KOM MUNSTYRELSEN

5.3.2013

Sammanträdestid

Tisdagen den 5.3.2013 kl 19.00 – 21.25

Sammanträdesplats

Kommunkansli, Överby

F ÖRE D RA GNI N GSL ISTA

1.

Kst § 51

Kallelse och beslutförhet.

2.

Kst § 52

Val av protokolljusterare, tid och plats.

3.

Kst § 53

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4.

Kst § 54

Grundavgift för avlopp

5.

Kst § 55

Anhållan om köp av mark

6.

Kst § 56

Principer för tillställningar

7.

Kst § 57

Längden på vikariat som omfattas av företagshälsovård

8.

Kst § 58

Anskaffning av datorer till styrelsen

9.

Kst § 59

Uthyrning av lägenhet

10.

Kst § 60

Anmälningsärenden

Eckerö den 1.3.2013
Rune Söderlund,
Kommunstyrelseordförande

1

ECKERÖ KOMM UN

SAMM ANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

KOM MUNSTYRELSEN

5.3.2013

Nr
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Plats och tid

Kommunkansli i Överby tisdagen 5.3.2013 kl 19.00 – 21.25

Beslutande

Rune Söderlund
John Hilander
Kerstin Wikgren
Jan-Anders Öström
Christina Jansson

Ordf.
ledm
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Föredragande

Kennet Lundström

Kommundirektör

Övriga närvarande

Marie Löfström
Henrietta Hellström

Fullmäktigeordf.
Fullmäktiges viceordförande

Paragrafer

51 – 60

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Kennet Lundström

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö 5.3.2013 kl 21.25

Kers tin Wikgren

Jan-Anders Öström

Protokollet till påseende

Kommunkansliet i Överby den 6.3.2012 kl 21.00

Intygar

Kennet Lundström
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KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
Kst § 51
KD-FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen
skickas enbart på e-post.
BESLUT: Enligt förslag.

VAL AV PROTOKOLLJUST ERA RE, TID OCH PLATS.
Kst § 52
KD-FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Kerstin Wikgren och Jan-Anders Öström.
Protokolljustering 5.3.2013 kl 21.25 i kommunkansli, Eckerö.
BESLUT: Kerstin Wikgren och Jan-Anders Öström valdes till
protokolljusterare. Protokolljustering direkt efter mötet.

GODKÄNNANDE OCH KOM PLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA N
Kst § 53
KD-FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT: Enligt förslag.
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Enligt ÅFD utslag kan kommuner inte uppbära grundavgift för avlopp. Bifogar
förvaltningsdomstolens beslut.
Enligt gällande lag, § 3 i LL om avloppsvattenavgift; ”Avloppsvattenavgift består av
anslutningsavgift och bruksavgift.”
Kommunen bör rätta sina avgifter angående grundavgifter för avlopp. Avgiften kan
rättas så att bokslutssiffrorna gällande hur många grundavgifter vi har fakturerat
per år delas med summan på antalet mottagna m³. Grundavgiften förs i
förbrukningsavgiften enligt gällande lagstiftning § 3 i LL om avloppsvattenavgift.
Detta gör att de som har en liten förbrukning får en lägre avgift nu än tidigare.
Brytpunkten är vid ca 200 m³ avloppsvatten. 2013 års taxa bör ändras så att den
består av bara av bruksavgift och anslutningsavgift.
KD föreslog 15.1.2013 § 13 att kommunstyrelsen begär att tekniska nämnden
rättar avgift för avlopp så att avloppsavgiften består av anslutningsavgift och
bruksavgift. Kommuninvånare informeras om möjligheten att ansöka om
återbetalning av grundavgiften.
Kommunstyrelsen beslöt 15.1.2013 § 13 att tekniska nämnden rättar avgift för
avlopp så att avloppsavgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift.
Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö beslöt att rätta avloppsvattenavgiften för
samtliga abonnenter 5 år bakåt. Således alla får en rättelse fr.o.m. 2008 t.o.m.
2012 enligt samma modell som i § 139 av den 21.11.2012 gällande det besvär
över kommunens avloppsvattenavgiftstaxa som kommunen rättade p.g.a. Ålands
förvaltningsdomstols beslut av den 30.10.2012 nummer 53/2012.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen begär att tekniska nämnden beräknar vilka kostnader det rör sig
om totalt (och för varje år skilt) för kommunen och föreslår tillvägagångssätt vid
eventuell återbetalning av grundavgiften till abonnenterna.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 2013

