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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 80

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 80

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.
BESLUT:
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 81

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 81
Förslag:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:.
1. Hundskatt för skatteåret 2017, § 93
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns med förändringarna nedan:
-Hundskatt för skatteåret 2017, §93 godkänns som extra ärende i föredragningslistan.
-§ 92 Tillsättande av rösningsnämnd avföres från behandling enligt
Eckerö kommuns förvaltningsstadga, 4 :19.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 82

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 82
Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige beslutar om en annan ordning.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.04.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Leif Borg och Johan Hilander utses till protokolljusterare. Protokollet
justeras senast 20.11.2017, kl.20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 83

KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2018

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 83
Kommunstyrelse 07.11.2017 § 309
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 276

KS § 314/3.11.2015
Den fastställa kommunala inkomstskattenivån ska meddelas Skatteförvaltningen senast den 17.11.2015.
Kommunfullmäktige fastställde 2015 års inkomstskattenivå till 18,50
%.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2016 fastställs till 18,50%.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 95/12.11.2015
Skatteutfallet för alternativa procentsatser finns i bilaga § 95 - 1.
./.
Läget i kommunstyrelsens budgetarbete vad gäller budgeterad resultaträkning efter kommunstyrelsemöte den 11.11.2015 (§ 321: ”Efter
genomgång av driftsdelen, då smärre korrigeringar gjordes, återremitterar styrelsen frågan för vidare beredning”), se bilaga § 95 – 2.
./.

BESLUT:
Janne Fagerström föreslår att inkomstskattesatsen för år 2016 sänks
till 18,25%. Gunilla Holmberg understöder styrelsens förslag. Janne
Fagerström återtar sitt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad inkomstskattesats om
18,50% år 2016.

KS § 327/25.10.2016
Skatteutfallet för alternativa procentsatser finns i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2016 fastställs till 18,50%.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan.

KS § 352/8.11.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2016 fastställs till 18,50%.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 146/17.11.2016
Bilagor:
./.
-

Läget f.n. budgeterat resultat.
Budgetunderlag skatter.

BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

Kerstin Wikgren föreslog att inkomstskatten för år 2017 höjs till
18,65%. Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.
Tage Mattsson och Brage Eklund understödde styrelsens förslag.
Därmed beslutade fullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2016
fastställs oförändrad till 18,50%.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Den faställda kommunala inkomstskattenivån ska meddelas Skatteförvaltningen senast den 15.11.2017. Kommunfullmäktige
faställde 2016 års inkomstnivå till 18,50 %.

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 276

Den faställda kommunala inkomstskattenivån ska meddelas Skatteförvaltningen senast den 17.11.2017. Kommunfullmäktige
faställde 2017 års inkomstnivå till 18,50 %.

Bilagor:
1.Skatteutfall för alternativa procentsatser
2.Budgetunderlag skatter
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2018 fastställs till 18,50%.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till dess att kommunstyrelsen får del av socialnämndens förslag på budget.

Kommunstyrelse 7.11.2017 § 309
Bilagor:
1.Skatteutfall för alternativa procentsatser
2.Budgetunderlag skatter
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
3.Sammanställd totalbudget 2018
4. Resultaträkning och finansieringsanalys

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2018 fastställs till 18,50%.
BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 83
Bilagor:
1.Skatteutfall för alternativa procentsatser
2.Budgetunderlag skatter
3.Sammanställd totalbudget 2018
4. Resultaträkning och finansieringsanalys
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2018 fastställs till 18,50%.
BESLUT:
Enligt förslag.
Beslutet justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 84

KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 2018

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 84
Kommunstyrelse 07.11.2017 § 310
Kommunstyrelse 24.10.2017 § 277

KS § 315/3.11.2015
De kommunala fastighetsskattenivåerna skall meddelas Skatteförvaltningen senast den 17.11.2015.
Nuvarande kommunala fastighetsskattesatser uppgår till:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

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

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2016 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

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

BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 96/12.11.2015
Fastighetsskatt 2016 (Finlands Kommunförbunds beräkning), se bilaga § 96.
./.

BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställer oförändrade kommunala fastighetsskattesatser för 2016 enligt följande:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

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

KS § 328/25.10.2016

Fastighetsskatt 2016 (Finlands Kommunförbunds beräkning), se bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2017 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

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

BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan.

KS § 353/25.10.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2017 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 147/17.11.2016

Bilagor:
./.
-

Läget f.n. budgeterat resultat.
Budgetunderlag skatter

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade att oförändrade kommunala fastighetsskattesatser 2017 fastställs enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

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

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen 24.10.2017 §277
Fastighetsskatt 2017 (Finlands Kommunförbunds beräkning), se bilaga.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2018 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

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

BESLUT:
Ärendet återremitteras till dess att kommunstyrelsen får del av socialnämndens förslag på budget.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

Kommunstyrelse 7.11.2017 § 310
Bilagor:
1.Fastighetsskatt, beräkning (Finlands kommunförbund)
3.Sammanställd totalbudget 2018
4.Resultaträkning och finansieringsanalys
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2018 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra
bostadsbyggnader
Allmän
fastighetsskatt
Allmännyttigtsamfund

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

BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 84
Bilagor:
1.Fastighetsskatt, beräkning (Finlands kommunförbund)
3.Sammanställd totalbudget 2018
4.Resultaträkning och finansieringsanalys
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade
kommunala fastighetsskattesatser 2018 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende
Andra
bostadsbyggnader
Allmän
fastighetsskatt
Allmännyttigtsamfund

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

BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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Enligt förslag.
Beslutet justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 85

HYRESTAXOR I ECKERÖ SKOLA

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 85
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 284
SKN 6.9.2017
Bilaga: 7/6/2017

Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2018
Hyresavgifterna föreslås justeras med ca 1,5 % fr.o.m. 1.1.2018
Förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresavgifterna vid Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. den
1.1.2018.
Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 284
Bilaga: Eckerö skola, hyrestaxor 1.1.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förslår inför fullmäktige att hyresavgifterna vid Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. 1.1.2018.

BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 85
Bilaga: Eckerö skola, hyrestaxor 1.1.2018
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen förslår inför fullmäktige att hyresavgifterna vid Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga fr.o.m. 1.1.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 86

KOMMUNALA ARVODEN 2018

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 86
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 285
KF § 117/22.9.2016
KS § 270/13.9.2016
Kommunstyrelsen 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 €
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
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 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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

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 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.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
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.

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:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
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.”
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%
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

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,
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.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

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
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.”
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

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 €
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 €
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

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 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
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
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.

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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

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.

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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

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.

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.

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

Slutligen beslutade fullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att bereda en formulering om sjukdomsfrånvaro för infogande i arvodesstadgan 2017.

Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 285
Bilaga: Förslag, Arvodesstadga 2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvoden
för 2018 kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges
beslut KF § 117/22.9.2016.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 86
Bilaga: Förslag, Arvodesstadga 2018
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvoden
för 2018 kvarstår såsom fastställda i enlighet med fullmäktiges
beslut KF § 117/22.9.2016.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 87

ANNONSPRISER, KOMMUNINFO 2018

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 87
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 286
Intäkterna från kommuninfo är endast marginella och påverkar inte
kommunens totala intäkter. Kommuninfo är en viktig informationskanal för kommuninvånare. Kommundirektören bedömer inte att det
finns skäl för kommunen att inför 2018 besluta om några prisjusteringar gällande annonspriserna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att annonspriserna
hålls oförändrade för 2018 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 87
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att annonspriserna hålls oförändrade för 2018 enligt följande:
Helsida 58,87 € exklusive moms
Halvsida 38,71 € exklusive moms
Kvartssida 20,16 € exklusive moms
BESLUT:
Enligt förslag.
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16.11.2017
KF § 88

HYRESTAXA, SAMLINGSRUMMET PÅ EKERGÅRDEN

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 88
Kommunstyrelse 02.11.2017 § 300
Socialnämnden 25.10.2017 § 118
Hyran på Ekergårdens samlingsrum har varit 80 € och för ideella föreningar 60 € år 2017.
Förslag: Hyran för samlingslokalen på Ekergården är oförändrad för
år 2018.
Beslut: Förslaget godkändes.

Kommunstyrelse 2.11.2017 § 300
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyran för samlingslokalen på Ekergården behålls oförändrad för 2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 88
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyran för samlingslokalen på Ekergården behålls oförändrad för 2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 89

AVLOPPSAVGIFTER 2018

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 89
Kommunstyrelse 02.11.2017 § 302
Byggnadstekniska nämnden 30.10.2017 § 121
Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 267
Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 111

Upptogs till behandling avloppsavgifter för år 2018.
Nya avloppsavgifter enligt Bilaga, BTN 09.10.2017, § 111, har tagits
fram.
I de nya taxorna föreslås en höjning av bruksavgiften för avlopp med
2 % från dagens 3,52 €/m3 (exkl. moms) till 3,59 €/m3 (exkl.
moms).
Föreslår att avgifterna gällande externslamstaxa höjs med ca. 2 % till:
 Slutna tankar, från 15,00 €/m3 till 15,32 €/m3 exkl. moms
 Slamavskiljare, 25,00 €/m3 till 25,81 €/m3 exkl. moms
Under förutsättning att de föreslagna nya normerna godkänns föreslås att anslutningsavgiften byggs upp på ett nytt sätt och höjs med
1% samt 650 €, då 50 m material och grävning ingår.
Dagens avloppsanslutningsavgifter som är beroende av byggnadens
användningsändamål och storlek är svårtolkade och otydliga, vilket
även påpekats av revisorerna. Vid tillbyggnad skall fastighetsägare
idag begära tilläggsanslutning vilket är både arbetsdrygt och blir lätt
bortglömt.
Föreslagen taxa grundas på användningsändamålet med en grunddel
och en tilläggsdel enligt bilaga.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avloppsavgifterna, enligt bilaga, godkänns.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
BESLUT:

Tommy Nordin föreslår att avgifterna hålls oförändrade. Förslaget
vann inget understöd.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
__________

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 267
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
avloppsavgifterna, enligt bilaga, godkänns.

BESLUT:
Ärendet återremitteras till byggnadstekniska nämnden för att bifoga kalkyl över täckningsgrad och självkostnad.
__________
I Bilaga, BTN 30.10.2017, § 121a ses en kalkyl över självkostnadspriset.
Kommunstyrelsen har den 10.10.2017, § 265, beslutat att 50 m inte
skall ingå vid en avloppsvattenanslutning. Tidigare förslag ändras och
anslutningsavgiften höjs med ca. 1 % jämfört med år 2017, enligt Bilaga, BTN 30.10.2017, § 121b.
Nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att ändringar bör
göras i inlämnat budgetförslag från BTN då förslaget är framtaget
med att 50 m skulle ingå. Ändringarna som bör göras är:
3004-5410 -6500€
4397-5410 +6500€
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att avloppsvattenavgifterna godkänns enligt
bilaga.
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BESLUT:
Tommy Nordin föreslår att avgifterna hålls oförändrade. Tommys förslag erhöll inget understöd.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.

__________
Kommunstyrelse 2.11.2017 §302
Bilagor:
1. Avloppsavgift 2018
2. Självkostnadspris för avloppsvatten för åren 2008-2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avloppsavgifterna fastställs enligt bilaga.

BESLUT:
Jan-Anders Öström understöder kommundirektörens förslag.
John Hilander föreslår att avloppsavgiften kvarstår som oförändrat
med hänvisning till självkostnadspriset på 2,71 €. Förslaget får inget
understöd och förfaller.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avloppsavgiften för 2018 fastslås enligt nedan:

1. Grund för taxan
Den här taxan är uppgjord i enlighet med bestämmelserna i
landskapslagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 23/74).
2. Avgifter
Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift.
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Sammanträdesdatum
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En avgift för mottagning av externslam vid reningsverket.

