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Godkännande och komplettering av föredragningslistan
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Annonspriser, kommuninfo 2015
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Hyror för Kommungården 2015

KS § 182

Uthyrning av lägenhet

KS § 183

Taxa för för- och eftermiddagsvården år 2015

KS § 184

Taxa för barnomsorgen

KS § 185

Taxa för hemtjänstservice år 2015

KS § 186

Hyra samlingslokalen på Solgården och Ekergården 2015

KS § 187

Ålands landskapsregering: Begäran om utlåtande
angående kommunernas socialtjänst

KS § 188

Tf. socialarbetare inom barnskyddet

KS § 189

Fastställande av lön för specialbarnträdgårdslärare

KS § 190

Bruksavgift för vatten 2015

KS § 191

Bruksavgifter för avlopp 2015

KS § 192

Grundavgift för vatten 2015

KS § 193

Anslutningsavgift för vatten 2015

Kategori 3:

KS § 194

Kategori 3:

Anslutningsavgift för avlopp 2015

KS § 195

Förseningsavgift på vattenavläsning 2015

KS § 196

Externslamtaxa 2015

KS § 197

Plogningsavgift för pensionärer 2015

KS § 198

Avgifter för småbåtshamnen 2015

KS § 199

Hyror i kommunens hyreshus 2015

KS § 200

Utlåtande över ansökan om jordförvärv, WInqvist-Innanen

KS § 201

Skrivelse till Eckerö kommun angående Öjvägen

KS § 202

Anhållan om köp av tomt, Mattsson

KS § 203

Skolans hyreshus, åtgärdsförslag
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KOMMUNSTYRELSE

KS § 204

Rekrytering av kommundirektör

KS § 205

Arbetsarrangemang i centralkansliet

KS § 206

Revidering av bestämmelser i detaljplan, Haralds

KS § 207

Anmälningsärenden

KS § 208

Firmateckningsrätt

KS § 209

Detaljplanering, Olers 15:44

Eckerö den 5.9.2014

Rune Söderlund
Kommunstyrelseordförande

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

Nr.
14

Plats och tid

Kommunkansliet Tisdagen den 09.09.2014 kl. 18:00– 22.30

Beslutande

Rune Söderlund
John Hilander
Teres Backman (t.o.m § 190)
Jan-Anders Öström
Christina Jansson, frånv.

ordförande
viceordförande
Sanna Söderlund (§ 191-)
ledamot
Britt Berthén-Eklund, ers.

Föredragande

Kennet Lundström

kommundirektör

Övriga närvarande

Kommunfullmäktiges ordf.
Kommunfullmäktiges viceordf.

Paragrafer

Marie Löfström
Henrietta Hellström
Tiina Holmberg (§ 209)
Håkan Lundberg
Sanna Söderlund
176 - 209

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Kennet Lundström

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen den 10.9. 2014, kl. 17.00.

John Hilander

Jan-Anders Öström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 11.9. 2014 kl 15.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Kennet Lundström

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

KS § 176

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

Sida
2

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

KS § 177

Sida
3

V AL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och John Hilander.
Protokolljustering 10.9.2014 kl 17.00 i kommunkansliet.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

KS § 178

Sida
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes med följande komplettering:
Detaljplanering Olers 15:44, diskussionsärende § 209. Mötet inleddes
kl 18.00 med presentation och diskussion om detaljplanering Olers
15:44. Presentationen hölls av arkitekt Tiina Holmberg.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

KS § 179

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

KS § 180

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

KS § 181

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

KS § 182

UTHYRNING AV LÄGENHET
Följande lägenheter är nu lediga i kommunens hyreshus:
Ekebo
Lista på personer i bostadskön i bilaga till kallelsen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen väljer hyresgäst till Ekebo lägenhet B2 (56 m2)
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att inte hyra ut lägenheten i detta skede.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

KS § 183
SN § 87
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TAXA FÖR FÖR - OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN ÅR 2015
Kommunfullmäktige beslöt att taxan för för- och eftermiddagsvården
från och med inledningen av skolans verksamhetsår hösten 2015 höjs
till 65 % av barndagvårdens taxa, oberoende av om både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG

Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för för- och eftermiddagsvården under år 2015 fastställs till 65 % av barndagvårdens
taxa, oberoende av om både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag.
KS § 183
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med socialnämndens beslut, att
förorda inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för
för- och eftermiddagsvården under år 2015 fastställs till 65 % av
barndagvårdens taxa, oberoende av om både för- och eftermiddagsverksamheten utnyttjas eller ej.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

KS § 184
SN § 88
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TAXA FÖR BARNOMSORGEN
Kommunfullmäktige fastställde avgifterna för barnomsorgen enligt
barnomsorgslagen 2011:86, som började gälla från och med
1.1.2012. Några förändringar har inte kommit sedan dess.
Avgifterna fastställs enligt anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00 euro månad, samt för halvtid 138,00
euro/månad. Minsta avgift som faktureras är 20,00 euro.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och –fullmäktige att det inte finns några förändringar
att göra när det gäller barnomsorgsavgifter. Taxan för barnomsorgen
hålls oförändrad.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enligt förslag att avgifterna fastställs enligt
anvisningar i barnomsorgslagen och maxtaxan för heltid är 230,00
euro månad, samt för halvtid 138,00 euro/månad. Minsta avgift som
faktureras är 20,00 euro.

