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Sammanträdesdatum
03.11.2015
KS § 303

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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
03.11.2015
KS § 304

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Sanna Söderlund och Jan-Anders Öström.
Beslut om tid och plats tas på sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare väljs Sanna Söderlund och Jan-Anders Öström.
Protokollet justeras direkt efter sammanträdet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
03.11.2015
KS § 305

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med tillägg av punkterna § 314 Kommunal inkomstskatt 2016 och § 315 Kommunal fastighetsskatt 2016.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
03.11.2015
KS § 306

BEGÄRAN OM OMBYGGNAD AV SKOLVÄGEN

Tekniska nämnden 23.09.2015 § 106
Tekniska nämnden 19.05.2014 § 22
Upptogs till behandling inkommen begäran av ombyggnad av skolvägen i Storby.
Styrelsen i föreningen Hem och Skola har begärt ombyggnad av
skolvägen i Eckerö. Begäran enligt bilaga 2.
Hem och Skola har begärt att följande åtgärder vidtas:
-

Trottoaren från Bagargatan mot skolan förlängs.
Dikena på båda sidor vägen täckdikas.
Farthinder tas bort.
Gångbana från Käringsundsvägen önskas hela vägen till skolan.
Nuvarande farthinder tas bort och ersätts med nya.
Ny avstigningsplats för skolbarnen.
Nya skyltar på vägen.
Ny parkering för lärarna.

FÖRSLAG:
Tekniska nämnden begär utlåtande från Skolnämnden angående
Hem och Skolas begäran av ombyggnad av skolvägen.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att begära utlåtande från Skolnämnden angående Hem och Skolas begäran av ombyggnad av skolvägen.
Tekniska nämnden 23.09.2015 § 106
Upptogs till behandling skolnämndens utlåtande angående ombyggnad av skolvägen.
H&S skriver:
”De två främsta problemen idag är dels den tunga trafiken på väg
1 och det faktum att allt för många inte respekterar hastighetsbegränsningen på 50 km/h. Dels att kommunalvägen till skolan från
väg 1 efter ombyggnad inte är funktionell i någon riktning.
1. Från rondellen (väg 1) och längs Bagargatan finns en trottoar
som slutar vid Käringsundsvägen. H&S föreslår att trottoaren
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

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

Sekr.
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Sammanträdesdatum
03.11.2015

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

förlängs längs Käringsundsvägen till skolans köksinfart eller
huvudentrén.
På östra infarten på Käringsundsvägen vid bensinstationen
finns diken på båda sidan vägen till skolan som på höst och
vinter kan vara fyllda ”med upp till en meter vatten”. H&S föreslår att dikena dräneras och sätts fast.
Det övre farthindret på Käringsundsvägen utgör en trafikfara
eftersom det leder till att skoltaxi, cyklister och gångare samsas på en halv vägbredd. H&S föreslår att hindren tas bort och
ersätts med nya.
På östra infarten, in på Käringsundsvägen finns en gångbana i
anslutning till övergångsstället vid väg 1. Gångbanan slutar efter ett 20-tal meter. H&S föreslår att gångbanan förlängs fram
till skolan och att en ny gångbana med avdelar mot väg
byggs.
Det saknas en iordningsställd avsläppningsplats för elever
som saknar skolskjuts. H&S föreslår att skolbilarna använder
den nedre infarten via Bagargatan och lämnar av barnen på
rätt sida vägen vid skolan.
H&S föreslår att infarten till området runt skolan sker från Bagargatan och ”utfart från skolan och Farmvägen sker i riktning
mot Storbykorsningen, från Käringsundsvägen till väg 1. Dvs
bagargatan enkelriktas upp mot Eckerövägen.
H&S föreslår att parkeringen vid skolan iordningsställs och att
ytterligare parkeringsplatser ordnas på andra sidan Farmvägen.
Sträckan Storby korsningen – Rondellen hastighetsbegränsas
till 30 km må-fr kl. 09.00 – 16.00