Avgifterna i den här taxan anges exklusive mervärdesskatt.
Lagstadgad mervärdesskatt läggs till avgifterna i den här taxan i
sådana fall då debiteringen är skattepliktig.
3. Anslutningsavgift
Grundbeloppet är 887,10 € (1100 € inkl. moms) per ansluten
byggnad.
För bostadsbyggnader skall därtill erläggas 677,42 € exkl.
moms (840 € inkl. moms) per bostadslokal. Såsom bostadslokal
betraktas varje sådant utrymme med kök eller kokvrå i byggnaden som i sig kan utnyttjas som bostad.
För andra byggnader än bostadsbyggnader, erläggs utöver
grundbeloppet 677,42 € exkl. moms (840 € inkl. moms) för
varje enhet för sociala eller motsvarande utrymmen med vatten
och avlopp.
För abonnenter med avvikande avloppsvatten utgår anslutningsavgift i enlighet med särskilda bestämmelser och enligt
särskild prövning.
4. Ändring i byggnadskonstruktion
Ändras, sedan byggnaden anslutits, byggnadskonstruktionen
eller byggnadens användning så att en högre anslutningsavgift
enligt 3 § borde utgå, skall anslutningsavgiften korrigeras i enlighet med den här taxan.
5. Sättet att debitera
Innan anslutningsavgift fastställs skall kommunen till den betalningsskyldige delge det förslag till anslutningsavgift som gäller
honom. Detsamma gäller beslut om anslutningsavgift.
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Anslutningsavgiften får betalas i tre (3) årliga rater. På raterna
räknas sju (7) procents ränta från början av det kalenderår som
närmast följer efter debiteringen av den första årsraten. Försenas inbetalningen av årsrat, skall på beloppet erläggas fem (5)
procents tilläggsränta, räknat från början av den kalendermånad som följer efter förfallodagen.
6. Bruksavgift
Avgiften utgör 3,59 €/m³ (4,45 €/m3 inkl. moms) avloppsvatten.
Debiteringen sker enligt mängden förbrukat renvatten. Avloppsvattenmängden anses vara densamma som mängden förbrukat
renvatten.
Ladugårdar som inte är anslutna till kommunens avlopp behöver inte erlägga bruksavgift under förutsättning att vattenmängden till ladugården går att mäta genom en separat vattenmätare.
Avgiften debiteras tre (3) gånger per år varav två debiteringar är
preliminära och baserar sig på föregående års förbrukning samt
en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs per den
1 september debiteringsåret. Avgiften debiteras genom samma
räkning som kommunen debiterar renvatten enligt kommunens
vattentariff. Förseningsränta räknas i enlighet med gällande LL
om avloppsvattenavgifter.

7. Avvikande bruksavgift
Abonnenter med avloppsvatten som är avvikande från vad som
anses normalt för hushållsavloppsvatten kan påföras högre
bruksavgift än vad som stadgas i § 6.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
I de här fallen uträknas bruksavgiften enligt följande:
k = 0,6 * K (0,8 * cod/COD + 0,2 * p/P) + 0,4 * K
k=

abonnenternas bruksavgift per m³

K=

i 6 § nämnd bruksavgift

cod =

COD-värdet i abonnentens avloppsvatten (mg/l)

COD =
genomsnittlig COD-belastning på inkommande
avloppsvatten till
ledningsnätet = 700 mg/l
p=
P=
kommande

fosforhalten i abonnentens avloppsvatten (mg/l)
genomsnittlig fosforhalt på till ledningsnätet in-

avloppsvatten = 16 mg/l
8. Avgift för mottagning av externslam
Mottagning av externslam från slutna tankar:
(19 €/m3 inkl. moms) (2017: 15 €/m3)

15,23 €/m3

Mottagning av externslam från slamavskiljare:
(32 € /m3 inkl.moms) (2017: 25 €/m3)

25,81 €/m3

9. Tillämpning av taxa
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning
av den här taxan.
10. Undantag från taxa
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

Undantag från den här taxan kan vid vägande skäl enligt prövning beviljas av kommunstyrelsen.
11. Ikraftträdande
Den här taxan tillämpas från och med den 1.1.2018.
John Hilander reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 89
Bilagor:
3. Avloppsavgift 2018
4. Självkostnadspris för avloppsvatten för åren 2008-2017.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avloppsavgiften för 2018 fastslås enligt nedan:

1. Grund för taxan
Den här taxan är uppgjord i enlighet med bestämmelserna i
landskapslagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 23/74).
2. Avgifter
Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift.
En avgift för mottagning av externslam vid reningsverket.
Avgifterna i den här taxan anges exklusive mervärdesskatt.
Lagstadgad mervärdesskatt läggs till avgifterna i den här taxan i
sådana fall då debiteringen är skattepliktig.
3. Anslutningsavgift
Grundbeloppet är 887,10 € (1100 € inkl. moms) per ansluten
byggnad.
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Sammanträdesdatum
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För bostadsbyggnader skall därtill erläggas 677,42 € exkl.
moms (840 € inkl. moms) per bostadslokal. Såsom bostadslokal
betraktas varje sådant utrymme med kök eller kokvrå i byggnaden som i sig kan utnyttjas som bostad.
För andra byggnader än bostadsbyggnader, erläggs utöver
grundbeloppet 677,42 € exkl. moms (840 € inkl. moms) för
varje enhet för sociala eller motsvarande utrymmen med vatten
och avlopp.
För abonnenter med avvikande avloppsvatten utgår anslutningsavgift i enlighet med särskilda bestämmelser och enligt
särskild prövning.
4. Ändring i byggnadskonstruktion
Ändras, sedan byggnaden anslutits, byggnadskonstruktionen
eller byggnadens användning så att en högre anslutningsavgift
enligt 3 § borde utgå, skall anslutningsavgiften korrigeras i enlighet med den här taxan.
5. Sättet att debitera
Innan anslutningsavgift fastställs skall kommunen till den betalningsskyldige delge det förslag till anslutningsavgift som gäller
honom. Detsamma gäller beslut om anslutningsavgift.
Anslutningsavgiften får betalas i tre (3) årliga rater. På raterna
räknas sju (7) procents ränta från början av det kalenderår som
närmast följer efter debiteringen av den första årsraten. Försenas inbetalningen av årsrat, skall på beloppet erläggas fem (5)
procents tilläggsränta, räknat från början av den kalendermånad som följer efter förfallodagen.
6. Bruksavgift
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Sammanträdesdatum
16.11.2017

