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25.9.2012

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
Kst § 216
KD-FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen
skickas enbart på e-post.
BESLUT: Enligt förslag.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
Kst § 217
KD-FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Christina Jansson och John Hilander.
Protokolljustering 26.9 kl 16.30 i kommunkansli, Eckerö.
BESLUT: Enligt förslag.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst § 218
KD-FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
Kerstin Wikgren, understödd av John Hilande föreslog att Kst § 185,
14.8.2012 skulle behandlas pånytt. Jan-Anders, understödd av Christina
Jansson understödde föredragandes förslag.
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25.9.2012

Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att ett från
föredragandes avvikande förslag vunnit understöd varför omröstning
verkställdes.
Omröstningsproportionen fastställdes så att den som röstar för
föredragandes förslag säger JA och den som röstar för Wikgrens förslag
säger NEJ.
För föredragandes förslag röstade Christina Jansson, Jan-Anders
Öström och Rune Söderlund.
För Wikgrens förslag röstade John Hilander och Kerstin Wikgren.
BESLUT: Styrelsen beslöt enligt föredragandes förslag.
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BUDGETUPPFÖLJNING

Kst § 219

Kommunstyrelsen konstaterar senaste budgetutfall. Delges på mötet.
Centralförvaltningen
Socialnämnden
Skolnämnden
Tekniska nämnden
Byggnads och miljönämnden
Övriga

KD-Förslag
Kommunstyrelsen antecknar budgetuppföljningen för kännedom.
BESLUT: Enligt förslag.
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KOMPENSATION FÖR HYRESGÄSTER I EKERGÅRDEN
Kst § 220

Pga arbete med installation av bergsvärme har hyreslägenheterna varit utan värme
7.9 – 17.9. Epab som utför arbetet hade informerat hyresgästerna i samlingssalen
5.9.2012 kl 13 om att värmen kommer att stängas av.
Kommunen har erbjudit flyttbara elradiatorer för dem som önskat.
KD-förslag
Kommunstyrelsen ber om ursäkt för olägenheterna och besluter att hyresgästerna i
Ekergården erbjuds 50 euro kompensation av avsaknad av värme för
ovannämnda tid.
BESLUT:
Enligt förslag med ändringen att hyresgästerna erbjuds kompensation 100 euro för
olägenheterna.
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POST- OCH TULLHUSET
Kst § 221
Kommunfullmäktige har 20.9.2012 diskuterat post- och tullhuset. Det
har visat sig vara svårt att kombinera administrativ och kulturell
verksamhet i huset.
Kommittén för kulturell verksamhet har presenterat en framtida
modell med stiftelse som driver verksamhet i huset.
En viktig livsnerv för Post- och tullhuset är caféverksamheten.
KD-förslag
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och konstaterar att Post- och
tullhuset som enbart kulturell byggnad har politisk förankring i
kommunen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen önskar att frågan om att det även inom
landskapsregeringen finns politisk förankring för enbart kultur
verksamhet utreds. Kommunstyrelsen ger klara signaler om att
framtida verksamheten inte får äventyra stiftelsen eller den kulturella
verksamheten i huset.
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ANSÖKAN OM LÄTTNAD AV KÖRPLIKT
Kst § 222

Ålands landskapsregering har begärt utlåtande angående Siv
Mattssons anhållan om lättnad i körplikt. Siv har påpekat att hennes
arbetsbörda blivit för stor. Närmare uppgifter i bilaga till kallelsen.

KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar inför landskapsregeringen att man
undersöker möjligheterna att anlita en extra chaufför som kan köra
helger och nätter. Kommunen önskar att det finns fungerande taxi på
Eckerö enligt beviljade tillstånd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen anser att det bör finnas fungerande taxi på Eckerö
enligt beviljade tillstånd och att skolskjutstillstånden ska vara
kopplade till taxitillstånden för att möjliggöra en fungerande
taxirörelse, som innefattar jour dygnet runt.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