Eckerö den __/__2013

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL

§nr Samm anträdesdatum

KOM M UNSTYRELSEN
KOM M UNSTYRELSEN
Kst § 41

41
54

Sida
4

12.2.2013
5.3.2013

BESLUT:
Enligt förslag med ändringen att KD tillsammans med kommunteknikern klargör
beräkningsgrunderna innan 1.3.2013. Aktuellt ÅFD beslut bifogas.
Kst § 54
Åländsk lagstiftning om avlopp skiljer sig från rikslagstiftningen gällande
avlopp. På fastlandet är det ok att uppbära grundavgift för avlopp.
I ÅFD beslutet hänvisas till att endast anslutningsavgift och bruksavgift
tillåts. Lag om avlopp (610/1973). Men enligt den i kraftvarande rikslagstif tningen
är avsikten att grundavgift bör uppbäras eftersom grundavgiften ska täcka en del
av underhållskostnaderna. Ledningsnätet bör underhållas trots att ledningarna inte
ens används. Ledningar upprätthålls även till fritidsbostäder med väldigt liten
användning av avlopp. I rikslagtiftningen 4 kap om avgifter och kostnader för
vattentjänster framgår tydligt i 18 § och 19 § att grundavgift kan uppbäras.
I ÅFD besluter klargörs att grunddelen inte kan strykas utan att bruksavgiften
samtidigt omprövas i sin helhet.
Miljö-, avlopps- och liknande frågor är på Åland självstyrelsens lagstiftnings- och
förvaltningsbehörighet. Därmed kan självstyrelseorganen i landskapslagstiftning,
som gäller på Åland samtidigt som rikets motsvarande lagstiftning således inte
gäller på Åland, inta avvikande bestämmelser. Dock måste landskapslagstiftningen
innehålla bestämmelser om grunderna för hur avgif terna skall räknas ut och dels
måste avgiftssystemet vara sådant att det inte strider mot den finländska
grundlagens bestämmelser om likabehandling.
Den åländska landskapslagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 23/1974, som genom
åren genomgått förändringar), har fortlöpande genomgått den så kallade
lagstiftningskontrollen, där Ålandsdelegationen, ibland också högsta domstolen,
och slutligen republikens president granskat att lagregleringen hör till landskapets
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lagstiftningsbehörighet och dels att lagens bestämmelser är förenliga med
grundlagen.
I ärendet avseende avloppsavgifterna och Föglö kommun konstaterade Ålands
förvaltningsdomstol i sitt beslut 30.10.2012 att det saknas grund i lagen att debitera
en sk grundavgift för avlopp eftersom det i 3 § LL (1974:23) om avloppsvattenavgift
enbart anges att avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift.
Domstolen upphävde de fastställda avloppstaxorna och återförvisade ärendet till
kommunen för att fastställa avgifterna på nytt.
Med anledningen av förvaltningsdomstolens beslut är det klart att det inte är tillåtet
enligt landskapslagen om avloppsvattenavgift att debitera en grundavgift.
Vid tillämpningen av detta beslut i Eckerö uppstår frågan om Eckerö själv kan
återbetala grundavgifterna men samtidigt korrigera/höja bruksavgiften retroaktivt.
Enligt förvaltningslagens stadgande i 45 § om rättelse av sakfel framgår att ett
beslut som grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på
uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett fel i förfarandet då
beslutet fattades får myndigheten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra
ärendet på nytt. Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett
beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker att beslutet rättas.
Avloppsvattenkunderna ska samtycka till en retroaktiv höjning.
Kommunen kan besluta att återbetala grundavgifterna eftersom debiteringen är i
strid med lag och det är till kommuninvånarens fördel. Däremot är ett beslut att
höja bruksavgifterna retroaktivt ett beslut till den enskildes nackdel som kräver
samtycke av den enskilde.
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De kommunala besluten att fastställa avloppstaxan i Föglö-ärendet upphävdes av
förvaltningsdomstolen och återremitterades tillbaka till kommunen för att fastställa
taxan på nytt. Genom detta förfarande kan ett beslut fattas att höja bruksavgiften
för tidigare år i enlighet med 5 § 2 mom i LL om avloppsvattenavgift eftersom hela
beslutet att fastställa en taxa måste göras om för alla aktuella år.
För att kunna höja bruksavgiften retroaktivt måste ett grundbesvär anföras över de
fastställda avloppstaxorna för fem år tillbaka i tiden med ett yrkande om att de
tidigare taxorna upphävs. Enligt 9 § i L om verkställighet av skatter och avgifter kan
den som anser att en offentlig fordran har påförts eller debiterats fel anföra
grundbesvär. Kommunen torde därför själv kunna göra ett grundbesvär med ett
yrkande om att beslutet om nuvarande taxor upphävs och ett yrkande om att
ärendet återremitteras till kommunen för fastställande av nya taxor med hänvisning
till kommunens felaktiga taxa och med hänvisning till Föglö-beslutet. Alternativet är
att enbart återbetala grundavgiften och höja bruksavgiften inom ramen för
innevarande debiteringsperiod för avloppsavgifterna.
Notera att 5 § i LL om avloppsvattenavgift medger att olika taxor tillämpas på
hushåll, industri och jordbruk, varför de nuvarande grundavgifterna inte
nödvändigtvis behöver belasta storförbrukarna mera enbart för att grundavgifterna
bakas in i bruksavgiften.
KD-FÖRSLAG:
Kommunen gör ett grundbesvär med ett yrkande om att beslutet om nuvarande
taxor upphävs och ett yrkande om att ärendet återremitteras till kommunen för
fastställande av nya taxor med hänvisning till kommunens felaktiga taxa och med
hänvisning till Föglö-beslutet.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANHÅLLAN OM KÖP AV MARK
Anhållan om köp av mark Storby 9:13, Register nr. 9:42, 189 m2
inkommit till styrelsen 5.2.2013. Bilaga till kallelsen.Markområdet tillhör
kommunen. Tomtpris för JG Vinds 2007 tidigare köpta tomter 9:35 och
9:36 har varit 2,10 euro år 2007.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen säljer markområdet Storby 9:13, Register nr. 9:42, 189
m2 till JG Vind AB för 2,10 euro/m2 (exkl.moms) enligt anhållan.
BESLUT:
Kennet Lundström anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
Lundström avlägsnade sig från mötet under ärendets behandling.