Avgiften utgör 3,59 €/m³ (4,45 €/m3 inkl. moms) avloppsvatten.
Debiteringen sker enligt mängden förbrukat renvatten. Avloppsvattenmängden anses vara densamma som mängden förbrukat
renvatten.
Ladugårdar som inte är anslutna till kommunens avlopp behöver inte erlägga bruksavgift under förutsättning att vattenmängden till ladugården går att mäta genom en separat vattenmätare.
Avgiften debiteras tre (3) gånger per år varav två debiteringar är
preliminära och baserar sig på föregående års förbrukning samt
en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs per den
1 september debiteringsåret. Avgiften debiteras genom samma
räkning som kommunen debiterar renvatten enligt kommunens
vattentariff. Förseningsränta räknas i enlighet med gällande LL
om avloppsvattenavgifter.
7. Avvikande bruksavgift
Abonnenter med avloppsvatten som är avvikande från vad som
anses normalt för hushållsavloppsvatten kan påföras högre
bruksavgift än vad som stadgas i § 6.
I de här fallen uträknas bruksavgiften enligt följande:
k = 0,6 * K (0,8 * cod/COD + 0,2 * p/P) + 0,4 * K
k=

abonnenternas bruksavgift per m³

K=

i 6 § nämnd bruksavgift

cod =

COD-värdet i abonnentens avloppsvatten (mg/l)

COD =
genomsnittlig COD-belastning på inkommande
avloppsvatten till
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ledningsnätet = 700 mg/l
p=
P=
kommande

fosforhalten i abonnentens avloppsvatten (mg/l)
genomsnittlig fosforhalt på till ledningsnätet in-

avloppsvatten = 16 mg/l
8. Avgift för mottagning av externslam
Mottagning av externslam från slutna tankar:
(19 €/m3 inkl. moms) (2017: 15 €/m3)

15,23 €/m3

Mottagning av externslam från slamavskiljare:
(32 € /m3 inkl.moms) (2017: 25 €/m3)

25,81 €/m3

9. Tillämpning av taxa
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning
av den här taxan.
10. Undantag från taxa
Undantag från den här taxan kan vid vägande skäl enligt prövning beviljas av kommunstyrelsen.
11. Ikraftträdande
Den här taxan tillämpas från och med den 1.1.2018.
John Hilander reserverar sig mot beslutet.
BESLUT:
Tommy Nordin föreslår oförändrad taxa för 2018. Kerstin Wikgren och Johan Hilander understöder förslaget.
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Rune Söderlund, Brage Eklund och Magnus Jansson understöder kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- kommunstyrelsens förslag.
NEJ- Tommy Nordins förslag.
Röstningen utföll enligt följande:
9 röster för kommunstyrelsens förslag.
3 röster för Tommy Nordins förslag.
1 avstår.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Sammanträdesdatum
16.11.2017
KF § 90

VATTENAVGIFTER 2018

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 90
Kommunstyrelse 02.11.2017 § 303
Byggnadstekniska nämnden 30.10.2017 § 120
Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 266
Byggnadstekniska nämnden 09.10.2017 § 110

Upptogs till behandling vattenavgifter för år 2018.
Nya vattenavgifter enligt Bilaga, BTN 09.10.2017, § 110, har tagits
fram.
I de nya avgifterna föreslås en höjning av bruksavgiften för vatten
med 1 % från dagens 1,50 €/m3 till 1,52 €/m3 exkl. moms.
Föreslås att grundavgiften hålls oförändrad då en höjning av grundavgiften slår hårdast mot små hushåll med låg förbrukning, en högre
förbrukningstaxa är mer rättvis då man faktiskt betalar för vad man
förbrukar.
Föreslår att avgifterna gällande försening av vattenavläsning samt
påkoppling vid stängning av vattentjänst hålls oförändrade.
Under förutsättning att de föreslagna nya normerna godkänns föreslås att anslutningsavgiften byggs upp på ett nytt sätt och höjs med
1% samt 400 €, då 50 m material och grävning ingår.
Dagens vattenanslutningsavgifter som är beroende av byggnadens
användningsändamål och storlek är svårtolkade och otydliga, vilket
även påpekats av revisorerna. Vid tillbyggnad skall fastighetsägare
idag begära tilläggsanslutning vilket är både arbetsdrygt och blir lätt
bortglömt.
Föreslagen taxa grundas på användningsändamålet istället för byggnadens storlek samt vilken vattenledningsdimension anslutningen
görs med.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att vattenavgifterna godkänns enligt bilaga.
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BESLUT:

Tommy Nordin föreslår att avgifterna hålls oförändrade. Jan Fagerström understöder Tommy Nordins förslag. Charles Andersson och
Rickard Eklund understödde kommunteknikerns förslag.
Röstning hålls där kommunteknikerns förslag är ja och Tommy Nordins förslag är nej.
För ja röstade: Rickard Eklund, Charles Andersson, Mikael Stjärnfelt
och Ann-Sofi Stjärnfelt.
För nej röstade: Tommy Nordin och Jan Fagerström.
Konstateras att kommunteknikerns förslag vann understöd.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
__________

Kommunstyrelsen 10.10.2017 § 266
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att vattenavgifterna godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till byggnadstekniska nämnden. Kommunteknikern ska ta fram underlag på hur mycket vatten vi köper/säljer.
En prognos över prisbilden från Ålands vatten ska bifogas till beredningen.
En redogörelse ska lämnas för priskillanden för vattenledningarna på
40 mm respektive 50 mm.
Kommunteknikern inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde i
samband med att ärendet blir aktuellt.
__________
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Nedan följer statistik på vattenförsäljning och inköp:

Nyckeltal
Vattenförsäljning i m³
Inköp av vatten i m3
Vattenabonnenter, st

2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009
69 879 70 081 74 112 79 240 71 011 76 120 70 792
562

569

578

594

610

633

646

2016
75 817
95 979
661

I Bilaga, BTN 30.10.2017, § 120a, ses en prognos gällande prisutvecklingen för Ålands Vatten, enligt mail av Vd Christian Nordas.
I Bilaga, BTN 30.10.2017, § 120b, ses självkostnadspriset för vatten.
Kommunstyrelsen har den 10.10.2017, § 265, beslutat att 50 m inte
skall ingå vid en vattenanslutning. Tidigare förslag ändras och anslutningsavgiften höjs med ca. 1 % jämfört med år 2017, enligt Bilaga,
BTN 30.10.2017, § 120c.
Vattenanslutningsavgiften är olika beroende av anslutningens dimension. Prisskillnaden dem emellan beror dels av materialkostnader
samt att en anslutning med grövre dimension kräver grövre stamledningar.
Nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att ändringar bör
göras i inlämnat budgetförslag från BTN då förslaget är framtaget
med att 50 m skulle ingå. Ändringarna som bör göras är:
3003-5400 -4800€
4397-5400 +4800€
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att vattenavgifterna godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Tommy Nordin föreslår att avgifterna hålls oförändrade. Kommunteknikerns förslag får inget understöd.
Byggnadstekniska nämnden beslöt inför kommunstyrelsen föreslå att
vattenavgifterna hålls oförändrade enligt bilaga.
Kommunstyrelse 2.11.2017 § 303
Bilaga:
1. Vattenavgifter 2018
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
44

Sammanträdesdatum
16.11.2017

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att vattenavgifterna hålls oförändrade enligt bilaga.

BESLUT:
John Hilander föreslår sänkning av avgiften med 10 cent till 1,40 €
med hänvisning till inköpspriset på 0,98 €. Förslaget får inget understöd och förfaller.
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att
vattenavgiften för 2018 fastslås enligt nedan:
1. Grund för taxan
För försäljning och distribution av konsumtionsvatten uppbär kommunen vattenavgift i enlighet med denna taxa.
2. Avgifter
Vattenavgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift.
Avgifterna i den här taxan anges exklusive mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt läggs till avgifterna i den här taxan i sådana fall
då debiteringen är skattepliktig.
3. Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften utgör 828,40 € (1027,20 € inkl. moms)
/anslutning för anslutning till 40 mm vattenledning.
Anslutningsavgiften utgör 1000,00 € (1240 € inkl. moms) /anslutning
för anslutning till 50 mm vattenledning.
En och samma anslutning får endast betjäna en fastighet. Anslutningsavgiften omfattar högst två bostadslägenheter. För byggnader
med flere bostadslägenheter skall ½ anslutningsavgift erläggas per
två bostadslägenheter. Vid anslutning av stugbyar skall fyra anslutningspunkter motsvara en anslutningsavgift för samma ägare.
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Abonnent som har flera anslutningar ska erlägga anslutningsavgift för
varje anslutning.
Anslutningsavgiften för verksamheter och privata vattenbolag regleras genom särskilda avtal.
4. Ändring i byggnadskonstruktion
Ändras, sedan byggnaden anslutits, byggnadskonstruktionen eller
byggnadens användning så att den högre anslutningsavgiften enligt 3
§ borde utgå, skall anslutningsavgiften korrigeras i enlighet med den
här taxan.
5. Bruksavgift
Bruksavgiften består av grundavgift och förbrukningsavgift.
5.1 Grundavgiften
Grundavgiften utgör:



förbrukning mellan 0-300 m3
85 €/år)



förbrukning mellan 301 m3 – uppåt
slutning (2017 255 €/år)

85 € (105,40€ inkl. moms)/år och anslutning (2017

255 € (316,20€ inkl. moms)/år och an-

5.2 Förbrukningsavgift
Förbrukningsavgiften utgör 1,50 €/m³ (1,86 €/m3 inkl. moms) förbrukat
vatten. (2017: 1,50 €/m3)
Förseningsavgift på vattenavläsningen är 40,34 € (50,02 € inkl.
moms). (2017: 40,34 €)
En påkopplingsavgift vid stängning av vattentjänst om 100,00 € (124
€ inkl. moms). (2017: 100 €)
6. Sättet att debitera
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Vattenförbrukningen debiteras årligen i tre rater, varav två debiteringar är preliminära och baserar sig på uppskattad förbrukning samt en
slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs.
7. Tillämpning av taxa
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning av den
här taxan.
8. Undantag från taxa
Undantag från den här taxan kan vid vägande skäl enligt prövning
beviljas av kommunstyrelsen.
9. Ikraftträdande
Den här taxan tillämpas från och med den 1.1.2018
John Hilander reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 90
Bilaga:
2. Vattenavgifter 2018

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att vattenavgiften för 2018 fastslås enligt
nedan:
1. Grund för taxan
För försäljning och distribution av konsumtionsvatten uppbär kommunen vattenavgift i enlighet med denna taxa.
2. Avgifter
Vattenavgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift.
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Avgifterna i den här taxan anges exklusive mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt läggs till avgifterna i den här taxan i sådana fall
då debiteringen är skattepliktig.
3. Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften utgör 828,40 € (1027,20 € inkl. moms)
/anslutning för anslutning till 40 mm vattenledning.
Anslutningsavgiften utgör 1000,00 € (1240 € inkl. moms) /anslutning
för anslutning till 50 mm vattenledning.
En och samma anslutning får endast betjäna en fastighet. Anslutningsavgiften omfattar högst två bostadslägenheter. För byggnader
med flere bostadslägenheter skall ½ anslutningsavgift erläggas per
två bostadslägenheter. Vid anslutning av stugbyar skall fyra anslutningspunkter motsvara en anslutningsavgift för samma ägare.
Abonnent som har flera anslutningar ska erlägga anslutningsavgift för
varje anslutning.
Anslutningsavgiften för verksamheter och privata vattenbolag regleras genom särskilda avtal.
4. Ändring i byggnadskonstruktion
Ändras, sedan byggnaden anslutits, byggnadskonstruktionen eller
byggnadens användning så att den högre anslutningsavgiften enligt 3
§ borde utgå, skall anslutningsavgiften korrigeras i enlighet med den
här taxan.
5. Bruksavgift
Bruksavgiften består av grundavgift och förbrukningsavgift.
5.1 Grundavgiften
Grundavgiften utgör:
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förbrukning mellan 0-300 m3
85 €/år)



förbrukning mellan 301 m3 – uppåt
slutning (2017 255 €/år)