223

8

25.9.2012

UPPDATERING AV AVSKRIVNINGSPLANEN
Kst § 223
Kommunsektionen ändrade 2011 sin allmänna anvisning om
avskrivningar enligt plan genom att rekommendera användning av de
nedre gränserna för avskrivningstiderna. Om den
kortaste avskrivningstiden inte används för det finnas särkskilda
grunder för att använda en längre avskrivningstid.
Långa avskrivningstider kan tillämpas för kommunens fastigheter där
livslängden förväntas vara 20 eller 30 år. Övriga anläggningar kan ha
en betydligt kortare avskrivningstid eftersom det bättre motsvarar
förväntad realistisk livslängd.
Enligt rekommendationen skall nya avskrivningen tillämpas från
2013. För Eckerö kommun ökar avskrivningarna med ca120 000 €
för år 2013 enligt denna rekommendation. (bilaga)
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att avskrivningsplanen
uppdaeras enligt kommunsektionens rekommendation.
BESLUT:
Ärendet remitteras till tekniska nämnden för att kontrollera
fastigheternas och anläggningarnas förväntade och realistiska
livslängd. Kommunekonomen kontrollerar även de övriga
avskrivningarna.
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ÄNDRING AV NEDRE GRÄNS FÖR INVESTERINGAR
Kst § 224
Eckerö kommun har haft 5.000 euro exklusive moms som nedre gräns för
investeringar. Hammarland har nedre gräns 10.000 och då kommer mindre
investeringar på driften och så behöver man inte avskriva mindre investeringar
under flera år. Under 10.000 euros anskaffningar förs direkt på driften och avskrivs
på en gång som en direkt kostnad.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att nedre gränsen för investering höjs till
10.000 exklusive moms.
BESLUT:
Enligt förslag.
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BEGÄRAN OM AVSKED, KÖRKKÖ
Kst § 213
Pauliina Körkkö har sagt upp sin anställning som Äldreomsorgsledare i Eckerö
kommun 10.9.2012. Pauliina är anställd av fullmäktige 16.12.2008 och har två
månaders uppsägningstid. Pauliina önskar att få ta ut sin semester 8.10 –
5.11.2012 och komp. ledigt 6.11 – 10.11.2012.
KD-FÖRSLAG
Pauliina beviljas semester och komp.ledigt enligt anhållan. Kommunstyrelsen
antecknar uppsägningen för kännedom och delger ärendet för kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar uppsägningen och återremitterar ärendet angående
Pauliinas uttagning av semester och komp.ledighet.
Kst § 225
Ärendet angående Pauliina Körkkös ledighet återremitterades för ny beredning.
Pauliina önskar ta ut kompensationsledigt och semester enligt följande:
8.10.2012 – 16.10.2012 (4 komp.dagar beviljade med tjänstemannabeslut,
bortrest)
17.10.2012 – 10.11.2012 (semester)
17.10 – 10.11 arbetar 1- 2 d/vecka i Eckerö enligt behov, efter det enligt skild
överenskommelse.
KD-FÖRSLAG
Körkkös anhållas om semester och komp.ledigt godkänns enligt följande:
8.10.2012 – 16.10.2012 (4 komp.dagar beviljade med tjänstemannabeslut,
bortrest)17.10.2012 – 10.11.2012 (semester)
17.10 – 10.11 arbetar 1- 2 d/vecka i Eckerö enligt behov, efter det enligt skild
överenskommelse.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att de innestående semesterdagarna utbetalas vid
anställningsförhållandes avslutande i pengar.
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11.9.2012
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REKRYTERING AV ÄLDREOMSORGSLEDARE
Kst § 214

Pga att Pauliina Körkkö har sagt upp sin anställning som Äldreomsorgsledare i Eckerö
kommun 10.9.2012 rekryteras en ny äldreomsorgsledare. Tjänsten är inrättad av
kommunfullmäktige 16.12.2008.