Kst § 55

Ärendet återremitterades för ny beredning för att utreda om markområdet
är grönområde. Utreds också om det finns avloppsledning eller andra
ledningar på området.
Ärendet
kontrollerades
ytterligare
med
Kommuntekniker
och
markområdet är inget grönområde. I markens finns ledningar och detta
bör beaktas vid eventuella markarbeten.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen säljer markområdet Storby 9:13, Register nr. 9:42, 189
m2 till JG Vind AB för 2,10 euro/m2 (exkl.moms) enligt anhållan.
BESLUT:
Kennet Lundström anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
Lundström avlägsnade sig från mötet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen förordar inför fullmäktige att markområdet säljs för
2,10 euro/m2 (exkl.moms) enligt anhållan med förbehåll att området
belastas av servitut för kommunens ledningsdragningar. Karta bifogas
beslutet.
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Ärendet återtogs för ny beredning.

PRINCIPER FÖR TILLSTÄLLNINGAR
Styrelsen beslöt 11.9.2012 att hålla ett budgetseminarium utanför
kommunen. Detta aktualiserade behovet att fastställa principer för att
anordna tillställningar utanför kommunen. KD har per epost frågat
efter lokalpolitikers åsikter i frågan. Socialdemokraterna anser att när
det gäller personalfester och andra festligheter som anordnas av
kommunen så ska man prioritera de lokala företagen. Alkoholhaltiga
drycker bör bekostas av deltagarna. Skoldirektörens åsikt är att
tanken med lägerskola är att få uppleva något nytt som inte är bekant
för eleverna. Enligt befintliga bestämmelser ska lägerskolan i åk 1 – 6
förläggas på Åland. Hemmamil jön i den egna kommunen bekantar
sig eleverna med på annat sätt såväl i skolan som på fritiden. KD
utredde ytterligare några andra åländska kommuners principer
gällande servering vid tillställningar. Föglö kommun har alkoholfria
tillställningar. Geta, Kökar och Hammarland kan tillåta måltidsdryck
med alkohol i begränsad omfattning. Diskuterades också med
enhetsföreståndare i kommunen och tidigare icke fastställda principer
i Eckerö har varit att tex vin och öl som måltidsdryck har kunnat ingå i
serveringen som godkänns.
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KD-FÖRSLAG
De tillställningar som kommunen själv ordnar där förtroendevalda är
med ordnas i första hand inom kommunen. Det är önskvärt att
personalen och förtroendevalda erbjuds möjlighet att delta i kurser
och seminarier som ordnas även utanför kommunen. Personalens
olika tills tällningar kan också ordnas utanför kommunen.
Alkoholpolicy vid tillställningar är att två glas måltidsdryck kan ingå i
den servering som godkänns. Resten bekostas av deltagarna.
BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att ärendet förordas fullmäktige.
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Kst § 57
LÄNGDEN PÅ VIKARIAT SOM SKA OM FATTAS AV FÖRETAGSHÄLSOVÅ RD
Eckerö kommuns personal har nu uppdaterat avtal för företagshälsovård.
Avtalet klargör inte hur långa vikariat bör vara för att omfattas av
företagshälsovård. Hälsovården är i första hand avsedd för ordinarie
tillsvidare anställd personal. Det bör också vara klart att även vikarier bör