Skolnämnden har tagit ställning till Hem och skolas förslag och förordar följande till tekniska nämnden:
Punkt 1. Förordas
Punkt 2. Förordas
Punkt 3. Var de nya hindren skall förläggas granskas noga.
Punkt 4. Om det är möjligt med ett dike mellan vägen och gångbanan
förordar skolnämnden ett sådant.
Punkt 5. Förordas
Punkt 6. Förordas ej. När punkt 1, 3 och 4 förverkligas anser skolnämnden att trafik kan gå i båda riktningarna på Käringsundsvägen.
Punkt 7. Förordas
Punkt 8. Förordas ej. Skolnämnden föreslår blinkande ljus vid övergångsställena och 50 km/h.
TN § 106 23.09.2015
FÖRSLAG:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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Kommunteknikern föreslår att Tekniska Nämnden förordar följande inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Trottoaren från rondellen förlängs längs Käringsundsvägen till huvudentrén.
2. Diken vid östra infarten dräneras och sätts fast.
3. Nya väghinder monteras. Placering enligt överenskommelse med
Skolnämnden.
4. Gångbanan förlängs och byggs om som trottoar.
5. Barnen ska lämnas av på rätt sida skolan. Förordar att nedre infarten via Bagargatan används.
6. När punkt 1, 3 och 4 förverkligas anser skolnämnden att trafik kan
gå i båda riktningarna på Käringsundsvägen.
7. Parkeringen vid skolan iordningsställs och att ytterligare parkeringsplatser ordnas på andra sidan Farmvägen.
8. Blinkande ljus vid övergångsställena och 50 km/h.
TN § 106 23.09.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden förordar att kommunstyrelsen föreslår följande
förbättringsförslag till Landskapet:
1. Fartsänkande åtgärder längs Käringsundsvägen.
2. Diken vid östra infarten dräneras och sätts fast.
3. Kraftigare fartsänkande åtgärder förordas längs Riksväg 1 genom
Storby centrum.
Tekniska nämnden förordar för styrelsen att direktiv för en säker avlämning av barn vid skolan tas fram och att parkeringen vid skolan
iordningsställs och att fler parkeringsplatser vid Farmvägen ordnas.

KS § 302/27.10.2015

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå följande förslag till Landskapet:
1. Fartsänkande åtgärder längs Käringsundsvägen.
2. Diken vid östra infarten dräneras och sätts fast.
3. Kraftigare fartsänkande åtgärder förordas längs Riksväg 1 genom
Storby centrum
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
03.11.2015
Kommunstyrelsen återremitterar frågan till tf. kommundirektören.
KS § 306/3.11.2015

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar sända bilagda skrivelse till Ålands landskapsregering; bilaga § 306.
./.
Styrelsen beslutar att till skolnämnden delegera frågan om att utarbetande av direktiv för en säker avlämning av barn vid skolan tas fram.
Styrelsen beslutar att till tekniska nämnden delegera att parkeringen
vid skolan iordningsställs och att fler parkeringsplatser vid Farmvägen
ordnas efter hörande av Skolnämnden.

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: KANSLI 285/2015
KS § 307

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV GÄLLANDE ROGER
HOLMSTRÖM

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Roger Holmströms ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom. Ansökan gäller lägenheten Hildegård (43-406-16-31). Arealen är 0,31 ha.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inte att jordförvävstillstånd beviljas, då villkoren i landskapsförordning (2003:70) inte är uppfyllda gällande tidsgränsen om åtta års ägande.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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__/__20__
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Sammanträdesdatum
03.11.2015

Dnr: KANSLI 286/2015
KS § 308

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV - ÅLANDS
TELEKOMMUNIKATION AB

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Ålands Telekommunikation Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan gäller ett 2000 m2 outbrutet område från
fastigheten Torstens (43-406-17-34).
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar med stöd
(2003:70) att jordförvävstillstånd beviljas.

av

landskapsförordning

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes
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Dnr: KANSLI 297/2015
KS § 309