Arbetsuppgifterna kan tillfälligt lösas så att Linda Willford vikarierar som
Äldreomsorgsledare och att barnskyddsärenden sköts i samarbete med andra kommuner.
Förslag till annons och behörighetskrav i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige rekryteringsgrupp och emotser att KD
tillsammans med socialsekreteraren verkställer annonseringen. Linda Willford anställs
tillfälligt som Äldreomsorgsledare på Solgården 1.10 – 30.11.2012. Avlöning enligt
AKTA samma grundlön som Körkkö haft.
BESLUT:
Kommunstyrelsens föreslår följande rekryteringsgrupp: Socialsekreterare Jonna Granberg
och Jan-Anders Öström. Fullmäktige utser ytterligare två personer och väljer ordförande
och sammankallare i gruppen.
Annonsering sker omedelbart i enlighet med bifogat förslag.
Ärendet angående vikariatet återremitteras för ny beredning.
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Kst § 226

Ärendet angående vikariatet årerremitterades för ny beredning.
Uppgifter för vikarien:
- Arbetslistor
- Månadsredovisnig
- Fakturor, godkännande
- Tjänstemannabeslut
- Hembesök
- Ansvarig för kontakt med hemsjukvård
- Vårdplaneringsmöten
- Ansvar för medicin
- Övrig administration
Pauliina föredragande i socialnämnden – 10.11, eventuellt tills den nya
Äldreomsorgsledaren anställts. I annat fall är socialsekreteraren föredragande.
Rätt att godkänna hemtjänst-/serviceavgifter delegeras.
Närvårdare (75 %) anställs istället för äldreomsorgsledarens vikarie.
Barnskyddsärenden sköts i samarbete med andra kommuner.

KD-FÖRSLAG
Linda Willford anställs 75 % tillfälligt som Äldreomsorgsledare på Solgården 1.10 –
30.11.2012. Avlöning enligt AKTA samma grundlön som Körkkö haft, men med
kompensationsavdrag. Sirkka Nordström får rätt att godkänna hemtjänst-/serviceavgifter.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att:
Pauliina föredragande i socialnämnden – 10.11, eventuellt tills den nya
Äldreomsorgsledaren anställts. I annat fall är socialsekreteraren föredragande.
Rätt att godkänna hemtjänst-/serviceavgifter delegeras. Sirkka Nordström får rätt att
godkänna hemtjänst-/serviceavgifter.
Närvårdare (75 %) anställs istället för äldreomsorgsledarens vikarie.
Barnskyddsärenden sköts i samarbete med andra kommuner.
Linda Willford anställs 75 % tillfälligt som föreståndare på Solgården 1.10 –
30.11.2012.
Uppgifter för vikarien:
- Arbetslistor
- Månadsredovisnig
- Fakturor, godkännande
- Tjänstemannabeslut
- Hembesök
- Ansvarig för kontakt med hemsjukvård
- Vårdplaneringsmöten
- Ansvar för medicin
- Övrig administration
Kommunstyrelsen beslöt dessutom att lönesättningen utreds tills nästa gång.
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BRUKSAVGIFTER VATTEN OCH AVLOPP ÅR 2013
TN § 85
Upptogs till behandling bruksavgifter för vatten och avlopp för år 2013,
samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
För en vattenabonnent som förbrukar 120 m3 vatten/år blir höjningen
1,20 € inkl.moms 23 %.
För en avloppsabonnent som förbrukar 120 m3 vatten/år blir höjningen
7,20 € inkl.moms 23 %.
FÖRSLAG.
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av vatten bruksavgiften för år 2013 med 1
% och avlopps bruksavgiften med 2 %.
Att bruksavgiften för vatten höjs från nuvarande 1,43 euro/m3 till 1,44
euro/m3 exkl.moms 23 %. ( 1,76 euro/m3 till1,77 euro/m3 inkl.moms
23 % ).
Att bruksavgiften för avloppsvatten höjs från nuvarande 2,82 euro/m3 till
2,87 euro/m3 exkl.moms 23 %, ( 3,47 euro/m3 till 3,53 euro/m3
inkl.moms 23 % ).
OMRÖSTNING.
John Hilander föreslog oförändrade bruksavgifter för vatten och avlopp år
2013, fick understöd av Kerstin Wikgren.
Gunilla Holmberg understödde föredragarens förslag, fick understöd av
Karl-Fredrik Björnhuvud.
Röstning vidtogs där föredragarens förslag är Ja, och John Hilanders
förslag är Nej.
Karl-Fredrik Björnhuvud Ja, Gunilla Holmberg Ja och Brage Eklund Ja.
John Hilander Nej och Kerstin Wikgren Nej.
Röstningen slutade 3 mot 2 för föredragarens förslag.
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TN § 85 forts.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt efter omröstning att föreslå för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en höjning av vatten
bruksavgiften för år 2013 med 1 % och avlopps bruksavgiften med 2 %.
Att bruksavgiften för vatten höjs från nuvarande 1,43 euro/m3 till 1,44
euro/m3 exkl.moms 23 %. ( 1,76 euro/m3 till1,77 euro/m3 inkl.moms 23
% ).
Att bruksavgiften för avloppsvatten höjs från nuvarande 2,82 euro/m3 till
2,87 euro/m3 exkl.moms 23 %, ( 3,47 euro/m3 till 3,53 euro/m3
inkl.moms 23 % ).