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
09.09.2014
KS § 185
SN § 89

TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2015

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2014 varit följande,
enligt beslut KFM § 26/2014:
Regelbunden hem tjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster
samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer
efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.
Antal
Inkomstpersoner gräns/fribelopp
Euro/månad
1
563
2
1 039
3
1 628
4
2 014
5
2 438
6
2 799

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen
med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet
för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

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

Sida
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11,00
5,50
6,00
2,50
1,50
2,50

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

4,50
8,00
11,00
6,00
8 €/halvtimme

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på
servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för
hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen.
För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader. Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till 41,07 €
för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra, mat
och hemtjänstavgift.

År 2015
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

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

justering kommer under år 2016.

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

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
09.09.2014
-

Taxorna för hemtjänstservice har under år 2014 varit följande, enligt beslut KFM § 26/2014:
BESLUTET I HELHET – förändringar med fet stil
Regelbunden hem tjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar
klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på
lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.

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

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

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

Sida
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11,10
5,60
6,20
2,50
1,50
2,50

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

4,50
8,00
11,00
6,00
10 €/halvtim m e

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor
på servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som
finns för hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av
betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader.
Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till
41,07 € för år 2014 i enlighet med bokslutet för år 2012. Korrigeras till uppgifter från bokslutet för år 2013.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1
besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell
stödservice.
Periodplats
Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra,
mat och hemtjänstavgift.
KS § 185
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KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, i enlighet med
socialnämndens beslut, att taxor för hemtjänstservice 2015 fastställs enligt följande:
Regelbunden hem tjänst
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar
klienten en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Grunden för månadsavgift är på
lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/). Indexjustering följer efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeriets meddelande.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier
enligt följande:
A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord
den 01.01.2014. Avgift i % av bruttoinkomster.
Inkomst- Antal
personer
gräns/fribelopp
Euro/månad
1
563
2
1 039
3
1 628
4
2 014
5
2 438
6
2 799
-

Vårdbehov
A
17%
11%
9%
7%
6%
5%

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

26%
16%
13%
11%
10%
8%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

När antalet personer i hushållet är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.
Stödservice
Måltidsservice
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mål
Middag
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11,10
5,60
6,20
2,50
1,50
2,50

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

4,50
8,00
11,00
6,00
10 €/halvtim m e/personal
5,00
euro/halvtimme/personal

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor
på servicehus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som
finns för hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hushåll får avgiften högst utgöra 35 % av
betalningsförmågan och två personers hushåll högst 22 % av betalningsförmågan.
Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader.
Kommunens självkostnadspris för varje hembesök är fastställt till
44,89 € för år 2014 i enlighet m ed bokslutet för år 2013.
Tillfällig hem tjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1
besök/vecka, uppbärs 9,30 €/besök samt kostnader enligt aktuell
stödservice.
Periodplats
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Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra,
mat och hemtjänstavgift.
BESLUT:
Enligt förslag.
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HYRA SAMLINGSLOKALEN PÅ SOLGÅRDEN OCH EKERGÅRDEN 2015
Hyrorna för samlingslokalen i Solgården och Ekergården har under år
2014 varit följande:
Solgården (stora salen)
Hyra av samlingslokalen
I hyreskostnaden ingår städning.

Hyra 2014
60,00 Euro

Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på 30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl.
22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på servicehuset samt andra klienter såsom pensionärer
som åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
Ekergården (sam lingssalen)
Hyra av samlingssalen
I hyreskostnaden ingår städning.

Hyra 2014
60,00 Euro

Ideella föreningar som verkar i kommunen
debiteras en reducerad hyreskostnad på 30,00 Euro
Denna hyreskostnad för ideella föreningar motsvarar kostnaderna för
obligatorisk städning. Inhyrda arrangemang får pågå till senast kl.
22.00.
Kyrkliga sammankomster och egen verksamhet till gagn och fördel för
de boende på Ekergården samt andra klienter såsom pensionärer
som åtnjuter kommunal hemtjänst är hyresbefriad.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför
kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen i Solgården samt Ekergården höjs till 80 € och hyran för ideella
föreningar till 40 € från och med 1.1.2015.
Efter diskussion konstaterar socialnämnden att det inte är förenligt
med Solgårdens verksamhet och de boendes trivsel att samlingssalen hyrs ut till utomstående.
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SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att förorda inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen Ekergården höjs till 80
€ och hyran för ideella föreningar till 40 € från och med 1.1.2015. Socialnämnden förordar också att Solgårdens samlingssal inte längre
hyrs ut eftersom det inte är förenligt med Solgårdens verksamhet och
de boendes trivsel.
KS § 186
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar, i enlighet med socialnämndens beslut, för
kommunfullmäktige att hyrorna för samlingslokalen Ekergården höjs
till 80 € och hyran för ideella föreningar till 40 € från och med
1.1.2015. Kommunstyrelsen förordar också, i enlighet med socialnämndens beslut, för kommunfullmäktige att Solgårdens samlingssal
inte längre hyrs ut eftersom det inte är förenligt med Solgårdens verksamhet och de boendes trivsel.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ÅLANDS LANDSKAPSREGERING: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ANGÅENDE
KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST

Bilaga – ÅLR Begäran om utlåtande angående Kommunernas socialtjänst
Ålands landskapsregering har sänt ut lagberedningens slutrapport
angående verkställande av Kommunernas socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering av samma myndighet.
Landskapsregeringen emotser konstruktiva förslag och synpunkter på
förverkligande och finansering av Kommunernas socialtjänst med
hänsyn till förslagen i bilaga rapporter.
Utlåtandet ska vara landskapsregeringen tillhanda senast den 30
september 2014.
Socialnämndens ledamöter har fått slutrapporten per e-post och vanlig post.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden diskuterar slutrapporten och
kommer med synpunkter som kan föras vidare till kommunstyrelsen.
Socialchefen presenterar på mötet förslag till synpunkter som socialnämnden kan avge inför kommunstyrelsens utlåtande angående
Kommunernas socialtjänst (bilaga).
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter enhälligt att återremittera ärendet.
KS § 187
Landskapsregeringen har beslutat att föreslå en finansieringsmodell
för Kommunernas socialtjänst med namnet Nyckelmodellen. Enligt
den här modellen finansieras nettokostnaderna enligt följande:
25 % enligt invånarantal
25 % enligt skattekraft
50 % enligt skilt vägda koefficienter för: Arbetslöshet, Barnskydd,
Handikapp, Utkomststöd
I utredningen framkommer inte huruvida samfundsskatten räknas
med i skattekraften.
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Nettokostnaderna för de områden som Kommunernas socialtjänst
avser att ta över är Nettokostnaderna för de områden som Kommunernas socialtjänst avser att ta över är
följande:
Enligt utredningen skall en landskapsandel betalas direkt till Kommunernas socialtjänst. Landskapsandelen utgör en % av kostnaderna.
Även om det inte direkt framkommer i utredningen kan man befara
att den landskapsandel som betalas till Kommunernas socialtjänst
dravs av från den landskapsandel som betalas till kommunen. De uträkningar som bifogats är kalkylerade utgående från år
2010 fram till 2012.
I utredningen anges att landskapsandelsprocenten höjts med
4 % för samtliga kommuner. Det här innebär för Eckerö att landskapsandelen uträknas för Kommunernas socialtjänst enligt xx %
istället för 37,5 %. För ytterskärgården är förhöjningen 8 %.
Enligt utredningen skall ett övergångssystem tillämpas under de tre
första åren som Kommunernas socialtjänst verkar och därmed utjämnas effekter både för kommuner som får högre finansieringsandel och
de kommuner som får lägre finansieringsandel än idag. Det första
året utjämnas utfallet med i genomsnitt ungefär 75 %, det andra
50 % och det tredje 25 %. Enligt förslaget är planen att Kommunernas socialtjänst inleder sin verksamhet från år 2016. I utredningen
nämns följande.
”Som förslaget till utvärdering av landskapsandelarna nu ligger kan
en revidering av det system träda ikraft de närmaste åren. Det betyder i praktiken att innan övergångstiden har passerat skulle förändringarna från nästa reform, som tar ett helhetsgrepp på finansieringen
av kommunsektorn, ta vid.”
Vinsterna med kommunernas socialtjänst är 1) likvärdig service, 2)
samlad kompetens, 3) större integritet och 4) stärkt anonymitet. Tanken om att kommunerna solidariskt står för den sociala servicen
är tilltalande. Nackdelen med solidarisk finansiering är att den kan befaras vara kostnadsdrivande då kommuner inte har något incitament
att söka efter förmånligare sätt att producera tjänsterna. Det utkast
till grundavtal som presenterats för kommunernas socialtjänst där
kommunernas representation i kommunalförbundet utses från respektive presidier kan ge en bättre grund att styra kommunalförbundet.
Förslaget att Ålands Omsorgsförbund ombildas till Kommunernas socialtjänst är att föredra framom att bilda en helt ny samarbetsform, då
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alla kommuner redan är medlemmar i förbundet och rutiner finns för
beslutsfattande och administration.
Ålands Omsorgsförbund har i dagsläget sin verksamhet till största delen förlagd i Mariehamn. Möjligheterna då det gäller KST:s verksamhet och de tjänster som avses erbjudas är av den karaktären att placeringen noga bör övervägas och socialnämnden ser möjligheter till
utlokalisering av tjänster inom KST.
Landsbygdskommunernas befolkning skall ha rätt till samma nivå på
tillgängligheten även efter verkställandet av KST.
För att garantera en fortsatt jämlik service (tillgänglighet, personlig
service etc.) borde det absolut finnas servicepunkter i glesbygden,
förslagsvis m inst 2-3 dgr/vecka.
Att det kommunala samarbetet för socialvården skulle bli tvingande
för kommunerna ser kommunstyrelsen som negativt och understöder
skrivningen i rubrik 2.3.1 ”Speciallag om det kommunala samarbetet
för socialvården” andra punkten ” En möjlighet ges dock för kommunerna att med landskapsregeringens godkännande komma överens
om en annan samarbetsform som når samma syften.”
När det gäller den befintliga personalen som skall överföras till den
nya organisationen framkommer att det inte är motiverat att införa anställningsskydd med tanke på de rationaliseringsåtgärder som på sikt
måste vidtas inom den nya organisationen.
Rekrytering av ny personal till den nya organisationen bör ske genom
att alla nya tjänster lediganslås. Detta för att skapa rättvisa möjligheter för all intresserade att söka dessa tjänster.
När det gäller rapporten om finansieringen av kommunernas socialtjänst, konstaterar kommunstyrelsen att de kommuner som har haft
stora utgifter för områdena ifråga i första hand kommer att vinna på
reformen och andra kommuner tvärtom. Det förefaller dock som att
den s.k. nyckelmodellen verkar vara mest rättvis när kostnaderna
skall fördelas mellan kommunerna. Att ett system för att utjämna
kostnaderna under de första reformåren föreslås är bra liksom att det
finns möjlighet till prövningsbaserat stöd från landskapet för enskilda
kommuner.
Eckerö kommun har relativt höga nettodriftskostnader för hela socialvården (2010-2012) per invånare jämfört med de övriga kommunerna. Däremot har Föglö, Geta, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Sund,
Vårdö högre kostnader. Eckerö ligger ungefär på samma nivå som
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Mariehamn. Även när man ser på tjänsterna som är tänkta att bli under KST (barnskydd, missbrukarvård, specialomsorg, handikappservice och övrig socialvård så är kostnaderna per invånare bland de
högsta tillsammans med Geta, Sund och Maiehamn.
I tabellen (Finansiering av Kommunernas socialtjänst, Åsub rapport
2014:4) på sid 24 som visar de olika finansieringsmodellerna jämfört
med dagens modell så ser det ut som om Eckerö skulle vinna på en
gemensam socialtjänst för kommunerna. I solidariska modellen grundar sig fördelningen på invånarantal och skattekraft och nyckelmodellen grundar sig på användningen via nyckelfaktorer 50% och 50%
enligt invånarantal och skattekraft.
I tabellen på sidan 29 där landskapsandelen är beaktad så ser man
att Eckerö skulle vinna på KST. Däremot är Mariehamns egenandel
(nettokostnad per invånare med landskapsandelen avdragen) betydligt högre än de övriga kommunernas. Troligtvis kommer då Mariehamn att önska ändring av landskapsandelsystemet.
Slutligen kan konstateras att det är svårt att till fullo ta ställning till reformen utgående från rapporterna då det ännu finns många frågetecken om hur samordningen skall förverkligas i praktiken dels för befintlig personals del men även för hur brukarna får tillgång till servicen. Slutsatsen är i alla fall att enligt rapporten kommer Eckerö att
vinna på att gå med i KST.
Socialnämnden i Eckerö inkommer ännu med utlåtande i ärendet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och inväntar socialnämndens
utlåtande.
BESLUT:
Ärendet återremitterades för ny beredning.
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TF . SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDDET
Under år 2013 och 2014 har det funnits en tf. socialarbetare som arbetat i huvudsak med barnskyddsärenden. För år 2014 budgeterades
för 40 % socialarbetare för 6 månader.
Tf. socialarbetare har i nuläget arbetsavtal fram till 30.9.2014, eftersom äldreomsorgsledartjänsten till och från varit obesatt och socialchefen har under sommarmånaderna arbetat deltid.
I nuläget är äldreomsorgsledartjänsten obesatt fr.o.m. 1 augusti och
rekryteringsarbetet pågår, med hopp om att man kan anställa en vikarie, som kunde tillträda under september månad. Fram till dess sköts
äldreomsorgsledaruppgifter av socialchefen och ledande närvårdaren. Socialchefen kommer under hösten också att behöva skola in
och bistå den nya vikarien. Behovet av en socialarbetarresurs som
avlastar finns under hösten.
Barnskyddsärendena är i nuläget flera och det skulle vara nödvändigt
att tf. socialarbetaren kan arbeta kvar på 40 % under tiden oktoberdecember 2014, och sköta dessa uppgifter. Personalkostnaderna för
det skulle bli 5 500,00 euro inklusive sociala kostnader. Inom kostnadsstället barnskydd finns det 12 000,00 euro under posten förebyggande barnskydd/kostnadsersättningar. Av hela budgeten för
barnskydd har 37,1 % nyttjats per 31.7.2014. Totalt sett är socialnämnden per 31.7.2014 dryga 50 000,00 euro under budget (ca 2 %).
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att godkänna att
medel motsvarande 5 500,00 euro, får användas för att anställa en tf.
socialarbetare för tiden oktober-december 2014. Kostnaden skall tas
från posten förebyggande barnskydd/kostnadsersättningar.
Socialchefen föreslår också att tf. socialarbetare 40 % för hela år
2014 bokförs under löner/barnskydd. Ärendet delges kommunstyrelsen till kännedom.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att godkänna att medel motsvarande
5 500,00 euro, får användas för att anställa en tf. socialarbetare för tiden oktober-december 2014. Kostnaden skall tas från posten förebyggande barnskydd/kostnadsersättningar.