85 € (105,40€ inkl. moms)/år och anslutning (2017

255 € (316,20€ inkl. moms)/år och an-

5.2 Förbrukningsavgift
Förbrukningsavgiften utgör 1,50 €/m³ (1,86 €/m3 inkl. moms) förbrukat
vatten. (2017: 1,50 €/m3)
Förseningsavgift på vattenavläsningen är 40,34 € (50,02 € inkl.
moms). (2017: 40,34 €)
En påkopplingsavgift vid stängning av vattentjänst om 100,00 € (124
€ inkl. moms). (2017: 100 €)
6. Sättet att debitera
Vattenförbrukningen debiteras årligen i tre rater, varav två debiteringar är preliminära och baserar sig på uppskattad förbrukning samt en
slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs.
7. Tillämpning av taxa
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning av den
här taxan.
8. Undantag från taxa
Undantag från den här taxan kan vid vägande skäl enligt prövning
beviljas av kommunstyrelsen.
9. Ikraftträdande
Den här taxan tillämpas från och med den 1.1.2018
John Hilander reserverar sig mot beslutet.
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BESLUT:

Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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KF § 91

MOTION: FOLKOMRÖSTNING

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 91
Kommunstyrelse 07.11.2017 § 311
Kommunstyrelse 07.11.2017 § 309
Kommunstyrelse 08.08.2017 § 173
Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 51
Kommunstyrelse 27.06.2017 § 159
Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 44

Motion inkom i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den
24.05.2017 av Rune Söderlund. Se bilaga.
Motionären uppmannar kommunen att anordna en folkomröstning avseende landsskapsregeringens föreslagna kommunindelning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besvarar motionen med utlåtande om anordnande
av folkomröstning i frågan om ny kommunindelning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar enhälligt inför kommunfullmäktige att anordna en folkomröstning avseende landskapsregeringens förslag om
ny kommunindelning enligt motionen.
Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 44
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anordnar en folkomröstning avseende landskapsregeringens förslag om ny kommunindelning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och vidta förberedande
åtgärder inför en rådgivande folkomröstning. Kommunstyrelsen ska
också i enlighet med motionens andemening formulera frågeställning
inför folkomröstning och presentera detta under kommunfullmäktige i
augusti 2017. Därutöver ska kommunstyrelsen sträva efter att samköra folkomröstningen i Eckerö tillsammans med Hammarland.
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Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att vidta
förberedande åtgärder för rådgivande folkomröstning över landsskapsregeringens förslag om ny kommunindelning. Kommunstyrelsen
ska också presentera en frågeställning i röstsedelen i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. Därutöver ska kommunstyrelsen ska också sträva efter att samköra folkomröstningen tillsammans med Hammarland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen presenterar en frågeställning till kommunfullmäktige. Kommundirektören anser dock att det vore mer praktiskt att folkomröstning ordnas i samband med kommande presidentval i Finland.
Dessutom finner kommundirektören att det i nuläget kan finnas skäl
att avvakta med formulering av fråga/or i röstsedeln. Kommunstyrelsen bör därför inför kommunfullmäktige föreslå att folkomröstning
hålls i samband med kommande presidentval samt att frågeställning
formuleras under hösten 2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören att utreda samordningsmöjligheterna för en folkomröstning gemensamt
med de kommuner som avser arrangera detta.
Kommunstyrelse 08.08.2017 § 173

Kommundirektören har utrett möjligheterna till gemensam samordning med övriga kommuner som avser hålla folkomröstning enligt
uppdrag från kommunstyrelsen. Av kommunikation med berörda
kommuner samt kommunförbundet på Åland tolkas samordningsförutsättningarna som dåliga. Mot bakgrund av den politiska polarisering
som kan uppstå i samband med formulering frågeställning till folkomröstning, bedömer kommundirektören i nuläget att Eckerö i första
hand verkar för att samordna valet med Hammarland. Vidare konstaterar kommundirektören att berörda kommuners riktmärke just nu är
att ordna folkomröstning i samband med presidentvalet 2018. Formella beslut väntas under hösten 2017 i berörda kommuner.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören vidmakthåller att det av flera skäl, men framförallt
praktiska att folkomröstning ordnas i kommunen i samband med presidentvalets första omgång den 28 januari 2018. Kommundirektören
föreslår därför att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige förordnar att datum för folkomröstning i frågan om landsskapsregeringens
förslag om ny kommunindelning fastslås till den 28 januari 2018. Frågeställning formuleras antigen tillsammans med Hammarland eller
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enskilt under hösten avhängigt om framgång i dialogen nås med
grannkommunen .
BESLUT:
Enligt förslag
Kommunfullmäktige 17.8.2017 § 55
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag § 173 från den 8 augusti 2017.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag § 173 från den 8 augusti 2017. Kommunfullmäktige ger också
kommunstyrelsen i uppdrag att vidta förberedande åtgärder inför den
nu beslutade datumet för folkomröstning, den 28 januari 2018. Kommunstyrelsen ska också formulera frågeställning för folkomomröstning och presentera det för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse 7.11.2017 § 311