Kst § 227
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag till höjning av
vatten- och avloppsavgifter från nuvarande 1,43 euro/m3 till 1,44
euro/m3 exkl.moms 23 %. ( 1,76 euro/m3 till1,77 euro/m3 inkl.moms 23
% ), och attbruksavgiften för avloppsvatten höjs från nuvarande 2,82
euro/m3 till 2,87 euro/m3 exkl.moms 23 %, ( 3,47 euro/m3 till 3,53
euro/m3 inkl.moms 23 % ). Ärendet förordas fullmäktige.
BESLUT:
John Hilander, understödd av Kerstin Wikgren föreslog att avgifterna
hålls oförändrade.
Jan-Anders Öström, understödd av Christina Jansson föreslog att
vattenavgifterna hålls oförändrade och att avloppsavgifterna höjs med 2
%.
Konstaterades att föredragandes förslag saknade understöd.
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Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att två understödda
förslag presenterats varför omröstning verkställdes.
Omröstningsproportionen fastställdes så att den som röstar för Hilanders
förslag säger JA och den som röstar för Öströms förslag säger NEJ.
För Hilanders förslag röstade John Hilander och Kerstin Wikgren. För
Öströms förslag röstade Christina Jansson, Jan-Anders Öström och
Rune Söderlund.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med Öströms förslag att
vattenavgifterna hålls oförändrade och att avloppsavgifterna höjs med 2
%.
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GRUNDAVGIFTER VATTEN OCH AVLOPP ÅR 2013
TN § 86
Upptogs till behandling grundavgifter för vatten och avlopp för år 2013,
samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nuvarande grundavgifter:
Grundavgifter för vatten.
83,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
249,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.

Grundavgifter för avlopp.
89,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
267,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
FÖRSLAG.
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av grundavgifter med 1,0 %, för år 2013.
Grundavgifter för vatten.
84,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
252,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.

Grundavgifter för avlopp.

90,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
270,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
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TN § 86 forts.
OMRÖSTNING.
John Hilander föreslog oförändrade grundavgifter för vatten och avlopp
år 2013, fick understöd av Kerstin Wikgren.
Gunilla Holmberg understödde föredragarens förslag, fick understöd av
Karl-Fredrik Björnhuvud.
Röstning vidtogs där föredragarens förslag är Ja, och John Hilanders
förslag är Nej.
Karl-Fredrik Björnhuvud Ja, Gunilla Holmberg Ja och Brage Eklund Ja.
John Hilander Nej och Kerstin Wikgren Nej.
Röstningen slutade 3 mot 2 för föredragarens förslag.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt efter omröstning att föreslå för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en höjning av grundavgifter
med 1,0 %, för år 2013.
Grundavgifter för vatten.
84,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
252,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
Grundavgifter för avlopp.
90,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
270,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
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Kst § 228
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag till höjning av
grundavgifter med 1% för år 2013.
Grundavgifter för vatten.
84,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
252,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
Grundavgifter för avlopp
90,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
270,00 euro/år förbrukning mellan 300 – uppåt.
Ärendet förordas fullmäktige.
BESLUT:
KD-förslag fick inget understöd. Kommunstyrelsen besluter enhälligt att
avgifterna hålls oförändrade.
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ANSLUTNINGSAVGIFTER ÅR 2013, VATTEN OCH AVLOPP.
TN § 87
Upptogs till behandling anslutningsavgifter för vatten och avlopp.
Anslutningsavgifterna i Eckerö Kommun är indelade i 3 olika grupper:
Kategori 1:
Anslutningsavgiften för egnahemshus är fastställda enligt en
schablonmässig våningsyta på 160 m2. Formeln är: våningsyta + 5 x
våningsyta x fastställt pris/m2.
Kategori 2:
a) Övriga byggnader, dit hör större allmänna byggnader, hotell, stugbyar
och med dem likvärdiga byggnader.
Anslutningsavgiften uträknas enligt byggnadens totala våningsyta + 5 x
byggnadens våningsyta x fastställt pris/m2.
b) Industrihallar, ladugårdar och med dem likvärdiga byggnader ansluts
så att t o m en byggnadsyta av 160 m2 enligt kategori 2a) medan den del
av byggnadsytan som överstiger 160 m2 ansluts enligt kategori 2a) men
med 50% i rabatt.
Kategori 3:
För campingplatser och gästhamnar. Anslutningsavgiften uträknas enligt
formeln: (140 l x 75 tält/ ha x 3 pers/tält x 0,5) / 800 x 720/960 x pris
uträknat enligt schablon för kategori 1 x 0,75 %.
FÖRSLAG
Tekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade anslutningsavgifter för år 2013, för
vatten 0,87 €/m2 exkl. moms 23 %, och för avlopp 1,63 €/m2 exkl.moms
23 %.
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €
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TN § 87 forts.

BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade anslutningsavgifter för år 2013, för
vatten 0,87 €/m2 exkl. moms 23 %, och för avlopp 1,63 €/m2 exkl.moms
23 %.
Vatten 1,07 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.027,20 €.
Avlopp 2,00 €/m2 inkl.moms 23 % blir 1.920,00 €

Kst § 229
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänder tekniska nämndens förslag och föreslår för
fullmäktige oförändrade anslutningsavgifter för vatten och avlopp 2013.
BESLUT:
Enligt förslag.
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EXTERNSLAMTAXA ÅR 2013
TN § 88
Upptogs till behandling externslamtaxa för år 2013, samt att föreslå den
samma för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Årets taxor har varit:
För perioden 01.01.2012-31.12.2012 för slutna system 17,30 €/m3
exklusive mervärdeskatt 23 % (21,28 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23
%).
För perioden 01.01.2012-30.04.2012 och 16.09.2012-31.12.2012 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 30,80 €/m3 exklusive
mervärdeskatt 23 % (37,88 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Under perioden 01.05.2012-15.09.2012 mottages ej externslam från
trekammarbrunnar och slamavskiljare.
FÖRSLAG.
Tekniska nämnden besluter att inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige föreslå följande förhöjda taxor med 2 % för år 2013.
För perioden 01.01.2013-31.12.2013 för slutna system 17,65 €/m3
exklusive mervärdeskatt 23 % (21,71 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23
%).
För perioden 01.01.2013-30.04.2013 och 16.09.2013-31.12.2013 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 31,40 €/m3 exklusive
mervärdeskatt 23 % (38,62 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Under perioden 01.05.2012-15.09.2012 mottages ej externslam från
trekammarbrunnar och slamavskiljare.
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TN § 88 forts.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige föreslå följande förhöjda taxor med 2 % för år 2013.
För perioden 01.01.2013-31.12.2013 för slutna system 17,65 €/m3
exklusive mervärdeskatt 23 % (21,71 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23
%).
För perioden 01.01.2013-30.04.2013 och 16.09.2013-31.12.2013 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 31,40 €/m3 exklusive
mervärdeskatt 23 % (38,62 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Under perioden 16.06.2012-31.08.2012 mottages ej externslam från
trekammarbrunnar och slamavskiljare.
Kst § 230
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag om 2%
förhöjning av externslamstaxa 2013.
För perioden 01.01.2013-31.12.2013 för slutna system 17,65 €/m3
exklusive mervärdeskatt 23 % (21,71 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23
%).
För perioden 01.01.2013-30.04.2013 och 16.09.2013-31.12.2013 för
3.kammarbrunnar och slamavskiljare 31,40 €/m3 exklusive
mervärdeskatt 23 % (38,62 €/m3 inklusive mervärdeskatt 23 %).
Under perioden 16.06.2012-31.08.2012 mottages ej externslam från
trekammarbrunnar och slamavskiljare.
Ärendet förordas fullmäktige.
BESLUT: Enligt förslag.
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PLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER SOM ÅTNJUTER KOMMUNAL HEMSERVICE.
TN § 89
Upptogs till behandling plogningsavgifter för de pensionärer som åtnjuter
kommunal hemservice för säsongen 2012/2013.
FÖRSLAG.
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad taxa för säsongen 2012/2013 till 52,50
€ exkl.moms 23 % och 64,60 € inkl.moms 23 % ,som inbetalas till
kommunen som anmälning, senast den 30.10.2011. Senare inbetalda
avgifter till ett förhöjt pris enligt tidigare beslut. Kommunfullmäktiges
beslut av den 30.11.2006 § 105.
BESLUT.
Tekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad taxa för säsongen 2012/2013 till 52,50
€ exkl.moms 23 % och 64,60 € inkl.moms 23 % ,som inbetalas till
kommunen som anmälning, senast den 30.10.2011. Senare inbetalda
avgifter till ett förhöjt pris enligt tidigare beslut. Kommunfullmäktiges
beslut av den 30.11.2006 § 105. ( Förhöjd avgift med 50 % )
Kst § 231
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag och föreslår för
fullmäktige en oförändrad taxa för säsongen 2012/2013 till 52,50 €
exkl.moms 23 % och 64,60 € inkl.moms 23 % ,som inbetalas till
kommunen som anmälning, senast den 30.10.2012. Senare inbetalda
avgifter till ett förhöjt pris enligt tidigare beslut. Kommunfullmäktiges
beslut av den 30.11.2006 § 105. ( Förhöjd avgift med 50 % )
BESLUT:
Enligt förslag med ändringen att sista betalningsdagen ändras till
15.11.2012.
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AVGIFTER SMÅBÅTSHAMNEN ÅR 2013
TN § 90
Upptogs till behandling hamnavgifter för småbåtshamnen i Käringsund
för år 2013, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att höja hamnavgiften med 2 %, från
nuvarande 124,60 € exkl.moms 23 % till 127,10 € exkl.moms 23 %.
( 151,00 € inkl,moms till 156,33 € inkl.moms 23 % )
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att höja hamnavgiften med 2 %, från
nuvarande 124,60 € exkl.moms 23 % till 127,10 € exkl.moms 23 %.
( 151,00 € inkl,moms till 156,33 € inkl.moms 23 % )