Socialnämnden föreslår också att tf. socialarbetare 40 % för hela år
2014 bokförs under löner/barnskydd. Ärendet delges kommunstyrelsen till kännedom.
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Ärendet antecknas för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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FASTSTÄLLANDE AV LÖN FÖR SPECIALBARNTRÄDGÅRDSLÄRARE
Bilaga – Specialbarnträdgårdslärarlöner för jämförelse
Från och med augusti finns det en specialbarnträdgårdslärarresurs
(SN 31.3.2014, § 34/2014). Socialnämnden beslöt att godkänna att
daghemsföreståndaren timanställer alternativt köper tjänster från en
person med specialbarnträdgårdslärarkompetens. Behovet i dagslägen är ca 6 h per dag en gång i vecka under perioden augustidecember 2014. Kostnaden uppskattat till totalt ca 5 000,00 €. Beslutet delges kommunstyrelsen.
En grundlön för specialbarnträdgårdslärare behöver fastställas, eftersom det saknas. I bilagan finns löner för jämförelse.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att fastställa grundlönen för specialbarnträdgårdslärare enligt nedanstående:
05PKO02B: 2 701,18 €/månad, för heltid.
Lönen är framtagen utgående från den uppgiftsrelaterade lönen för
barnträdgårdslärare i Eckerö kommun. Den uppgiftsbaserade lönen
för specialbarnträdgårdslärare fastställs till 150,00 € högre än för
barnträdgårdslärare.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen.

