum och dusch per timme

10,00

9,80

2,04 %

0,20

Dusch-och omklädningsrum/kväll

8,00

7,85

1,91 %

0,15

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Gymnastiksal terminsavgift

121,00

119,00

1,68 %

2,00

Datasal/ kväll

38,50

38,00

1,32 %

0,50

Textilslöjdsal / kväll

38,50

38,00

1,32 %

0,50

Kök, matsal och hall/ kväll

38,50

38,00

1,32 %

0,50

Logi/person/natt

10,00

9,80

2,04 %

0,20

Uthyrningsregler
Skolnämnden får i undantagsfall avvika från taxorna vid större evenemang eller för sådana tillställningar som är speciellt viktiga för
kommunen eller landskapet Åland. (Kommunfullmäktige 29.10.2009,
§ 96)
Föreningar och organisationer med hemort i Eckerö kommun kan få
hyra skolan för övernattning. Kostnaden för logi uppgår till 10 euro
per person och natt. För övriga utomstående föreningar och organisationer har skolnämnden en mycket restriktiv hållning vad gäller att
hyra ut sko-lan för övernattning. Endast i sådana fall där skolan har
haft kontakt med andra skolor och elever är det möjligt att vid kontakter och utbyten upplåta skolan för övernattning. I dylika fall erläggs
ingen avgift. Uthyrning innefattande logi avgörs av skolnämnden. Övriga uthyrningar avgörs av skolföreståndaren.
Hyresgästen ansvarar för eventuell skadegörelse och att lokalerna
lämnas i ursprungligt skick.

KF § 86/22.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

SKFN § 42/20.9.2016

Bilaga: 1/5/2016 Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2017
Hyresavgifterna föreslås justeras med ca 1 % fr.o.m. 1.1.2017
Förslag:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresavgifterna vid
Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. den 1.1.2017.
Beslut:
Enligt förslag.

KS § 282/27.9.2016
Se bilaga för SKFN:s förslag i § 42/20.9.2016.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen förslår inför fullmäktige att hyresavgifterna vid Eckerö
skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. 1.1.2017.

BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 123/20.10.2016
Förslag justerade hyresavgifter i bilaga.
./.
BESLUT:
Fullmäktige beslutade fastställa hyrestaxorna i Eckerö skola för
2017 enligt framlagt förslag, se bilaga.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 124

ANNONSPRISER, KOMMUNINFO 2017

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 261
År 2014 var intäkterna för annonsering i kommuninfo 1616 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)
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att annonspriserna
hålls oförändrade 2016 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms
BESLUT:
Jan-Anders Öström understöder tf. kommundirektörens förslag.
Sanna Söderlund föreslår en höjning om 2 % på annonspriserna.
Förslaget vinner inget understöd och förfaller därmed.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att annonspriserna hålls oförändrade 2016 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms
KF § 66/22.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 282/27.9.2016

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att annonspriserna hålls oförändrade 2017 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 124/20.10.2016
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att annonspriserna hålls oförändrade 2017 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
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Sammanträdesdatum
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Dnr: KANSLI 250/2016
KF § 125

ECKERÖ KOMMUNS BEREDSKAPSPLAN FÖR NORMALA OCH
UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN

RÅL § 25/22.5.2014
Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden har reviderats.
./.
Bilaga A-RN § 25, beredskapsplan, Eckerö kommun
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden godkänner och förordar inför
kommunstyrelsen beredskapsplanen för normala och undantagsförhållanden i Eckerö kommun enligt bilaga A-RN § 25.
Beslut:
Enligt förslag.

KS § 287/27.9.2016
Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden bereddes av nämnden för Räddningsområde Ålands landskommuner (den gemensamma räddningsnämnden) 22.5.2016. Planen bör beredas av styrelsen och fastställas av fullmäktige.
Enligt överenskommelse med räddningschef Lennart Johansson är
det lämpligt att uppdatera siffrorna rörande invånare, s. 10 och 13,
och fordonsbestånd, s. 10. En uppdatering har gjorts i bilaga.
./.
En lokal kommunal övning planeras genomföras inom kort i kommunen i syfte att gå igenom vilka åtgärder som krävs, och vilka behov
som finns, vid en större olycka av något slag.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden fastställs i enlighet med
bilaga.
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BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden fastställs i enlighet med
bilaga. Målsättningen är att när nya aktuella befolkningssiffror föreligger uppdateras planen.

KF § 125/20.10.2016
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställde Eckerö kommuns beredskapsplan
för normala och undantagsförhållanden i enlighet med framlagt
förslag i bilaga.
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Dnr: BTN 206/2016
KF § 126

AVGIFTER FÖR BYGGNADSTILLSYN 2017

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 118
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 96
Upptogs till behandling avgifter för byggnadstillsynen år 2017. Framarbetat förslag till avgifter ligger på samma nivå som år 2016.
Bilaga - BTN § 96-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 96
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter
föreslå inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för
byggnadstillsynen 2017 godkänns enligt framarbetat förslag i bilaga
BTN § 97-2016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 96
BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden föreslår således inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avgifterna står oförändrade 2017.
__________
KS § 231/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att avgifterna för byggnadstillsyn är oförändrade 2017, enligt bilaga.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till nämnden för ytterligare redovisning av beräkningar rörande avgifterna ifråga, inkl. jämförelsematerial rörande andra kommuner, och möjligheter till ev. höjningar, inkl. indexhöjningar, inte minst med hänsyn till den ekonomiska
situationen i kommunen.
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 118
Protokolljusterarnas signatur
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Upptas återremitterade avgifter för byggnadstillsyn 2017 från kommunstyrelsen för vidare behandling.
För att följa inflationstakten, som enligt Finlands bank ligger nära 2%
borde avgifterna höjas årligen.
Bilaga - BTN § 118-2016