FÖRFRÅGAN MED ANLEDNING AV FLYKTINGSITUATIONEN

Kommunstyrelsen i Jomala beslutade den 19.10.2015 att efterhöra
övriga kommuners intresse av att tillsammans anställa en integrationssamordnare och en flyktinghandläggare som kan arbeta huvudsakligen med de åländska kommunernas flyktingmottagande, bilaga
§ 309.
./.
I skrivelsen från Jomala kommun anges att svaren i detta skede är
endast preliminära och kommer att utgöra underlag för fortsatt diskussion inom kommunen och förhoppningsvis mellan kommunerna.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i detta skede inte delta i ett samarbete
som går ut på att tillsammans med Jomala kommun och eventuellt
andra kommuner anställa en integrationssamordnare och en flyktinghandläggare.

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Dnr: KANSLI 281/2015
KS § 310

ERBJUDANDE OM RIKTAT FÖRVÄRV / KÖP AV EGNA AKTIER

Styrelsen för Mariehamns Energi Ab har inkommit med en skrivelse,
bilaga § 310.
./.
I skrivelsen sägs att man vill utreda aktieägarnas inställning till förslaget att Mariehamns Energi Ab skulle erbjuda sig förvärva maximalt
29 713 aktier från befintliga aktieägare. Förvärvsbegäran skulle rikta
sig till samtliga befintliga aktieägare med undantag av Mariehamns
stad som i dagsläget äger ca 87,14 % av samtliga 231 050 aktier i
Mariehamns Energi Ab.
Eckerö kommun innehar 540 aktier i Ålands Kraftverksaktiebolaget.
Priset 23,90 euro/st skulle ge 12 906 euro. I balansräkningen är aktierna värda 9 082,15 euro. Överlåtelsevinsten skulle således bli
3 823,85 euro.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar svara Mariehamns Energi Ab att kommunen antar
erbjudandet. Tf. kommundirektören meddelar Mariehamns Energi Ab
skriftligen.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 311

DIREKTIV TILL OMBUD INFÖR FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SÅHD

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) förbundsfullmäktige
sammanträder den 17.11.2015 kl. 19.00 i Kyrkby högstadieskolas
matsal. Eckerö kommuns ombud är Mikael Stjärnfelt (ersättare
Marie Löfström) och Gunder Eriksson (ersättare Kerstin Wikgren).
I kallelsen finns följande punkter upptagna, se också bilaga § 311
– 1:
./.
1 § Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
2 § Val av protokolljusterare
3 § Sammanträdets öppnande, upprop och godkännande av röstlängd
4 § Budget 2016
5 § Arvodesstadga
6 § Information och övriga frågor
SÅHD:s budgetförslag finns i bilaga § 311 – 2.
./.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till ombuden:
Eftersom de ekonomiska resurserna i kommunen är mycket begränsade samt eftersom det nationella och internationella ekonomiska läget sammantaget är osäkert bör kommunalförbundet som alltid vara
återhållsamt när det gäller kostnadsutvecklingen inför budgetåret
2016.
Kostnaden per elev i SÅHD beräknas enligt budgetförslaget öka från
14 721 euro 2015 till 15 636 euro 2016. Kostnaden per elev 2016
borde hållas på i stort samma nivå som 2015.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
03.11.2015
KS § 312