KS § 189
KD-FÖRSLAG
Ärendet antecknas för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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BRUKSAVGIFT FÖR VATTEN 2015
Upptogs till behandling bruksavgiften för vatten år 2015, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bruksavgiften för vatten år 2015 är står oförändrad på
1,47€/m³ exklusive moms.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.

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

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

avlopp år 2015 är står oförändrad på 3,57€/m³ exklusive moms.
Jan-Anders Öström, understödd av Rune Söderlund, föreslog att
bruksavgifter för avlopp 2015 höjs till 3,65 €/m3 exklusive moms.
John Hilander, understödd av Sanna Söderlund, föreslog att bruksavgifter för avlopp 2015 höjs till 3,60 €/m3 exklusive moms.
Föredragandes förslag vann inget understöd.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att två understödda föreslag förelåg, varför omröstning verkställdes.
Omröstningspropositionen fastställdes så att den som röstar för
Öströms förslag röstar JA och den som röstar för Hilanders förslag
röstar NEJ.
För Öströms förslag röstade Jan-Anders Öström, Britt Berthén-Eklund
och Rune Söderlund.
För Hilanders förslag röstade John Hilander och Sanna Söderlund.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning att föreslå för kommunfullmäktige att bruksavgifter för avlopp 2015 höjs till 3,65 €/m3 exklusive
moms.
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GRUNDAVGIFT FÖR VATTEN 2015
Upptogs till behandling grundavgiften för vatten år 2015, samt att föreslå den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att grundavgiften för vatten år 2015 är står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.

KS § 192
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att grundavgiften
för vatten år 2015 står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANSLUTNINGSAVGIFT FÖR VATTEN 2015
Upptogs till behandling anslutningsavgifter för vatten, samt att föreslå
den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Anslutningsavgifterna i Eckerö Kommun är indelade i 3 olika grupper:
Kategori 1:
Anslutningsuppgifterna för egnahemshus är fastställda enligt en
schablonmässig våningsyta på 160m². Anslutningsavgiften uträknas
enligt formel 1.
Formel 1:

Kategori 2:
a) Övriga byggnader, dit hör större allmänna byggnader, hotell,
stugbyar och med dem likvärdiga byggnader. Anslutningsavgiften uträknas enligt formel 2.
Formel 2:

b) Industrihallar, ladugårdar och med dem likvärdiga byggnader
ansluts så att upp till en byggnadsyta av 160m² enligt kategori
2 a) medan den del av byggnadsytan som överstiger 160m²
ansluts enligt kategori 2 a) men med 50% rabatt.
Kategori 3:
För campingplatser och gästhamnar. Anslutningsavgiften uträknas
enligt formeln 3.
Formel 3:

FÖRSLAG:

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

Sida
32

Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anslutningsavgiften för vatten står oförändrad
2015.
Nuvarande anslutningsavgift:
Vatten 1,08€/m² inklusive moms 24% blir 1027,20€
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.
KS § 193
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anslutningsavgifterna för vatten är fastställs 2015 enligt följande:
Kategori 1
Anslutningsavgift för vatten 828,39 exkl. moms.
Vatten 1,07€/m² inklusive moms 24 % 1027,20€
Kategori 2 och 3
Enligt fastställd formel.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANSLUTNINGSAVGIFT FÖR AVLOPP 2015
Upptogs till behandling anslutningsavgifter för avlopp, samt att föreslå
den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Anslutningsavgifterna i Eckerö Kommun är indelade i 3 olika grupper:
Kategori 1:
Anslutningsuppgifterna för egnahemshus är fastställda enligt en
schablonmässig våningsyta på 160m². Anslutningsavgiften uträknas
enligt formel 1.
Formel 1:

Kategori 2:
c) Övriga byggnader, dit hör större allmänna byggnader, hotell,
stugbyar och med dem likvärdiga byggnader. Anslutningsavgiften uträknas enligt formel 2.
Formel 2:

d) Industrihallar, ladugårdar och med dem likvärdiga byggnader
ansluts så att upp till en byggnadsyta av 160m² enligt kategori
2 a) medan den del av byggnadsytan som överstiger 160m²
ansluts enligt kategori 2 a) men med 50% rabatt.
Kategori 3:
För campingplatser och gästhamnar. Anslutningsavgiften uträknas
enligt formeln 3.
Formel 3:
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Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
09.09.2014

Sida
34

Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anslutningsavgiften för avlopp står oförändrad
2015.
Nuvarande anslutningsavgift:
Avlopp 2,20€/m² blir 1548,39€ exklusive moms 24%.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.
KS § 194
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att anslutningsavgifterna för avlopp 2015 fastställs enligt följande:
Kategori 1
Anslutningsavgift för avlopp 1548,39 € exklusive moms.
Avlopp 2,00 €/m² blir 1920,00 € inklusive moms 24%.
Kategori 2 och 3
Enligt fastställd formel.
BESLUT:
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FÖRSENINGSAVGIFT PÅ VATTENAVLÄSNING 2015
Upptogs till behandling förseningsavgift för avläsning av vattenmätare
för de abonnenter som inte meddelar sin mätarställning inom utsatt
tid.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att förseningsavgiften förblir oförändrad på 24,39€ exklusive
m om s.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt höja förseningsavgiften för de som inte
meddelat sin mätarställning inom utsatt tid till 40,34€ exklusive
m om s.