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 118
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter
föreslå inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för
byggnadstillsynen 2017 godkänns enligt indexjusterat förslag i bilaga
BTN § 118-2016.
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 118
BESLUT:
Enligt förslag.
Taxorna har jämförts med fem andra kommuner, Hammarland,
Saltvik, Finström, Jomala och Lemland.
Taxorna är uppbyggda på olika sätt i kommunerna och ej direkt jämförbara. En del kommuner har fasta avgifter medan andra kommuner
har rörliga. Eckerös taxa är rörlig och relaterad till byggnadens storlek.
Vid jämförelse konstateras att Eckerös taxa utgör ett medianvärde av
de jämförda taxorna.
Kostnaden för ett bygglov för ett egnahemshus med eldstad på 160
kvm blir enligt föreslagen taxa: 431,50 € exklusive moms. Bygglovsavgifter är inte momspliktiga.
____________
KS § 300/11.10.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att avgifter för
byggnadstillsynen 2017 godkänns enligt förslag i bilaga. Även avgifterna för 2016 återfinns för information i bilaga. Inflationen var i augusti 2016 0,4%.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 126/20.10.2016
Förslag avgifter byggnadstillsyn 2017 i bilaga.
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för byggnadstillsyn 2017
enligt framlagt förslag, se 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
17

Sammanträdesdatum
20.10.2016

Dnr: BTN 205/2016
KF § 127

AVGIFTER FÖR MILJÖTILLSTÅND 2017

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 119
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 97
Upptogs till behandling avgifter för miljötillstånd för år 2017. Förslag
till avgifter för miljötillstånd enligt bilaga.
Bilaga – BTN § 97-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 97
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter
föreslå inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för
miljötillstånd år 2017 godkänns enligt förslag framarbetat i bilaga BTN
§ 98-2016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 97
BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden föreslår således inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avgifterna står oförändrade 2017.
____________

KS § 232/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifterna är oförändrade 2017, enligt bilaga.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till nämnden för ytterligare redovisning av beräkningar rörande avgifterna ifråga, inkl. jämförelsematerial rörande andra kommuner, och möjligheter till ev. höjningar, inkl. indexhöjningar, inte minst med hänsyn till den ekonomiska
situationen i kommunen.
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 119
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
18

Sammanträdesdatum
20.10.2016

Upptas återremitterade avgifter för enskilda avloppsanläggningar från
kommunstyrelsen för vidare behandling.
För att följa inflationstakten, som enligt Finlands bank ligger nära 2%
borde avgifterna höjas årligen.
Bilaga - BTN § 119-2016

Kommun
Tillstånd för enskilt avlopp (hushåll)
Hammarland
83 € - 174 €
Finström
90 € - 180 €
Jomala
125 € - 187 €
Lemland
126,10 € - 191,36 €
Saltvik
105 € - 210 €
Eckerö
163 €
Tabell. Kostnadsjämförelse med andra kommuner.

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 119
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter
föreslå inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för
enskilda avlopp 2017 godkänns enligt indexjusterat förslag i bilaga
BTN § 119-2016.
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 119
BESLUT:
Enligt förslag.
__________

KS § 301/11.10.2016

Justerat förslag i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Styrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att avgifter för miljötillstånd 2017 godkänns enligt förslag i bilaga. Även avgifterna för
2016 återfinns för information i bilaga. Inflationen var i augusti 2016
0,4%.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 127/20.10.2016
Förslag avgifter miljötillstånd 2017 i bilaga.
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för miljötillstånd 2017
enligt framlagt förslag, se 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
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Dnr: BTN 207/2016
KF § 128

AVGIFTER FÖR AVFALL 2017

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 120
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 98
Upptogs till behandling förslag till avgifter för avfall år 2017.
Bilaga – BTN § 98-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 98
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter
föreslå inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för
avfall år 2017 godkänns enligt förslag framarbetat i bilaga BTN § 982016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 98
BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden föreslår således inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avgifterna står oförändrade 2017.
__________
KS § 233/30.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att avgifterna är oförändrade
2017, enligt bilaga.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till nämnden för ytterligare redovisning av beräkningar rörande avgifterna ifråga, inkl. jämförelsematerial rörande andra kommuner, och möjligheter till ev. höjningar, inkl. indexhöjningar, inte minst med hänsyn till den ekonomiska
situationen i kommunen.
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 120

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Upptas återremitterade avgifter för avfall 2017 från kommunstyrelsen
för vidare behandling.
För att följa inflationstakten, som enligt Finlands bank ligger nära 2%
borde avgifterna höjas årligen.
Bilaga - BTN § 120-2016

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 120
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter
föreslå inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för
avfall 2017 godkänns enligt indexjusterat förslag i bilaga BTN § 1202016.
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 120
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att justera följande avgifter:
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Inert (glas, klinker, keramik)
Träavfall
Traktor och lastbilsdäck
Säng
Apparatur innehållande kylmedia, t.ex. kyl/frys

49,00 €/m³
85,00 €/m³
85,00 €/m³
23,00 €/m³
12,50 €/st.
30,00 €/st
8,50 €/st

(39,48)
(68,55)
(68,55)
(18,51)
(9,68)
(24,19)
(6,85)

Kartong och metall

4,10 €/säck eller 19,40 €/m³ inkl. moms
(3,29/15,63 exkl. moms)

Vit blandpapper och tetror

6,20 €/säck eller 27,00 €/m³ inkl. moms
(5,02/21,80 exkl. moms)

Mjuk blandplast och aluminium

6,20 €/säck eller 27,00 €/m³
(5,02/21,80 exkl. moms)

Glas

6,20 €/säck eller 27,00 €/m³
(5,02/21,80 exkl. moms)

Övriga avgifter följer tidigare lämnat förslag.