ANDELSFÖRDELNING VID ÖVERTAGANDE AV PRIVAT VÄG

Tekniska nämnden 02.09.2015 § 85
Tekniska nämnden 06.05.2015 § 55
Upptogs till behandling andelsfördelningen då privat väg övertas av
kommunen.
Tidigare erhölls finansieringsbidrag från Ålands Landskapsregering
för dylika projekt. Kommunens finansieringsandel var då 1/3.
En förfrågan angående andelsfördelningen och krav på vägens standard har skickats ut till övriga kommuner på Åland. De flesta kommuner har inte övertagit privata vägar efter landskapsstödets bortfall, vilket innebär att de inte tagit ställning i frågan.
I Lemland har man inte slagit fast kommunens finansieringsandel
men den rör sig mellan 30-40% av totala kostnaderna. I kostnaderna
ingår ytbeläggning av vägen samt projekteringen.
Angående vägens standard utgår de från Svenska Vägverkets handbok ”Projektering och byggande av enskilda vägar” vilket är samma
som Landskapet använder. I Lemland utförs det också en trafikmätning på den aktuella vägen, och delvis på basen av den samt beaktande av framtida ökning av trafikmängden så ställs kraven på
vägens standard fast, innan kommunen tar över den.
TN § 55
FÖRSLAG:
Tekniska Nämnden besluter föreslå till kommunstyrelsen att kommunens finansieringsandel fastslås till 1/3 vid övertagande av privata
vägar. I finansieringsandelen ingår ytbeläggning av vägen samt projekteringen.
TN § 55
BESLUT:
Tekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att kommunens finansieringsandel fastslås till 40 %.
KS § 169, 4.6.2015
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till tekniska nämnden. Specifika frågeställningar formuleras på mötet.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.
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Återremitteras till tekniska nämnden för utarbetande av förslag till mer
detaljerade regler.
Tekniska nämnden 02.09.2015 § 85
Upptas till behandling framarbetat förslag för regler och direktiv vid
övertagande av enskild / privat väg till kommunalväg.
TN § 85 02.09.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikerns förslag för regler och direktiv vid övertagande av
enskild / privat väg till kommunalväg enligt följande:
1. Prioritetsordning
Vägarna prioriteras enligt hur många som betjänas av respektive
väg med avseende på antal fast bostatta personer, näringsidkare
och arbetsplatser.
2. Tekniska krav
Standarden på vägen måste vi övertagandet uppfylla Svenska
vägverkets anvisningar nr 2001:9 eller motsvarande framtagna direktiv i kommunen som godkänts av kommunfullmäktige.
Vägens längd ska vara minst 300 meter till den näst sist fast bosatta personen.
Det ska finnas minst 5 fast hushåll längs vägen.
Vägplan ska finnas fastställd för vägen alternativt skall väglaget
eller samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
3. Förfarande
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att
kommunen övertar vägen. Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
Vid ett övertagande av väg är kommunens finansieringsandel
40% av hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering, ytbeläggning och ev. markersättningar.
Övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten.
TN § 90 02.09.2015
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur
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Kommunteknikerns förslag för regler och direktiv vid övertagande
av enskild / privat väg till kommunalväg enligt följande:
1. Prioritetsordning
Vägarna prioriteras enligt hur många som betjänas av respektive
väg med avseende på antal fast bostatta personer, kommunala
bostadsområden, näringsidkare och arbetsplatser.
Innan kommunen tar över nya vägar ska underhåll av kommunens egna vägar och gator prioriteras.
2. Tekniska krav
Standarden på vägen måste vi övertagandet uppfylla Svenska
vägverkets anvisningar nr 2001:9 eller motsvarande framtagna direktiv i kommunen som godkänts av kommunfullmäktige.
Vägens längd ska vara minst 300 meter till den näst sist fast bosatta personen.
Det ska finnas minst 5 fast hushåll längs vägen.
Vägplan ska finnas fastställd för vägen alternativt skall väglaget
eller samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
3. Förfarande
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att
kommunen övertar vägen. Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
Vid ett övertagande av privat väg är kommunens finansieringsandel 40% av hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering, ytbeläggning och ev. markersättningar.
Vid övertagande/överlåtande av privat väg som redan uppfyller
kommunalstandard är finansieringsandelen för överlåtande parten
0%
Övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten.
KS § 296/27.10.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
följande regler och direktiv gäller vid övertagande av enskild/privat
väg till kommunalväg:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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4. Prioritetsordning
Vägarna prioriteras enligt hur många som betjänas av respektive
väg med avseende på antal fast bostatta personer, kommunala
bostadsområden, näringsidkare och arbetsplatser.
Innan kommunen tar över nya vägar ska underhåll av kommunens egna vägar och gator prioriteras.
5. Tekniska krav
Standarden på vägen måste vi övertagandet uppfylla Svenska
vägverkets anvisningar nr 2001:9 eller motsvarande framtagna direktiv i kommunen som godkänts av kommunfullmäktige.
Vägens längd ska vara minst 300 meter till den näst sist fast bosatta personen.
Det ska finnas minst 5 fast hushåll längs vägen.
Vägplan ska finnas fastställd för vägen alternativt skall väglaget
eller samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
6. Förfarande
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att
kommunen övertar vägen. Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
Vid ett övertagande av privat väg är kommunens finansieringsandel 40% av hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering, ytbeläggning och ev. markersättningar.
Vid övertagande/överlåtande av privat väg som redan uppfyller
kommunalstandard är finansieringsandelen för överlåtande parten
0%
Övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten.
BESLUT:
Styrelsen beslutade bordlägga frågan till nästa möte.
KS § 312/3.11.2015