KS § 195
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med tekniska nämndens beslut att höja förseningsavgiften för de som inte
meddelat sin mätarställning inom utsatt tid till 40,34€ exklusive
m om s.
BESLUT:
Enligt förslag.
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EXTERNSLAMTAX A 2015
Upptogs till behandling externslamtaxa för år 2015, samt att föreslå
den samma för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Årets taxor:
För perioden 01.01.2014-31.12.2014 för slutna system 18,00€/m ³ exklusive m om s 24%.
För perioden 01.01.2014-30.04.2014 och 16.09.2014-31.12.2014 för
tre kammarbrunnar och slamavskiljare 32,03€/m ³ exklusive m om s
24%.
Under perioden 01.05.2013-15.09.2013 mottas ej externslam från tre
kammarbrunnar och slamavskiljare.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslå att slamtaxorna förblir oförändrade år 2015.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.

KS § 196
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige oförändrad exterslamtaxa 2015 enligt följande:
För perioden 01.01.2014-31.12.2014 för slutna system 18,00€/m ³ exklusive m om s.
För perioden 01.01.2014-30.04.2014 och 16.09.2014-31.12.2014 för
trekammarbrunnar och slamavskiljare 32,03€/m ³ exklusive m om s.
Under perioden 01.05.2014-15.09.2014 mottas ej externslam från trekammarbrunnar och slamavskiljare.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige oförändrad exterslamtaxa 2015 enligt följande:
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För perioden 01.01.2014-31.12.2014 för slutna system 18,00€/m ³ exklusive m om s.
För perioden 01.01.2014-30.04.2014 och 16.09.2014-31.12.2014 för
trekammarbrunnar och slamavskiljare 32,03€/m ³ exklusive m om s.
Kommunstyrelsen beslöt också föreslå för kommunfullmäktige att
tekniska nämnden avgör under vilken period externslam från trekammarbrunnar och slamavskiljare inte tas emot.
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PLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER 2015
Upptog till behandling plogningsavgifter för pensionärer över 80 år
fyllda och de pensionärer som erhåller kommunal hemservice för säsongen 2014/2015.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att plogningsavgifterna för pensionärer över 80 år
fyllda och de som erhåller kommunal hemservice står oförändrade för
säsongen 2014/2015 till 52,50€ exkl. moms 24% samt att en förseningsavgift på 50% uppbärs för obetald plogningsfaktura inom utsatt
tid.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt höja plogningsavgiften till 60€ exklusive
moms.
Anmälning för plogningen sker genom inbetalning till kommunen senast 30.11.2014.
En förseningsavgift på 50% procent uppbärs för obetald plogningsfaktura inom utsatt tid.

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

KS § 198
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att hamnavgiften
står oförändrad på nuvarande 129,54 € exkl.m oms.
Sanna Söderlund, understödd av Jan-Anders Öström föreslog att avgifterna för småbåtshamnen höjs med 2% till 132,13 € exkl.moms.
Föredragandes förslag vann inget understöd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att föreslå för kommunfullmäktige
att hamnavgiften för småbåtshamnen höjs med 2% till 132,13 €
exkl.moms.
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HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS 2015

TN § 63
Upptogs till behandling hyrorna i kommunens hyreshus. Ifjol 2014
höjdes hyrorna i kommungårdens hyreshus, skolans hyreshus, Ekergården och Solgården med 30c/m² per månad. Hyran i Ekebo höjdes
med 20c/m² per månad.
För att följa inflationstakten, som enligt Finlands bank ligger nära 2%
borde hyrorna höjas årligen.
I Ekergården ingår elektricitet i hyran och för att täcka kostnaderna föreslås en höjning av hyran.
Beräkning elkostnader enligt bilaga 6.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att hyrorna i kommunens hyreshus höjs med
15c/m² per månad.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt höja hyrorna i kommunens hyreshus med
15c/m² per månad.
KS § 199
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska
nämndens beslut, att höja hyrorna i kommunens hyreshus med 15c/m²