__________

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KS § 302/11.10.2016
Byggnadstekniska nämndens senaste förslag i bilaga.
./.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå att inför fullmäktige avgifterna för avfall
2017 fastställs enligt bilaga, inkl. följande enligt nämndens senaste
förslag:
Okomprimerat, brännbart
49,00 €/m³
Blandavfall, deponi
85,00 €/m³
Inert (glas, klinker, keramik)
85,00 €/m³
Träavfall
23,00 €/m³
Traktor och lastbilsdäck
12,50 €/st.
Säng
30,00 €/st
Apparatur innehållande kylmedia, t.ex. kyl/frys 8,50 €/st

(39,48)
(68,55)
(68,55)
(18,51)
(9,68)
(24,19)
(6,85)

Återvinningsmaterial från företag:
Kartong och metall

4,10 €/säck eller 19,40 €/m³ inkl. moms

Vit blandpapper och tetror

6,20 €/säck eller 27,00 €/m³ inkl. moms

Mjuk blandplast och aluminium 6,20 €/säck eller 27,00 €/m³
Glas

6,20 €/säck eller 27,00 €/m³

BESLUT:
Styrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att avgifter för avfall 2017 godkänns enligt förslag i bilaga. Även avgifterna för 2016
återfinns för information i bilaga. Inflationen var i augusti 2016 0,4%.
Styrelsen noterade att fastställda avgifter ska följas och erläggas.
KF § 128/20.10.2016
Förslag avgifter för avfall 2017 i bilaga.
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för avfall 2017 enligt
framlagt förslag, se 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
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Dnr: BTN 208/2016
KF § 129

AVGIFTER FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2017

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 130
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 104
Upptogs till behandling avgifter för vatten och avlopp år 2017. Förslag
till avgifter för vatten och avlopp enligt bilaga.
Bilaga – BTN § 104-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 104
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter
föreslå inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för
vatten och avlopp år 2017 godkänns enligt förslag framarbetat i bilaga
BTN § 104-2016.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 104
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att avgifterna för vatten och avlopp godkänns
med följande förändringar:
Bruksavgiften för avloppsvatten sänks från 3,65 €/m³ till 3,52 €/m³ exklusive moms.
Exempel på pris för avloppsvatten per m³ i andra kommuner 2016:
2,42 €/m³
4,02 €/m³
3,42 €/m³
2,35 €/m³
4,35 €/m³
3,71 €/m³
5,77 €/m³

Hammarland
Finström
Saltvik
Jomala
Mariehamn
Lemland
Föglö

Externslamtaxan återremitteras för vidare beredning.
__________
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 130
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Upptas återremitterade avgifter för vatten och avlopp 2017 för vidare
behandling.
För att följa inflationstakten, som enligt Finlands bank ligger nära 2%
borde avgifterna höjas årligen.
Bilaga - BTN § 130-2016

Kommun

Bruksavgift för avlopp 2016

Hammarland 2,42 €/m³
Finström
Finströms kommunaltekniska AB
Jomala
2,35 €/m³
Lemland
3,71 €/m³
Saltvik
3,42 €/m³
Eckerö
3,50 €/m³

Anslutningsavgift för avlopp 2016
1.036,29 €
Finströms kommunaltekniska AB
1.600 €
1.628 € ny byggnad (982€ bef. Byggnad)

1.670 €
1.548,39 €

Tabell. Kostnadsjämförelse med andra kommuner.

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 130
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter
föreslå inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att avgifter för
vatten och avlopp 2017 godkänns enligt förslag i bilaga BTN § 1302016.
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 130
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt godkänna avgifterna för vatten
och avlopp 2017 enligt förslag i bilaga BTN § 130-2016 med följande
kompletteringar:
Punkt 8 och 9 ändrat:
8. Externslamtaxa

15,00 €/m³ för slutna system
25,00 €/m³ för tre kammarbrunnar och
slamavskiljare

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

9. Processvatten avgift (avloppsvatten som avviker från normalt hushållsavloppsvatten)
Enligt särskilt avtal.
Tidigare ingångna avtal fortsätter att
gälla.
__________

KS § 308/11.10.2016

Byggnadstekniska nämndens senaste förslag i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att avgifterna för vatten
och avlopp 2017 fastställs enligt bilaga, i enlighet med Byggnadstekniska nämndens förslag.
BESLUT:
John Hilander stödde föreliggande förslag.
Jan-Anders Öström föreslog att styrelsen föreslår inför fullmäktige att
bruksavgiften för avloppsvatten höjs till 3,65 euro/m³ exklusive moms
2017. Susann Fagerström stödde förslaget.
Styrelsen röstade om de två förslagen. John Hilanders förslag utgjorde omröstningsproposition ja och Jan-Anders Öströms förslag utgjorde omröstningsproposition nej. En ledamot röstade ja och fyra ledamöter röstade nej, se omröstningsprotokoll i bilaga.
Därmed föreslog styrelsen inför fullmäktige att vatten- och avloppaavgifterna 2017 fastställs enligt bilaga, där att bruksavgiften för
avloppsvatten är 3,65 euro/m³ exklusive moms och externslamtaxa är
15,00 euro/m³ för slutna system samt 25,00 euro/m³ för tre kammarbrunnar och slamavskiljare.
John Hilander reserverade sig mot beslutet att föreslå inför fullmäktige att bruksavgiften för avloppsvatten höjs till 3,65 euro/m³ exklusive
moms 2017.
Även avgifterna för 2016 återfinns för information i bilaga. Inflationen
var i augusti 2016 0,4%.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 129/20.10.2016
Förslag avgifter för vatten och avlopp 2017 i bilaga.
./.