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att vidta förberedande åtgärder
för en folkomröstning 28.1.2018. Kommunstyrelsen ska inför kommunfullmäktige också föreslå frågeställning. Detta framgår av kommunfullmäktiges beslut.
Kommundirektören konstaterar att omständigheterna ändrats sedan
beslut fattats i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har därför att
värdera dessa omständigheter inför kommunfullmäktige.
Många indikationer pekar på att en eventuell sammanslagning sannolikt inte kommer ske under denna mandatperiod. När kommunfullmäktige i Eckerö beslutade att folkomröstning skulle äga rum i samband
med presidentvalet, skedde detta utifrån förhandsinformationen att en
kommunsammanslagning skulle fullbordas hastigt.
Flera faktorer pekar på att det är vettigare att avvakta med folkomröstning. En viktig faktor är att vi nu kan konstatera att landskapsregeringen upphandlar utredare för den föreslagna ”Södra Ålands
kommun”. Utifrån den utredningen kommer också ett konkret resultat
att presenteras för Eckeröborna. Det vore därför utifrån Eckeröbons
perspektiv lättare att ta ställning i frågan. I de fall när liknande folkomProtokolljusterarnas signatur
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röstning för en kommunsammanslagning varit aktuell, har befolkningen haft ett konkret resultat att förhålla sig till i form av en utredning,
med vad en sammanslagning med kommun X innebär, exempelvis
gällande kommunservice, ekonomiska aspekter, representation etc.
Utifrån rådande förutsättningar kan det därför bedömas som svårt för
Eckeröbon att avgöra konsekvenserna för sitt ställningstagande.
En annan faktor är att vi i nuläget gör en planering för 2018-20192020. Vi vet de facto inte något om hur kommunens förutsättningar
att bedriva verksamhet kommer se ut i framtiden. Med hänsyn till att
landskapsregeringen överför mer lagstadgad service på kommunerna, kan det på sikt hota vår möjlighet att vara självständiga. Den trenden har varit tydlig senaste åren för flera kommuner i landskapet. Det
betyder att vi i nuläget röstar om något in i framtiden, vilket kan vara
svårt att förutspå.
Andra faktorer som också kan vara värdefulla för bedömningen inför
fastställande av beslut såsom föreskrivs av lagen, är även gissningsvis att det under nästa val kommer göras ett aktivt ställningstagande
som visar riktningen, då frågan sannolikt kommer bli en valfråga inför
framtida organ. Dessutom kan det efter lagtingsvalet ske något som
helt ändrar riktningen i den politiska representationen i landskapet
som gör folkomröstningen inaktuell. Kvar blir kostnaden för kommunen på cirka 4 000 euro.
En annan aspekt är att ett framtida KST kan göra kommunsammanslagning obsolet eftersom kommunerna med det löser sin sårbarhet.
Andra samarbetsformer kan också bidra till detta.
I nuläget har vi bara ett beslut som säger att folkomröstning ska hållas 28.1.2018, men inget beslut såsom föreskrivs i lagen då den
också bland annat kräver formulerad frågeställning.
Tidtabellen som följer av regeringens senaste förslag till ny kommunstruktur följer nedan.
Hösten 2017
- Upphandling av kommunindelningsutredare för de nya kommunerna
(pågår).
- Kommunindelningsutredningen för Finström, Geta och Sund (färdig
och presenterad)
- Lagstiftningspromemoria färdigställs och lagberedningen inleds.
- Utredningen för Lemland och Lumparland förbereds.
Under år 2018
- Kommunindelningsutredningar för de nya kommunerna slutförs.
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- Den nya kommunindelningslagen och kommunstrukturlagen behandlas av Ålands lagting.
Våren 2019
- Finström, Geta och Sund kan gå samman i den frivilliga processen.
Hösten 2019
- Kommunalval till de nuvarande fullmäktige i oktober.
2021
- De fyra nya kommunerna kan bildas från och med den 1 januari
2021 i enlighet med den nya lagstiftningen.
Den stora ändringen i det nya förslaget avseende tidtabell är att
kommunalval kommer att hållas till nuvarande fullmäktige i oktober
2019. I tidigare förslag skulle detta val ske i den nya kommunstrukturen. Det finns flera frågetecken som ännu är oklara avseende tidtabellens realistiska förverkligande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår två alternativ till kommunfullmäktige. I
första hand förordar kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att
kommunen avvaktar med folkomröstning, i väntan på att en kommunindelningsutredning genomförs och presenteras.
I det fall kommunfullmäktige finner folkomröstning angeläget föreslår
kommunstyrelsen i andra hand följande till kommunfullmäktige:
Eckerö kommun anordnar folkomröstning 28.1.2017 i samband med
presidentvalets första omgång. Folkomröstningen ska ordnas i Eckerö skola. Frågeställningen som bör ställas till denna folkomröstning
är:
”Ska Eckerö kommun fortsätta vara självständig kommun”
Svarsalternativen till frågeställningen:
JA, NEJ, AVSTÅR
Röstsedeln skall i tillämpliga delar ha samma utformning som röstsedeln har i 51 § Vallagen. Dock skall röstsedeln enligt LL (1998:20) om
kommunala folkomröstningar 16 § tryckas på gult papper. Frågan
samt alternativen som beslutats om ovan skall tryckas på valsedeln
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att,
Eckerö kommun anordnar folkomröstning 28.1.2017 i samband med
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presidentvalets första omgång. Folkomröstningen ska ordnas i Eckerö skola. Frågeställningen som bör ställas till denna folkomröstning
är:
”Ska Eckerö kommun fortsätta vara självständig kommun”
Svarsalternativen till frågeställningen:
JA, NEJ, AVSTÅR
Röstsedeln skall i tillämpliga delar ha samma utformning som röstsedeln har i 51 § Vallagen. Dock skall röstsedeln enligt LL (1998:20) om
kommunala folkomröstningar 16 § tryckas på gult papper. Frågan
samt alternativen som beslutats om ovan skall tryckas på valsedeln