Tf. kommundirektörens förslag:
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att
följande regler och direktiv gäller vid övertagande av enskild/privat
väg till kommunalväg:
1.Prioritetsordning
Vägarna prioriteras enligt hur många som betjänas av respektive
väg med avseende på antal fast bostatta personer, kommunala
bostadsområden, näringsidkare och arbetsplatser.
Innan kommunen tar över nya vägar ska underhåll av kommunens egna vägar och gator prioriteras.
2.Tekniska krav
Standarden på vägen måste vi övertagandet uppfylla Svenska
vägverkets anvisningar nr 2001:9 eller motsvarande framtagna direktiv i kommunen som godkänts av kommunfullmäktige.
Vägens längd ska vara minst 300 meter till den näst sist fast bosatta personen.
Det ska finnas minst 5 fast hushåll längs vägen.
Vägplan ska finnas fastställd för vägen alternativt skall väglaget
eller samtliga med andel i vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen.
3.Förfarande
Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att
kommunen övertar vägen. Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning.
Vid ett övertagande av privat väg är kommunens finansieringsandel 40% av hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering, ytbeläggning och ev. markersättningar.
Vid övertagande/överlåtande av privat väg som redan uppfyller
kommunalstandard är finansieringsandelen för överlåtande parten
0%
Övertagandet av väg förutsätter medel i budgeten.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 313

BRUKSAVGIFT FÖR AVLOPP 2016

Tekniska nämnden 23.09.2015 § 96
Upptogs till behandling bruksavgiften för avlopp år 2016, samt att föreslå
dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2015 höjdes bruksavgiften för avlopp från 3,57 €/m³ till 3,65 €/m³.

TN § 96 23.09.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Tekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bruksavgiften för avlopp år
2016 förblir oförändrad på 3,65 €/m³ exklusive moms.