BESLUT:
Johan Hilander föreslog att bruksavgiften för avloppsvatten fastställs till 3,52 euro/m³ exklusive moms 2017. Förslaget understöddes av Kerstin Wikgren, Brage Eklund och Rune Söderlund. Inget
annat förslag fick understöd. Därmed beslutade kommunfullmäktige att bruksavgiften för avloppsvatten fastställs till 3,52 euro/m³
exklusive moms 2017.
I övrigt beslutade fullmäktige att avgifterna fastställs enligt framlagt förslag.
Sammanställning av de av fullmäktige fastställda avgifterna för
vatten och avlopp 2017 återfinns i bilaga.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 130

HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS 2017

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 121
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 105
Upptogs till behandling hyrorna i kommunens hyreshus. Under 2016
höjdes hyrorna i Ekergården med 15 c/m² per månad från och med
den 1.5.2015.
För att följa inflationstakten, som enligt Finlands bank ligger nära 2%
borde hyrorna höjas årligen.
Enligt hyresstatistik från ÅSUB för 2016 ligger medelmånadshyran i
April 2016 på 10,00 €/m² för hela Åland och ca. 8,41 €/m² för landsbygden och ca. 8,09 €/m² i skärgården. I medelmånadshyran ingår
varmvatten och uppvärmning. Statistiken grundar sig på de största
hyresvärdarna i Åland, sammanlagt nästan 1900 bostäder vilket
motsvarar ungefär hälften av alla hyresbostäder på Åland.
För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
Landskapsregeringens samtycke inhämtas, för Eckerös del gäller det
Ekebo. Övriga hyror besluter kommunen om.

Hyror i kommunens fastigheter 2016
Kommungårdens hyreshus
i hyran ingår uppvärmning.

6,95 €/m²

Ekebo
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning

6,35 €/m²

Ekergården
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

7,10 €/m²

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 105
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att hyrorna i kommunens hyreshus står oförändrade under 2017.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 105
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
Kommunteknikern anmäler jäv i ärendet.

Byggnadstekniska nämnden konstaterar att jäv inte föreligger eftersom kommunteknikern inte har en beslutande roll i ärendet.
Byggnadtekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att hyrorna i kommunens hyreshus står oförändrade under 2017.
___________
KS § 234/30.8.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna i kommunens hyreshus är oförändrade 2017.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till nämnden för ytterligare underlag rörande frågan och förslag på möjligheter till ev. höjningar,
inkl. indexhöjningar, inte minst med hänsyn till den ekonomiska situationen i kommunen.
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 121
Upptas återremitterade avgifter för kommunens hyreshus 2017 från
kommunstyrelsen för vidare behandling.
För att följa inflationstakten, som enligt Finlands bank ligger nära 2%
borde hyrorna höjas årligen.

Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 121
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter
föreslå inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att hyror för
kommunens hyreshus 2017 höjs med 2% i samtliga kommunens
byggnader.
Förslag till indexjusterade hyror i kommunens fastigheter 2017
Kommungårdens hyreshus
7,09 €/m²
i hyran ingår uppvärmning.
Ekebo
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning

6,48 €/m²

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

7,24 €/m²

Ekergården
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
Landskapsregeringens samtycke inhämtas, vilket innebär att Landskapets samtycke måste inhämtas för eventuell hyreshöjning i Ekebo.
Byggnadstekniska nämnden 29.09.2016 § 121
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
KS § 303/11.10.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att hyror för kommunens hyreshus
2017 höjs med 2% i samtliga kommunens byggnader, enligt följande:

Kommungårdens hyreshus
i hyran ingår uppvärmning.

7,09 €/m²

Ekebo
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning

6,48 €/m²

Ekergården
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

7,24 €/m²

För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
Landskapsregeringens samtycke inhämtas, vilket innebär att Landskapets samtycke måste inhämtas för eventuell hyreshöjning i Ekebo.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 130/20.10.2016

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att hyrorna för kommunens hyreshus
2017 höjs med 2% i samtliga kommunens byggnader, enligt följande:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Eckerö den
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
Kommungårdens hyreshus
i hyran ingår uppvärmning.

7,09 €/m²

Ekebo
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning

6,48 €/m²

Ekergården
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning

7,24 €/m²

För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
Landskapsregeringens samtycke inhämtas, vilket innebär att Landskapets samtycke måste inhämtas för eventuell hyreshöjning i Ekebo.
Sådant samtycke inhämtas av förvaltningen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 131

TAXA FÖR BARNOMSORGEN 2017

Socialnämnden 03.10.2016 § 4
Socialnämnden 03.10.2016 § 8
Socialnämnden 05.09.2016 § 109
Socialnämnden 06.10.2015 § 131
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 fastställdes 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.

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.
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.
Beslut
Enligt förslag
Socialnämnden 05.09.2016 §109
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden beslutar att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att genomföra en indexjustering
med 2% på samtliga avgifter inom barnomsorgen. Taxan för barnomsorgen höjs därmed med 2%.
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 är
20,00 euro.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
BESLUT
Ärendet återremiteras
Socialnämnden 03.10.2016 § 8

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.
Socialnämnden beslutar 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.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 305/11.10.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att avgifterna fastställs enligt anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00
euro månad samt för halvtid 138,00 euro/månad.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 131/20.10.2016

BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för 2017 enligt anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00 euro
månad samt för halvtid 138,00 euro/månad.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 132

TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2017

Socialnämnden 03.10.2016 § 5
Socialnämnden 03.10.2016 § 9

Socialnämnden 05.09.2016 § 110
Socialnämnden 06.10.2015 § 132

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2015 varit följande:
Regelbunden hemtjänst
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.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

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

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 €/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 2015 i enlighet med bokslutet för år 2013. Korrigeras
till uppgifter från bokslutet för år 2014.
Tillfällig hemtjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1
besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell
stödservice.
Periodplats
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra,
mat och hemtjänstavgift.

Förslag
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att avgifterna hålls oförändrade.
Beslut
Enligt förslag

Socialnämnden 05.09.2016 §110

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialchefen föreslår att socialnämnden beslutar att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att äldreomsorgens taxor fastställs enligt följande.