Kommunfullmäktige 16.11.2017 §91
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att, Eckerö kommun anordnar folkomröstning 28.1.2017 i samband med presidentvalets första omgång. Folkomröstningen ska ordnas i Eckerö skola.
Frågeställningen som bör ställas till denna folkomröstning är:
”Ska Eckerö kommun fortsätta vara självständig kommun”
Svarsalternativen till frågeställningen:
JA, NEJ, AVSTÅR
Röstsedeln skall i tillämpliga delar ha samma utformning som röstsedeln har i 51 § Vallagen. Dock skall röstsedeln enligt LL (1998:20) om
kommunala folkomröstningar 16 § tryckas på gult papper. Frågan
samt alternativen som beslutats om ovan skall tryckas på valsedeln.
BESLUT:
Kerstin Wikgren föreslår att kommunen avstår från folkomröstning
och låter istället frågan bli en valfråga för nätskommande val. Tommy
Nordin understöder förslaget.
Ronald Karlsson, Rune Söderlund och Leif Borg understöder kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden fastställer omröstningspropositionen:
JA- kommunstyrelsens förslag.
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NEJ- Kerstin Wikgrens förslag.
Röstningen utföll enligt följande:
9 röster för kommunstyrelsens förslag.
4 röster för Kerstin Wikgrens förslag.
Se bilagt röstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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KF § 92

TILLSÄTTANDE AV RÖSTNINGSNÄMND

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 92
Enligt LL om kommunala folkomröstningar § 5 (ÅFS 20/1998) skall en
röstningsnämnd tillsättas i tillämpliga delar enligt vad som bestäms i
LL om lagtingsval och kommunalval § 6 (ÅFS 39/1970). Röstningsnämnden bör i enlighet med kommundirektörens utredning i ärendet
vara skilda personer än de som är valda i den kommunala centralnämnden.
Till röstningsnämnden utses fem ledamöter och minst tre ersättare
vilka uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie
ledamöterna. En av ledamöterna utses till ordförande och en till vice
ordförande. Röstningsnämnden skall i röstningslokalen hålla i röstningsproceduren för folkomröstningen avskilt från presidentvalet genom skilt bord, skilt rösträttsregister, skild valurna och skilt valbås.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Kommunstyrelsen ska senast i samband med kommunstyrelsens
sammanträde 14.11.2017 lämna förslag på sammasättningen i röstningsnämnden. Förslaget kommer att presenteras i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde 16.11.2017.

Kommunstyrelsen 14.11.2017 § 319
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
Beslutet justeras omedelbart.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet för framtagande av
förslag inför kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 92

Förvaltningsstadga för Eckerö kommun:
4:19 Ärendenas handläggningsordning
Ärendena föredras av ordförande för kommunfullmäktige i den följd
de intagits i föredragningslistan, om inte kommunfullmäktige beslutar
om en annan ordning. Kommunstyrelsens förslag utgör grund för behandlingen. Har kommunfullmäktige tillsatt ett särskilt utskott för beredning av ett visst ärende eller för att granska förvaltningen, utgör
utskottets förslag grund för behandlingen. Har kommunstyrelsen ändrat sitt förslag innan kommunfullmäktige fattat beslut i ett ärende som
är upptaget på föredragningslistan, utgör det sålunda ändrade förslaget grund för behandlingen.
Har kommunstyrelsen återkallat sitt förslag innan kommunfullmäktige
fattat beslut i ärende som ingår i föredragningslistan, skall ärendet avlägsnas från densamma med denna motivering. Kommunstyrelsen
kan dock inte återkalla ett ärende som är bordlagt i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige behandlar ärenden som är upptagna på föredragningslistan och som har beretts av styrelsen eller annat beredningsorgan, men kommunfullmäktige kan också behandla andra
ärenden som inte finns med på föredragningslistan. Ärende som kräver beredning och som inte har beretts av styrelsen eller annat beredningsorgan kan endast behandlas av kommunfullmäktige om
kommunfullmäktige enhälligt beslutar det.
Kommunstyrelsen har bordlagt ärendet för framtagande av förslag inför kommunfullmäktige. Därmed saknas det förslag och beredning
från kommunstyrelsen inför det nu aktuella sammanträdet.
BESLUT:
Ärendet avförs från behandling med hänvisning till Eckerö kommuns
förvaltningsstadga, 4:19.
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EXTRA ÄRENDE: HUNDSKATT FÖR SKATTEÅRET 2017

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 321

Hundskatt för skatteåret 2017
Enligt landkapslag om hundskatt (ÅFS 77/81) skall det årligen fastställas huruvida hundskatt uppbärs i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte
skall uppbäras i Eckerö kommun för skatteåret 2018.
Beslutet justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 93
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte
skall uppbäras i Eckerö kommun för skatteåret 2017.
Beslutet justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Beslutet justeras omedelbart.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 16.11.2017 § 94
FRÅGESTUND
”Förvaltningsstadgan 4:10 Frågestund
För behandling av muntliga frågor framställda av kommunfullmäktiges
ledamöter kan det ordnas en frågestund omedelbart efter det att fullmäktiges formella sammanträde avslutats. Ledamot i kommunfullmäktige kan härvidlag ställa frågor angående kommunens förvaltning,
skötsel och ekonomi till kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. Fråga skall besvaras omedelbart eller senast under den
frågestund som följer vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige.
Det antecknas till protokollet att frågestund har anordnats samt, vilka
frågor som behandlats och deras tidsutdräkt men ej innehållet i avgivna svar. Kommunfullmäktiges ordförande tjänstgör som ordförande
även under frågestunderna. Frågestunderna är offentliga.”
Kerstin Wikgren: frågor från KF 19.10.2017 besvaras av kommundirektören, kl. 20.43 – 20.45.
Leif Borg: frågor om anslutning för SmartPark, kl. 20.46 – 20.48.
Kerstin Wikgren: frågor om prejudikat, kl.20.49 – 20.51.
Johan Hilander: frågor om åldringsvården, kl.20.52 – 20.53.
Brage Eklund: frågor om SÅHD, kl. 20.54 – 21.59.
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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: 80-82, 91-92, 94
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.
§§ 83-90, 93
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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