Kst § 232
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag och föreslår för
fullmäktige att hamnavgiften höjs med 2 %, från nuvarande 124,60 €
exkl.moms 23 % till 127,10 € exkl.moms 23 %.
( 151,00 € inkl,moms till 156,33 € inkl.moms 23 % )
BESLUT:
Enligt förslag.
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FÖRSENINGSAVGIFT PÅ VATTENAVLÄSNING 2013
TN § 91
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad förseningsavgift för de abonnenter
som inte meddelar sin mätarställning vid vattenavläsning inom utsatt tid.
Förseningsavgiften förblir oförändrad 30,00 € inklusive mervärdesskatt
23 % per vattenmätare.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad förseningsavgift för de abonnenter
som inte meddelar sin mätarställning vid vattenavläsning inom utsatt tid.
Förseningsavgiften förblir oförändrad 24,39 € exkl.moms 23 % ( 30,00 €
inkl.moms 23 %) per vattenmätare.
Kst § 233
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag om en
oförändrad förseningsavgift för de abonnenter som inte meddelar sin
mätarställning vid vattenavläsning inom utsatt tid.
Förseningsavgiften förblir oförändrad 24,39 € exkl.moms 23 % ( 30,00 €
inkl.moms 23 %) per vattenmätare. Ärendet förordas fullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
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HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS ÅR 2013
TN § 92
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyreshus
år 2013.
BESLUT
Tekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyreshus
år 2013, inkluderar även Solgården och Ekergården.
Kst § 234
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag och föreslår för
kommunfullmäktige en oförändrad hyra i samtliga kommunens hyreshus
år 2013, inkluderar även Solgården och Ekergården.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till KD för att kontrollera underhållskostnader för
fastigheterna. Ett underlag bör presenteras för styrelsen.
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BYGGNADSLOVSTAXOR 2013
BMN § 72
Upptogs till behandling byggnadslovstaxor för år 2013.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige oförändrade byggnadslovstaxor för år 2013,
enligt bilaga 1/5.
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrade byggnadslovstaxor för år 2013, enligt
bilaga 1/5.
Kst § 235
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner byggnads- och miljönämndens förslag om
oförändrade byggnadslovstaxor för år 2013, enligt bilaga till kallelsen.
Ärendet förordas fullmäktige.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för att kontrollera byggnadslovstaxorna.
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AVFALLSTAXOR 2013
BMN § 73
Upptogs till behandling avfallstaxor för år 2013.
Årets taxor har varit följande
Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
Traktor och lastbilsdäck
Ris
Enstaka föremål
Enstaka plastkasse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt

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

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

3,50 €/säck eller 17,50 €/m3
5,50 €/säck eller 24,00 €/m3
5,50 €/säck eller 24,00 €/m3
5,50 €/säck eller 24,00 €/m3

Taxan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förhöjda taxor med ca:5,0 % för år 2013.
Sopsäck
9,50 €/st.
Okomprimerat, brännbart
45,00 €/m3
Blandavfall, deponi
80,00 €/m3
Obehandlat trä
21,50 €/m3
Bildäck
6,00 €/st.
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Traktor och lastbilsdäck

11,50 €/st.

Ris
16,50 €/m3
Enstaka föremål
12,50 €/st (soffor, sängar)
Enstaka plastkasse
2,00 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 11,00 €/st
Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

3,50 €/säck eller 17,50 €/m3
5,50 €/säck eller 24,00 €/m3
5,50 €/säck eller 24,00 €/m3
5,50 €/säck eller 24,00 €/m3

Taxan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige förhöjda taxor med ca:5,0 % för år 2013.
Sopsäck
9,50 €/st.
Okomprimerat, brännbart
45,00 €/m3
Blandavfall, deponi
80,00 €/m3
Obehandlat trä
21,50 €/m3
Bildäck
6,00 €/st.
Traktor och lastbilsdäck
11,50 €/st.
Ris
16,50 €/m3
Enstaka föremål
12,50 €/st (soffor, sängar)
Enstaka plastkasse
2,00 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 11,00 €/st
Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror

3,80 €/säck eller 18,40 €/m3
5,80 €/säck eller 25,20 €/m3
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BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
KOMMUNSTYRELSEN

73
236
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18.09.2012
25.9.2012

TN § 73 forts.
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

5,80 €/säck eller 25,20 €/m3
5,80 €/säck eller 25,20 €/m3

Taxan är i sin helhet angiven inklusive mervärdeskatt.

Kst § 236
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner byggnads- och miljönämndens förslag och
föreslår för fullmäktige förhöjda avfallstaxor ca 5% 2013 i enlighet med
beredningen.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att de vitvaror som innehåller freoner kostar
11 €/st. Övriga vitvararor klassificeras som metallskrot. Höjning pga
minskad skattefinansieringsgrad på återvinning.
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Sekr.

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
Organ

§nr Sammanträdesdatum

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
KOMMUNSTYRELSEN

74
237

32

18.09.2012
25.9.2012

TAXA FÖR ENSKILDA AVLOPP (MILJÖTILLSTÅND) ÅR 2013
BMN § 74
Upptogs till behandling taxa för enskilda avlopp för år 2013.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige oförändrad taxa för enskilda avlopp under år
2013.
Nuvarande taxa är 150,00 € per miljötillståndsprövning inkl. moms 23 %.
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige oförändrad taxa för enskilda avlopp under år 2013.
Nuvarande taxa är 150,00 € per miljötillståndsprövning inkl. moms 23 %.
KsT § 237
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner byggnads- och miljönämndens förslag och
föreslår för fullmäktige oförändrad taxa för enskilda avlopp under år
2013. Nuvarande taxa är 150,00 € per miljötillståndsprövning inkl. moms
23 %.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KOMMUNSTYRELSEN

238

33

11.9.2012

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Kst § 238
Budgetseminarium och budgetarbetet
Ledningsgrupp för samhällsreformen på Åland
KD-FÖRSLAG
Antecknas för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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