Regelbunden hemtjänst
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.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
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
-Dygnskostnad för alla måltider
-Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per
mål
Middag

12
6
6,90
2,80
1,50
3

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

4,50
8,00

11,00
6,00
11 €/halvtimme
20€/månad

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
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.
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den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

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 2015 i enlighet med bokslutet för år 2013. Korrigeras
till uppgifter från bokslutet för år 2014.
Tillfällig hemtjänst
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.

BESLUT
Återremitteras för klarläggning av portions kostnaderna. Samt en
jämförelse med tidigare års kostnader och intäkter.

ÄLDREOMSORG:
MÅLTIDSSERVICE
STÖDTJÄNSTAVGIFTER

OCH

ÖVRIGA

SN

-

Bilagor:
Taxa måltidsservice
Portionskostnader och intäkter Solgårdens kök
Äldreomsorgsledaren har gjort en jämförelse av taxan för måltidsservice i andra Åländska kommuner. En uppskattning av portionskostnader och intäkter i Solgårdens kök har sammanställts. Under övriga
stödserviceavgifter har ytterligare några tjänster lagts till för att tydliggöra att kommunen erbjuder även dessa.

ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Äldreomsorgsledaren föreslår att taxorna för måltidsservice och övriga stödtjänster fastställs enligt följande för år 2017:

Måltidsservice:
2016
Dygnskostnad
för alla måltider
Lunch
Lunchportion
jämte transport hem
Frukost
Kaffe
med
dopp, kvällskaffe, per mål
Middag

2017
11,10

12,00

5,60
6,20

6,00
7,00

2,50
1,50

3,00
2,00

2,50

3,00

Övriga stödserviceavgifter inom hemtjänsten:
2016
Användning av bastun
Duschhjälp i det egna hemmet
Duschhjälp,pensionär utom Solgården med hjälp av personal
Dagvårdsservice, inkluderar lunch,
kaffe och aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Trygghetsringning, per gång
Trygghetsbesök
Handling (på Hugos)
Städning (för storstädning hänvisas till städfirma)

2017

4,50
4,50
4,50

4,50
5,50
5,50

8,00

9,00

11,00
6,00
1,00
5,00€/halvtimme
11,00
10 €/halvtimme

11,00
6,00
1,00
5,00€/halvtimme
11,00
11€/halvtimme/personal

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att omfatta Äldreomsorgsledarens förslag.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

KS § 306/11.10.2016
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att taxorna för måltidsservice och
övriga stödtjänster fastställs enligt följande för år 2017:
Måltidsservice:
2016
Dygnskostnad 11,10
för alla måltider
Lunch
5,60
Lunchportion
6,20
jämte transport hem
Frukost
2,50
Kaffe
med 1,50
dopp, kvällskaffe, per mål
Middag
2,50

2017
12,00

6,00
7,00

3,00
2,00

3,00

Övriga stödserviceavgifter inom hemtjänsten:
2016
Användning av bastun
Duschhjälp i det egna hemmet
Duschhjälp,pensionär utom Solgården med hjälp av personal
Dagvårdsservice, inkluderar lunch,
kaffe och aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Trygghetsringning, per gång
Trygghetsbesök
Handling (på Hugos)
Städning (för storstädning hänvisas till städfirma)

2017

4,50
4,50
4,50

4,50
5,50
5,50

8,00

9,00

11,00
6,00
1,00
5,00€/halvtimme
11,00
10 €/halvtimme

11,00
6,00
1,00
5,00€/halvtimme
11,00
11€/halvtimme/personal

BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 132/20.10.2016

Kommunfullmäktige fastställde taxorna för måltidsservice och övriga
stödtjänster enligt följande för år 2017:
Måltidsservice:
2016
Dygnskostnad 11,10
för alla måltider
Lunch
5,60
Lunchportion
6,20
jämte transport hem
Frukost
2,50
Kaffe
med 1,50
dopp, kvällskaffe, per mål
Middag
2,50

2017
12,00

6,00
7,00

3,00
2,00

3,00

Övriga stödserviceavgifter inom hemtjänsten:
2016
Användning av bastun
Duschhjälp i det egna hemmet
Duschhjälp,pensionär utom Solgården med hjälp av personal
Dagvårdsservice, inkluderar lunch,
kaffe och aktiviteter
Medicinhämtningstaxa
Tvätt tjänst
Trygghetsringning, per gång
Trygghetsbesök
Handling (på Hugos)
Städning (för storstädning hänvisas till städfirma)

2017

4,50
4,50
4,50

4,50
5,50
5,50

8,00

9,00

11,00
6,00
1,00
5,00€/halvtimme
11,00
10 €/halvtimme

11,00
6,00
1,00
5,00€/halvtimme
11,00
11€/halvtimme/personal

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
20.10.2016
KF § 133

KOMMUNALA ARVODEN 2017

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 260

./.

Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Eckerö kommuns arvodestadga i bilaga till kallelsen:
bilaga § 260.
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.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att mötesarvoden och årsarvoden 2015 hålls
oförändrade och fastställs enligt bilaga § 260 och att årsarvoden fastställs enligt
följande:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att årsarvoden 2016 hålls oförändrade och
fastställs enligt följande:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle
erhålla ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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Sammanträdesdatum
20.10.2016

Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de
fastställs oförändrade för 2016 enligt följande:
Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 35,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 15€ för förtroendevalda såvida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller på
följande möte. Tjänstemän erhåller justeringsarvode om justeringen är
utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på följande möte.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

KS § 328 /16.11.2015
Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Kommunfullmäktige den 22.10.2015 fastställde enligt § 64 mötesarvodena oförändrade för 2016. Det kan det dock vara skäligt att se över och
ändra mötesarvoderingen på två punkter:
1) Arvode för protokolljustering bör utgår oberoende av när justeringen äger
rum. Första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras därför till
följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
2) Det är skäligt att övriga tjänstemän får samman ersättning som föredragande/sekreterare och förtroendevalda för mötesnärvaro. Under rubriken
”Sammanträdesarvoden” höjs därför sammanträdesarvodet för ”Övriga
tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €, så att ersättningen läggs på liknande
nivå som övriga mötesdeltagare.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;
1) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
Protokolljusterarnas signatur
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2) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.