per månad.
BESLUT:
Ärendet återremitterades för ny beredning.
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UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, WINQVIST-INNANEN
Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Cecilia Winqvist-Innanens ansökan om rätt att förvärva och besitta
fast egendom. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda
senast 26.9.2014.
Ansökan gäller fastigheten Fågelvik RNr 1:40 i Överby, Eckerö. Tomtens storlek är ½ av 4230 m2 och avsedd för fritidsbostad. Fastigheten har andel i samfällda och strandlinjen är ca 66 m. WinqvistInnanen är bosatt i Helsingfors från 15.12.2005. Fastigheten är ett tidigare arv. Ägaren besitter sedan tidigare ½ av fastigheten genom
arv av föräldrarna.
Enligt landskapslagen om jordförvärsvstillstånd kan bröstarvingar beviljas jordförvärvstillstånd.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar med stöd av landskapslag (2003:68) att
jordförvävstillstånd beviljas.
BESLUT:
Enligt förslag.
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SKRIVELSE TILL ECKERÖ KOMMUN ANGÅENDE ÖJVÄGEN
Styrelsen för väglaget Öjvägen 1 och 2 samt Borgfyttsvägen har till
kommunstyrelsen i Eckerö inlämnat skrivelse och önskar kommunens
besked gällande status och tidsplan för kommunalt övertagande av
Öjvägen 1 samt den procentuella kostnadsfördelningen.
Väglaget önskar svar på följande frågor:
- Vilken standard ska vägen hålla för att kommunen ska överta
vägen
- <vilken är kommunens tidsplan
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till tekniska nämnden för beredning. Svaret bör vara kommunstyrelsen tillhanda inom oktober 2014.
BESLUT:
John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade att jäv
inte föreligger. Hilander deltog i ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att remittera ärendet till tekniska nämnden
för beredning. Svaret bör vara kommunstyrelsen tillhanda inom oktober 2014.
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ANHÅLLAN OM KÖP AV TOMT, M ATTSSON
John Andreas Mattsson har anhållit om att få köpa tomt nr 9 i kvarter
XX i Storby enligt bifogad karta. (43-406-)
Avsikten är att bygga bostad för fast boende.
Kommunfullmäktige har 30.11.2006§ 94 fattat beslut om principer för
försäljning av kommunala tomter.
Byggandet bör inledas inom 2 år från köpebrevets undertecknande.
Tomtpriset i Storby är 2,10 €/m2.
KD-FÖRSLAG
John Andreas Mattson beviljas rätt att köpa tomt nr 9 i kvarter XX i
Storby i enlighet med anhållan. Priset är 2,10 €/m2.
BESLUT:
Enligt förslag.
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SKOLANS HYRESHUS, ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Eckerö kommunfullmäktige har 20.2.2014 beslutat bjuda ut skolans
hyreshus till försäljning med villkoret att skolnämnden ska ge ett utlåtande över förslaget att sälja hyreshuset.
Skolnämnden anser att tomten är av central betydelse för såväl skolan som kommunen. Tomten är viktig för framtida utvecklingsmöjligheter, exempelvis för- och eftermiddagsvården och/eller bibliotek.
Skolnämnden förordar inte försäljning av fastigheten.
Kommunstyrelsen har anlitat City Mäklaren Ab rfm för att bjuda ut
skolans hyreshus till försäljning. Vid anbudstidens utgång 20.5.2014
har inkommit två anbud på fastigheten.
Det högsta anbudet var på 60.000 euro och avgavs av Asko Repo
som företrädare för KomboÅland Ab och den andra anbudet var på
20.000 euro och avgavs av Johan Hilander som företrädare för Hilanders VVS Ab. Vid förfrågan angav Hilander att han inte önskade
delta i budgivning, varvid det högsta erhållna anbudet för aktuell fastighet är 60.000 euro. (bilaga 11)
Tidigare kostnadskalkyler för renovering har visat att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera byggnaden. Däremot kan frågan om
eventuell rivning aktualiseras. Kostnadskalkyl för rivning i bilaga (7).
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige ingen försäljning
av skolans hyreshus i detta skede. I sammanhanget beaktas skolnämndens utlåtande att tomten är viktig för framtida utvecklingsmöjligheter, exempelvis för- och eftermiddagsvården och/eller bibliotek.
Kommunstyrelsen önskar att ärendet remitteras för fortsatt beredning
och att eventuella framtida användningsmöjligheter för tomten undersöks.
BESLUT:
John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
Hilander avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att anbuden förkastas och att skolans hyreshus bjuds ut pånytt till försäljning. I anbudsbegäran bör ingå att
kommunen önskar se en plan för användning av fastigheten och en
hållbar utvecklingsstrategi.
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BESLUT:
Ärendet antecknades för kännedom.

KS § 154
Hilander VVS Ab:s anbud på skolans hyreshus delgavs på mötet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige ingen försäljning
av skolans hyreshus i detta skede. I sammanhanget beaktas skolnämndens utlåtande att tomten är viktig för framtida utvecklingsmöjligheter, exempelvis för- och eftermiddagsvården och/eller bibliotek.
Kommunstyrelsen önskar att ärendet remitteras för fortsatt beredning
och att eventuella framtida användningsmöjligheter för tomten undersöks.
BESLUT:
John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
Hilander avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att ärendet återremitteras för ny beredning.
Kommunstyrelsen beslöt att anbud på rivning av skolans hyreshus
begärs.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
KS § 171