uppsöka hälso- och läkarvård om det finns behov. Företagshälsovården
kallar personalen till kontroll och därför blir det i praktiken inget större
problem med att även vikarier uppsöker företagshälsovård vid behov.
Företagshälsovården är kostnadsfri för kommunens personal.
KD kontaktat Kaj Mattson på företagshälsovården och diskuterat
ärendet. Arbetsgivare skall på ordna företagshälsovård för att förebygga
och bekämpa risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och
arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas
säkerhet, arbetsförmåga och hälsa. Företags häls ovården s kall ordnas

och genom föras i den omfattning s om påkallas av arbetet,
arbets arrangemangen, pers onalen, förhållandena på arbets platsen
och förändringar i dem , enligt vad s om föres krivs i denna
lag.(21.12.2001/1383).Alla anställda rätt att uppsöka företagshälsovård
vid behov. Däremot behöver arbetsgivaren inte kalla vikarier till
hälsokontroll.Enligt
nuvarande
avtal
ska
personal
uppsöka
företagshälsovård vid nyanställning och därefter vartannat år på kontroll.
Vikarier under ett år behöver därför inte kallas till hälsokontroll.
KD-FÖRSLAG
Alla anställda har vid behov rätt att uppsöka företagshälsovård.
Företagshälsovården är kostnadsfri för tillsvidare anställd personal och
för vikarier anställda över ett år. Även vikarier som insjuknar skall få
kostnadsfria undersökningar i enlighet med avtalet.
BESLUT: Enligt förslag med ändring att vikarier över fyra månader
omfattas av företagshälsovården.
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ANSKAFFNING AV DATORER TILL STYRELSEN
Styrelsens har en tid fått kallels er och bilagor elektroniskt. Styrelsens
kallelser och bilagor är oftast omfattande och fördelade på flera
dokument och ifall styrelsen använder privata datorer så belastas dessa
av styrelsens dokument. Dokumenten bör också öppnas i särskilda
program och kommunen kan inte kräva att styrelsen håller uppdaterade
program på privata datorer.
Om styrelsen anskaffar datorer eller surfplattor för styrelsearbetet och
återlämnar dessa efter avslutat uppdrag så är det inte frågan om
naturaförmån.
Offert bifogas kallelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen anskaffar datorer eller surfplattor för att underlätta
styrelsearbetet. För ändamålet anhålls om tilläggsbudget.
BESLUT:
Flera anbud inbegärs för smart pc.
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UTHYRNING AV LÄGENHET
En lägenhet i kommunens radhus, Ekebo, Svärmaregränd 2 A3 är ledig
att hyra fr.o.m. 4.3.2012. Lägenheten är 2 rum, 56 m2.
Lista på personer i bostadskön delges på mötet.
KD-FÖRSLAG
Styrelsen väljer hyresgäst till lägenheten.
BESLUT:
Henrietta Hellström anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade jäv.
Hellström avlägsnade sig från mötet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att Elin Wikblom erbjuds lägenheten i Ekebo,
Svärmaregränd 2 A 3.
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ANMÄLNINGSÄRENDE
Golfbanan
Ekonom isk rapport
Besök till Norrtälje 11.3, Postvägen
Vision hörnstenar och diskussion, SSSR
KD-FÖRSLAG
Antecknas för kännedom
BESLUT:
Antecknas för kännedom.
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