Eckerö kommuns arvodesstadga lyder med dessa ändringar som följer:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
Vice-ordförandena i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.

Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 50,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när den äger rum.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Protokolljusterarnas signatur
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Revisorernas arvoden utgår enligt räkning

Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden
Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;
3) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:
”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20€ för förtroendevalda och tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”
4) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.
Därmed lyder arvodesstadgan som följer:
Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Protokolljusterarnas signatur
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påseende

Utdragets riktighet
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Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle
erhålla ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de
fastställs oförändrade för 2016 enligt följande:
Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 €
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €
Övriga tjänstemän 50,00 €
Föredragande och/eller sekreterare +20,00€
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd
Grund + 50%
Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden, Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
Andra uppdrag och förrättningar
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat
sätt 30,00 €
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje
uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)
Centralvalnämnden
Protokolljusterarnas signatur
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För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 225 €
om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen,
varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv
dags förrättning således uppgår till fem timmar.
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på
50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbörjad timme
som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
Arvode för protokolljustering
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20 € för förtroendevalda och
tjänstemän oberoende av när den äger rum.
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare
tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.
Övriga arvoden och ersättningar
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter
ersätts enligt överenskommelse på förhand.
Telefonersättning
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
50

Sammanträdesdatum
20.10.2016
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i
kommunstyrelsen.
Ägovägsnämnden

Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.
Reseersättning
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande
kollektivavtal.
Förlorad arbetsinkomst
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

KF § 104/10.12.2015
BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslog att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode
som är hälften av ordförandenas årsarvode. Janne Fagerström understödde förslaget.
Tage Mattsson understödde styrelsens förslag.
Marcus Eriksson föreslog återremiss till Kommunstyrelsen av frågan
om arvodena. Kari Kärki understödde förslaget.
Frågan om återremiss togs upp till avgörande. För ett beslut om återremiss krävs att ett sådant understöds av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid handuppräckning stödde sex ledamöter återremiss.
Därmed beslutade Kommunfullmäktige att återremittera frågan om
arvodena till Kommunstyrelsen.
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KS § 270/13.9.2016
Kommunfullmäktige fastställde § 65/22.10.2015 arvodesstadgan
för 2016, se bilaga.
Arvodesfrågan togs sedan upp av styrelsen igen rörande två
punkter: mötesarvodet till tjänstemän och arvodet för protokolljustering. Kommunfullmäktige beslutade dock enligt KF §
104/10.12.2015 att återremittera frågan utan att besluta om några
ändringar i stadgan.
Underlag i form av en jämförelse mellan några kommuner rörande
vissa arvoden återfinns i bilaga.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodena 2016
kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges beslut §
65/22.10.2015.
BESLUT:
Styrelsen föreslog inför kommunfullmäktige att arvodena 2016
kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges beslut §
65/22.10.2015 med nedanstående ändringar, som återges i bilaga:
Stycket om ägovägsnämnd stryks eftersom den nämnden inte existerar på kommunal nivå längre.
Därtill beslutade styrelsen att årsarvodet för Byggnads- och Miljönämnden och Tekniska nämnden inte utgår eftersom de nämnderna upphörde sista februari 2016.
Årsarvode för Byggnadstekniska nämndens ordförande utgör 800
euro för 2016.
Janne Fagerström föreslog att årsarvodet för ordförandena sänks
till hälften. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
John Hilander föreslog att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode som är hälften av ordförandenas arvoden. Janne Fagerström understödde förslaget. Därmed beslutade styrelsen enhälligt föreslå inför fullmäktige att vice-ordförandena erhåller ett årsarvode som är hälften av ordförandenas arvoden.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
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KF § 117/22.9.2016
BESLUT:
Brage Eklund föreslog att vice-ordförandena för år 2016 erhåller
ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Kalle Björnhuvud och Tage Mattsson understödde förslaget.
Kerstin Wikgren understödde styrelsens förslag.
Därmed förelåg två förslag. Styrelsens förslag, understött av Kerstin Wikgren, utgjorde röstningsproposition ja. Brage Eklunds förslag, understött av Kalle Björnhuvud och Tage Mattsson, utgjorde
röstningsproposition nej. Tre ledamöter röstade ja och sex nej (tre
ledamöter lade ner sin röst), se röstningsprotokoll i bilaga.
Därmed beslutade fullmäktige att vice-ordförandena för år 2016
erhåller ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.
Därutöver beslutade fullmäktige följande rörande arvodena och
arvodesstadgan för 2016:
-

Stycket om ägovägsnämnd stryks eftersom den nämnden inte existerar på kommunal nivå längre.

-

Årsarvodet för Byggnads- och Miljönämnden och Tekniska nämnden utgår inte eftersom de nämnderna upphörde sista februari
2016.

-

Årsarvode för Byggnadstekniska nämndens ordförande utgör 800
euro för 2016.
Slutligen beslutade fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att bereda en formulering om sjukdomsfrånvaro för infogande i arvodesstadgan 2017.