TN § 96 23.09.2015
BESLUT:
Återremitteras för utredning av självkostnadspris.
Tekniska nämnden 26.10.2015 § 120
Upptogs till behandling bruksavgift för avloppsvatten år 2016.
Enligt bokslut 2014:
- abonnenter anslutna till kommunalt avlopp, 316 st
- mängd fakturerat avloppsvatten var 45.861m³
- enhetspriset var 3,65€/m³
- försäljningsintäkter för avloppsvattenförbrukning 149.713,62€
- totala kostnaden för reningsverket var -121.298,39€
- avskrivningar på byggnader och anordningar -106.737,32€
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Kostnaden för kommunen att rena avloppsvatten år 2014 var 2,64
€/m³. Prognosen för 2015 års kostnad att rena 1 m³ ligger omkring
3,46 €/m³ exklusive marginal och avskrivningar.
TN § 120 26.10.2015
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att bruksavgiften för kommunalt avlopp
sänks till 3,50 €/m³.
TN § 120 26.10.2015
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna kommunteknikerns förslag.
LL (1974:23) om vattenavgift:
1 §. Kommun har rätt att i ersättning för kostnaderna för avledande
och renande av avlopps- och regnvatten uppbära avloppsvattenavgift
i enlighet med vad i denna lag stadgas.
3 § Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift.
4 § Anslutningsavgift erlägges för att täcka kostnaderna för byggande
av avloppsledningar och till dem anslutna anläggningar för behandling av avloppsvatten. Såsom byggnadskostnader beaktas utom de
medel, som redan använts för byggande av anläggningen, även det
belopp, som kan beräknas bli erforderligt för att försätta anläggningen
i sådant skick, att i 1 § nämnda åtgärder ändamålsenligt verkställes.
Enligt samtal med Hammarlands kommun och Mariehamns stad så
fastställer de bruksavgiften för avloppsvatten inklusive avskrivningar,
interna och externa intäkter, interna och externa kostnader samt alla
övriga kostnader och intäkter för verksamheten. För Eckerö kommuns
del ger detta enligt nedanstående tabell ett pris om 5,16 €/m³ för 2014
och ett riktpris om 5,48€/m³ för 2015.
Bokslut
Resultaträkning avlopp

Budget

2014

2015

Externa inkomster

183 749,33

246 740

Interna inkomster

13 598,24

13 159,00

Inkomster totalt

197 347,57

259 899,00
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Externa utgifter

- 121 298,39 - 161 212,00

Interna utgifter

-

42 558,89 -

48 635,00

Avskrivningar

- 106 737,32 -

95 824,00

Kostnader totalt

- 270 594,60 - 305 671,00

Netto

-

73 247,03 -

Avloppsvatten m3

45 772,00

46 000

51 000

3,57

3,65

priset/m3

Avloppsförbrukningsavgift skall täckas
Självkostnadspris 1

Budget

Budget
2014

Kostnader inklusive interna

2015

- 270 594,60 - 305 671,00

Intäkterna för avloppsanslutningsavg

14 584,37

35 740,00

Intäkterna för externslam

17 916,00

18 000,00

Övriga intäkter

720,00
- 237 374,23 - 251 931,00

Avloppsvatten m3

46 000,00

Självkostnadspris per m3

5,16

51 000,00

5,48

KS § 313/3.11.2015
Tf. kommundirektörens förslag:
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Kommunteknikern föreslår att bruksavgiften för kommunalt avlopp
sänks till 3,50 €/m³.
BESLUT:
John Hilander stödjer föreliggande förslag.
Jan-Anders Öström föreslår att ärendet återremitteras till tf. kommundirektören för vidare utredning om grunderna för uttaxering av bruksavgifterna. Förslaget stöds av tre ledamöter, varför ärendet återremitteras.
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KS § 314

KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2016

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

BESLUT:

Enligt förslag.
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KS § 315

KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 2016

De kommunala fastighetsskattenivåerna skall meddelas Skatteförvaltningen
senast den 17.11.2015.
Nuvarande kommunala fastighetsskattesatser uppgår till:
Byggnader för stadigvarande boende

0,00%

Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

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

Tf. kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade kommunala fastighetsskattesatser 2015 enligt följande:
Byggnader för stadigvarande boende

0,00%

Andra bostadsbyggnader
Allmän fastighetsskatt
Allmännyttigt samfund

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

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 316

BUDGET 2016

Första utkast till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2017 presenteras
för styrelsen.

Budgetunderlag biläggs för styrelsens behandling enligt följande:

./.

Bilaga § 316 - 1 Budgetboken 2016 arbetsversion

./.

Bilaga § 316 - 2 Budget 2016 skillnad 2015-2016

./.

Bilaga § 316 - 3 ÅSUB befolkningsstatistik

Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen återremitterar frågan för vidare beredning.

BESLUT:
Enligt beslut.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 303-305, 313, 316, 314-315
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 306-312
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
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 Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 306-312
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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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

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 Förvaltningsdomstol
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.

Besvärskrift

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

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna

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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