Kommunstyrelsen beslöt 12.8.2014 § 154 att anbud på rivning av
skolans hyreshus begärs. Emmaus bygg- och möbelretur har kontaktats och delger innan mötet ifall de är intresserade av att ta bort skåp,
dörrar, vitvaror mm. De är inte intresserade av rivning av hela huset.
Emmaus meddelar då också tidpunkt för arbetet. Deponiavfall betalas
enligt vikt och därför torde anbud på rivning bli förmånligare efter att
Emmaus tagit bort en del material från huset.
Emmaus har givit följande anbud på demontering av inredning:
Emmaus Åland erbjuder sig att demontera inredning samt ta hand om
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vitvaror från Eckerö kommuns radhus (skolans hyreshus) i Storby,
Eckerö. Kostnaden för detta 1.000 euro inkl. moms.
I anbudet ingår att demontera:
- köksinredningar (inte de som är platsbyggda)
- garderober (inte de som är platsbyggda)
- vissa innerdörrar
- ytterdörrar
- sanitetsporslin som är i bruksskick
- en del VVS-material såsom t.ex. blandare
- en del elmaterial såsom brytare och kontaker
- en del material från bastun såsom bastulavar och ev. bastuvirke
Därtill omhändertas en del av vitvarorna.
Anbudet förutsätter att den inredning och de vitvaror som fanns i lägenheten då besiktning utfördes den 20.8.2014 finns kvar och står till
Emmaus förfogande under hela den överenskomna demonteringsperioden.Arbetet utförs under en tidpunkt som överenskoms med Eckerö kommun.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen anlitar Emmaus för demontering enligt anbud. Anbudsbegäran på rivning av skolans hyreshus beaktar även Emmaus
demontering av inredning. Anbudsbegäran godkänns enligt bilaga.
BESLUT:
Kommundirektören begär totalentreprenad för rivning i vilken
Emmaus anbud inte beaktas. Anbud begärs av Schakten Ab, Karlssons gräv, Eklunds Åkeri och Häggbloms åkeri.
KS § 203
Anbud för rivning av skolans hyreshus inbegärts senast 5.9.2014
Följande anbud har inkommit inom utsatt tid:
Anbuden i bilaga till kallelsen.
Eklunds Åkeri
Totalpris: 44 400 exklusive moms
N.Häggbloms Åkeri
Totalpris 25.500 exklusive moms
KD-FÖRSLAG
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Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunfullmäktige besluter om försäljning eller rivning av skolans hyreshus.
John Hilander anmälde jäv, kommunstyrelsen konstaterade jäv, och
deltog inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunfullmäktige besluter om rivning av skolans hyreshus.
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REKRYTERING AV KOMMUNDIREKTÖR
Kommunstyrelsen delges aktuell information angående rekryteringen
av ny kommundirektör.
Håkan Lundberg är tillfrågad och kan åta sig uppdraget för 3 månader. Han är beredd att arbeta på timbasis ca 2 – 3 dagar i veckan, då
främst med beredning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Närmare uppgifter om Lundberg delgavs på mötet.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Håkan Lundberg anställs som tf kommundirektör under tiden 9.9 – 9.12.2014, eller enligt överenskommelse. Lön som utbetalas är 45 €/h. Tjänsteavtal uppgörs med kommunstyrelsen.
BESLUT:
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ARBETSARRANGEMANG I CENTRALKANSLIET
Följande tillfälliga arrangemang har arrangerats i centralkansliet:
Löneräknare Håkan Häggblom ansvarar tillfälligt för Eckerö och
Hammarlands löner enligt skriftlig överenskommelse 1.9 –
31.10.2014.
Byråsekreterare Maggi Häggblom ansvarar för sociala stödlöner under denna period.
Lotta Funck inkallas och arbetar på timbasis med vattenfakturering
under denna tidsperiod.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen godkänner ovannämnda tillfälliga arrangemang.
BESLUT:
Enligt förslag.
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REVIDERING AV BESTÄMMELSER I DETALJPLAN , HARALDS
Till Byggnads- och miljönämnden har inkommit en anhållan av Jerker
och Jenni Röjlar. De anhåller om att få bygga ett 1-plans hus på tomt
nr. 7 i kvartersområde BE XXII på kommunens bostadsområde Haralds.
Enligt rådande byggnadsplan skall byggnad uppföras i angivet våningstal. Det angivna våningstalet för tomt nr. 7 i kvartersområde BE
XXII är 2 våningar.
Tomtkarta. Bilaga 1.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden avslår anhållan eftersom den strider
mot byggnadsplanebestämmelserna.
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden konstaterar att gällande plan för området inte tillåter byggnation av annat än i byggnadsplanebestämmelserna angivet antal våningar. Ansökan kan inte bifallas.
En förfrågan skickas till styrelsen för avgörande av revideringsbehov
av byggnadsplanen för att möjliggöra flexibilitet i bebyggandet av området.

KS § 206
Bestämmelserna i detaljplanen är nu oskäligt strikta och möjliggör
endast begränsade individuella variationer. För att locka folk till området är det av intresse att se över bestämmelserna så att tomtköpare
har bättre möjlighet att påverka sina husbyggen.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen begär att byggnads- och miljönämnden ser över
och reviderar detaljplanen för området.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Familjeparken
Ekonomisk rapport
KD-FÖRSLAG
Antecknas för kännedom
BESLUT:
Enligt förslag.
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FIRMATECKNINGSRÄTT
Behörighet och rätt att teckna organisationens namn (firmateckningsrätt) för Eckerö kommun tillkännages kommunstyrelsens ordförande
samt kommundirektören enligt förvaltningsstadgan.
Kommundirektör Kennet Lundström är kvar i arbete t.o.m. 17.9.2014
och tar därefter ut semester resten av månaden.
Med anledning av byte av kommundirektör behöver firmateckningsrätten revideras enligt förslag.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beslutar att behörighet och rätt att teckna organisationens namn (firmateckningsrätt) tilldelas:
Håkan Lundberg
Personsignum (080850-1390) från och med 18.9.2014 och gäller så
länge Lundberg är tf kommundirektör.
Firmateckningsrätt för tidigare kommundirektör Kennet Lundström
upphör med detta beslut.
Övriga teckningsrätter kvarstår oförändrade enligt tidigare beslut.
BESLUT:
Enligt förslag.
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DETALJPLANERING, OLERS 15:44
Arkitekt Tiina Holmberg presenterade för kommunstyrelsen pågående
detaljplanering av Olers 15:44 och kommunens industriområde. Detaljplanering nödvändig pga etableringen av den landbaserade fiskodlingen och kommunens avsikt att planera industritomter och infrastruktur till området.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet tillsammans med arkitekt Tiina
Holberg och ger anvisningar för fortsatt planering.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att godkänna förslag på vägdragning mellan
nya Torpvägen och FIFAX rågräns i enlighet planeringsförslaget (bilaga). Kommunstyrelsen beslöt också att flera tomter inplaneras på
området.
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Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 176 – 181, 183 – 199, 201, 203, 204, 206, 207, 209
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 182, 200, 202, 205, 208
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till v ilken
rättelseyrkandet kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas;
myndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Öv erbyv ägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer:
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
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I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förv altningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besv ärskrift

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

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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Sammanträdesdatum
09.09.2014
besv ärshandlingarna

svärstidens 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

Fogas till protokollet
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