KS § 288/27.9.2016
Fullmäktige fastställde i § 117/22.9.2016 arvodena för 2016. Vidare fick styrelsen i uppdrag att bereda en formulering om sjukdomsfrånvaro för infogande i arvodesstadgan 2017.
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I bilagda förslag till arvodesstadga för 2017 har en formulering om
sjukfrånvaro infogats, se bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att följande ändring görs rörande årsarvodena för 2017: ordföranden för Byggnadstekniska
nämnden erhåller 1000 euro för 2017.
Vidare förslår styrelsen, enligt uppdrag av KF § 117/22.9.2016, att
följande tillägg om sjukfrånvaro görs i arvodesstadgan för 2017:
”För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en
månad ska arvodet minskas i motsvarande mån med en tolftedel
för varje hel månads bortavaro.”
Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att arvodesstadgan
2017 fastställs enligt bilaga, med de två ovannämnda ändringarna.
BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att följande ändring görs rörande årsarvodena för 2017, enligt uppdrag i KF § 117/22.9.2016:
”För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en
månad ska arvodet minskas i motsvarande mån med en tolftedel
för varje hel månads bortavaro. Istället utgår ersättning till den
som upprätthåller uppdraget i förhållande till den tid som uppdraget innehas, med en tolftedel av årsarvodet per månad.”
I stadgan införs vidare under mötesarvoden:
”Styrelsens representanter i nämnder

40 €”

Styrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att arvodesstadgan
2017 fastställs enligt bilaga, med de ovannämnda ändringarna.

KF § 133/20.10.2016
Förslag arvodesstadga 2017 i bilaga.
./.
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BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställde årsarvodena och mötesarvodena i
arvodesstadgan 2017 enligt framlagt förslag, se bilaga.
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KF § 134

DELEGERINGSORDNING BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

KS § 311/11.10.2016
Kommunfullmäktige fastställde 19.5.2016/§ 83 en delegeringsordning
för Byggnadstekniska nämnden.
Kommunstyrelsen anställde 28.6.2016/§ 199 Emma Saarela (då
Emma Mattsson) som tekniker, med behörighet att genomföra byggnadstillsyn för kommunen. Befattningen är ordinarie och på heltid.
Delegeringsordningen för Byggnadstekniska nämnden bör därför
uppdateras, så att även den beslutanderätt som tillkommer tjänsten
tekniker/byggnadsinspektör inkluderas.
Förslag till delegeringsordning där även tjänsten
ker/byggnadsinspektör är inkluderad återfinns i bilaga.

tekni-

./.
Eftersom substansinnehållet i delegeringsordningen såpass nyligen
stämts av med Byggnadstekniska nämnden finns det inte behov av
att remittera den till nämnden denna gång.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att delegeringsordningen fastställas i enlighet med bilaga.

BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 134/20.10.2016
Förslag delegeringsordning för Byggnadstekniska nämnden i bilaga.
./.
BESLUT:
Fullmäktige fastställde delegeringsordningen enligt bilaga, med
ytterligare två ändringar utöver framlagt förslag:
- I § 1 infogas en ytterligare punkt (på två ställen), enligt följande lydelse: ”6. Anmälningsärenden”.
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-

I §§ 3-7 rörande ”PERSONALFRÅGOR” infogas genomgående
formuleringen:
”eller
i
dennes
bortavaro
tekniker/byggnadsinspektör”.
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KF § 135

KOMMUNENS FASTIGHET STENBACKA RNR 6:17

KS § 230/30.8.2016
Kommunen beställde under 2015 ett värderingsutlåtande rörande fastigheten Stenbacka Rnr 6:17, se bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar efter utförd värdering, inför fullmäktige att
Stenbacka Rnr 6:17 säljs.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 136/20.10.2016
Värderingsutlåtande rörande fastigheten Stenbacka Rnr 6:17 i bilaga.
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att fastigheten Stenbacka Rnr 6:17
kan bjudas ut till försäljning.
Styrelsen återkommer till fullmäktige när förslag till försäljningspris
finns.
Ärendet bör då vara kompletterat med en utredning om vilka kostnader som nödvändiga åtgärder rörande värmesystemet, samt ev.
andra åtgärder rörande vatten m.m., kommer att medföra vid en
försäljning.
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KF § 136

TILLBYGGNAD AV DAGHEM - VÄG

Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
Kommunstyrelse 16.02.2016 § 35
Kommunstyrelsen kan enligt 7 § 9 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga tillsätta kommittéer för ett särskilt uppdrag. Kommittén
verkar till dess uppdrag är slutfört om inte styrelsen beslutar upplösa
kommittén innan dess. Kommittéernas ekonomiska handlingsutrymme regleras av beviljade anslag inom budgetramar.
Enligt beslut av kommunfullmäktige 10.12.2015 § 109 ”Budget 2016
och ekonomiplan 2017-2018” har 200 000 euro avsatts år 2016 och
ytterligare 200 000 euro år 2017 för tillbyggnad av daghemmet.
En kommitté bör tillsättas för tillbyggnad av daghemmet.
Kommitténs uppgift är att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Upphandling
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentering
- Rapportera till kommunstyrelsen
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen tillsätter en kommitté för tillbyggnaden av daghemmet.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att kommittén består av fem personer. I övrigt
bordlade styrelsen ärendet till nästa möte.

KS § 35/16.2.2016
Styrelsen beslutade att tillsätta följande i byggnadskommittén för
tillbyggnaden av daghemmet:
Brage Eklund, Susanna Eklund, Anders Svebilius, Susann Fagerström och John Hilander.
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Styrelsen utsåg Brage Eklund till ordförande för byggnadskommittén.

-

Kommitténs uppgift är att:
Verkställa projektering och kostnadsberäkning
Föreslå tidsplan för arbetena
Upphandling
Delta i arbetsplatsmöten
Dokumentering
Rapportera till kommunstyrelsen
Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara

Kommunteknikern deltar i kommittén å tjänstens vägnar.
KS § 200/28.6.2016

Enligt KS § 184/14.6.2016 fortskrider Byggnadskommittén för tillbyggnad av daghemmet med att bjuda ut projektet och återrapporterar till styrelsen.

Kommundirektörens förslag:
Byggnadskommittén får till uppgift att inkludera en kostnadsberäkning
av vägen till daghemmet i Storby i kostnadsberäkningen av projektet
och återrapporten till styrelsen.

BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 221/9.8.2016
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 15.6.2016 sägs följande i § 3: ”Väg och parkering ingår
för närvarande inte i projektet. Arbetskommittén begär från kommunstyrelsen om att uppdraget utökas och att en ny väg till daghemmet samt parkering ska ingå i uppdraget.”
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 4.7.2016 sägs följande i § 2: ”.. Arbetskommittén begär
därför tillåtelse av kommunstyrelsen att få förverkliga vägen till
daghemmet och anhåller om tillåtelse för att få anta JS EntrepreProtokolljusterarnas signatur
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nad för projektet. JS Entreprenad har inkommit med det för kommunen mest ekonomiska anbudet.”

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
BESLUT:
Styrelsen beslutade, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
Nödvändig ändring av detaljplan måste göras i skyndsam ordning.
Styrelsen remitterade frågan till BTN.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
Kommunstyrelsen har delegerat till Arbetskommittén för utbyggnaden av Daghemmet Nyckelpigan att upphandla och verkställa
byggandet av ny väg till daghemmet.
Projektet bjöds ut på entreprenad under hösten 2014. JS Entreprenad inkom med det för kommunen mest ekonomiska anbudet.
Priset för vägen är 37.317,00 €. Protokoll från anbudsöppning enligt bilaga BTN § 102-2016.
Kommunstyrelsen förordar att gällande detaljplan för Storby revideras i skyndsam ordning.
Bilaga BTN § 102-2016
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
FÖRSLAG:
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Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsbudget från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige gällande 38.000,00 € för förverkligande av projektet.
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna att Tiina Holmberg kontaktas gällande revidering av detaljplanen för Storby.
Byggnadstekniska nämnden 23.08.2016 § 102
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att deras arbete är utfört
men förordar inför kommunstyrelsen att vägen byggs. Kommittén
för tillbyggnad av daghemmet uppmanas anhålla om tilläggsmedel
hos kommunstyrelsen för vägbygget.
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att arbetet med revidering av detaljplanen för Storby är ett omfattande arbete och besluter att offerter för arbetet tas in av flera arkitekter så att processen
med revideringen kan fortsätta.
___________
KS § 240/30.8.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar begära inför fullmäktige att beslut fattas om att
en investering görs, nämligen vägen till tillbyggnaden av daghemmet.
Tilläggsbudget om 38 000 euro för vägen begärs.

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan till kommundirektören och tar
upp den vid påföljande möte.
KS § 263/13.9.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen återremitterar frågan.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslog att en kostnadskalkyl innefattande
alla kända kostnader sammanställs av Byggnadskommittén för
styrelsens och fullmäktiges räkning. Förslaget vann inte understöd.
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John Hilander föreslog att tilläggsbudget om 38 000 euro för
vägen begärs av fullmäktige. Janne Fagerström understödde förslaget. Styrelsen beslutade därmed att styrelsen begär tilläggsbudget om 38 000 euro för vägen av fullmäktige.
Jan-Anders Öström reserverade sig skriftligt mot förslaget, se bilaga.

KF § 113/22.9.2016

C9 INVESTERINGAR
C950 Tekniska nämnden

9531 Byggnadsplanevägar
4340 Fast konstruktion etc.
Projekt: Vägen till nya daghemmet.

Tilläggsbudget 38 000 euro för investeringar.
Tilläggsbudgeten

finansieras

med

kassatillgodohavanden.

BESLUT:
Kerstin Wikgren stödde styrelsens förslag.
Brage Eklund föreslog bordläggning. Rune Söderlund och Tage
Mattsson stödde förslaget.
Frågan om bordläggning togs upp till avgörande. Understöd av
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna krävs för ett beslut om bordläggning. Vid handuppräckning stödde sex ledamöter
förslaget om bordläggning. Därmed beslutade fullmäktige att
ärendet skulle bordläggas.
KF § 136/20.10.2016
Enligt § 24 Kommunallagen för landskapet Åland (1997:73) bordläggs ett ärende till nästa sammanträde om organet inte beslutat
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om en annan tidpunkt. Eftersom ingen specifik tidpunkt beslutats
av fullmäktige ovan, inkluderas ärendet på föredragningslistan för
detta möte.
BESLUT:
Rune Söderlund föreslog att ärendet rörande vägen skulle återremitteras till styrelsen för ytterligare utredning om alternativa trafiklösningar. Kari Kärki understödde förslaget. Ingen opponerade
sig mot förslaget.
Kerstin Wikgren föreslog att en barnkonsekvensanalys skulle genomföras i syfte att klarlägga trafiklösningen f.n. vid daghemmet
Nyckelpigan. Förslaget understöddes av Brage Eklund. Ingen opponerade sig mot förslaget.
Fullmäktige beslutade därmed att ärendet rörande vägen återremitteras till styrelsen för ytterligare utredning om alternativa trafiklösningar och att en barnkonsekvensanalys genomförs i syfte att
klarlägga trafiklösningen f.n. vid daghemmet Nyckelpigan.
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KF § 137

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Budgetuppföljning t.o.m. september 2016 i bilaga.

-

Kommundirektör; rekrytering pågår enligt tidsplanen.

FRÅGESTUND kl. 20.35-21.00
Främst följande frågor diskuterades:
- Har styrelsen diskuterat framtidsfrågor som rör t.ex. kommunutredningens olika förslag om en sammanslagning av kommuner?
- Har styrelsen haft kontakter med Hammarland om konkret samarbete och gemensamma initiativ Eckerö-Hammarland om samarbete den senaste tiden?
- Finns det pågående diskussioner och kontakter med andra kommuner om kommunernas socialtjänst, ”KST”?
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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.
§§ 119-21, 136, 137
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
§§ 122-135
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
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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Besvärskrift

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
besvärshandlingarna

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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