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Sammanträdesdatum
02.11.2017
KS § 294

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 02.11.2017 § 294
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__
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Sammanträdesdatum
02.11.2017
KS § 295

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 02.11.2017 § 295
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:
1. Erfarenhetstillägg, §297
2. Arbetsgrupp för en strategi mot spridning av plaster och mikroplaster i miljön, §298
3. Fortsättningsprojekt VA-plan 2018, §299
4. Hyrestaxa, samlingsrummet Ekergården, §300
5. Handlingar till kommunstyrelsens kännedom, §301
6. Avloppsavgifter 2018, §302
7. Vattenavgifter 2018, §303
BESLUT:
Enligt förslag.
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Protokollet framlagt till
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Sammanträdesdatum
02.11.2017
KS § 296

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 02.11.2017 § 296
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Teres Backman och Jan-Anders Öström.
John Hilander och Jan-Anders Öström justerade 10.10.2017
Gunilla Holmberg och Teres Backman justerade 26.9.2017.
Susann Fagerström och Gunilla Holmberg justerade 24.10.2017
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Teres Backman och John Hilander väljs till protokolljusterare. Protokolljusteringen ska ske senast 3.11.2017, kl. 23.59.
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Sammanträdesdatum
02.11.2017
KS § 297

EXTRA ÄRENDE: ERFARENHETSTILLÄGG

Kommunstyrelse 02.11.2017 § 297
Josefin Jansson (fortsättningsvis, Josefin) har ansökt om erfarenhetstillägg. Josefin gör gällande att hon har arbetat inom företagsverksamhet, hos annan arbetsgivare med arbetsuppgifter som varit av
väsentlig nytta för kommunen under tiden hon arbetat i Eckerö. Josefin har varit anställd som kanslist i kommunen under perioden
24.2.2015 – 30.11.2016.
Av inkommen handling från Lundqvist Rederierna, framgår att Josefin
varit anställd vid företaget, under perioden 4.2.2008 – 8.8.2012. Arbetsuppgifterna har bland annat bestått i reservdelsbeställningar, koordinering av transport, handhavande av garantiärenden samt allmänna kontorsgöromål. Ingen närmare beskrivning har lämnats kring
vad allmänna kontorsgöromål avser. Anhållan biläggs.
Lagrum
§ 12 Arbetserfarenhetstillägg mom.1
Arbetserfarenhetstillägget, som baserar sig på arbetserfarenhet, är 3
% av den uppgiftsrelaterade lönen om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren i minst 5 år och 8 % av den uppgiftsrelaterade lönen om
tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren i minst 10 år 1 har varit anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos kommunen eller
kommunalförbundet 2 har varit anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande hos någon annan arbetsgivare i uppgifter som är av väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna eller 3 har arbetat inom företagsverksamhet i en uppgift som inte ingått i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, men som är av väsentlig nytta i de nuvarande uppgifterna, maximalt 5 år sammanlagt. Från anställningstiden avdras strejktid och annan tid av otillåten frånvaro.
Tillämpningsanvisning
Arbete inom samma bransch anses vara av väsentlig nytta (punkt 2).
Enbart ägarförhållande eller delägarskap anses inte vara av väsentlig
nytta (punkt 3). Vad som är väsentlig nytta är en bedömningsfråga för
den behöriga myndigheten och avgörs från fall till fall. Vid liknande fall
följs en enhetlig praxis. Samma tidsperiod godkänns bara en gång
som tid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg.
Lönesystemet
Ändringarna i punkt 2 och 3 tillämpas på anställningsförhållanden
som börjar 1.4.2012 eller senare. När en tjänsteinnehavare övergår
till ett annat tjänsteförhållande eller när en arbetstagares uppgifter
hos samma arbetsgivare ändras väsentligt kan den tid som berättigar
Protokolljusterarnas signatur
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till arbetserfarenhetstillägg omprövas ( mom.1 punkt 2 och 3) Om en
tjänsteinnehavare eller arbetstagare 31.3.2012 har minst 5års/minst
10 års anställningstid som berättigar till årsbunden del av det individuella tillägget enligt § 6 mom.4 i lönekapitlet i AKTA 2010 – 2011,
överförs från det individuella tillägget en andel som motsvarar 5 procent/10 procent av den uppgiftsrelaterade lönen till ett nytt arbetserfarenhetstillägg på 3 procent/8 procent 1.4.2012.
Det belopp som eventuellt återstår av det individuella tillägget kvarstår som individuellt tillägg. mom.2
Arbetserfarenhetstillägg betalas från början av den kalendermånad
som följer på att anställningstiden uppfyllts. Den anställde ska visa
upp en tillförlitlig skriftlig utredning över anställning hos andra arbetsgivare än kommunen/kommunalförbundet och över företagsverksamhet. Utredningen bör visas upp inom en månad efter att anställningen
inleddes. Om utredningen visas upp retroaktivt betalas de tillägg som
baserar sig på denna anställning retroaktivt för högst två år räknat
från det att utredningen lämnades in.
Kommundirektörens bedömning
Utifrån utredningen i ärendet framstår inte att Josefin i tillräcklig omfattning har styrkt, att hon har arbetat inom företagsverksamhet i en
uppgift som inte ingått i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande, men
som varit av väsentlig nytta för Eckerö kommun, i maximalt 5 år
sammanlagt. Anhållan ska därmed avslås.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avslår ansökan om erfarenhetstillägg.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: KANSLI 331/2017
KS § 298

EXTRA ÄRENDE: ARBETSGRUPP FÖR EN STRATEGI MOT SPRIDNING AV PLASTER
OCH MIKROPLASTER I MILJÖN

Kommunstyrelse 02.11.2017 § 298

Byggnadstekniska nämnden 30.10.2017 § 124

I syfte att värna våra natur- och vattenmiljöer och dess ekosystem
och människor beslutade landskapsregeringen den 10.10.2017 att ta
fram en övergripande strategi för att motverka spridning av plaster
och mikroplaster i miljön.
Det behövs direkta, kunskapshöjande och utbildande åtgärder. Alla
behöver involveras i processen, då det handlar om att bryta gamla
vanor och beteendemönster. En åländsk arbetsgrupp tillsätts med representanter från miljöbyrån, infrastrukturavdelningen, Mariehamns
stad och kommunerna, MISE, Renhållningen, Ålands näringsliv, ÅPF,
Ålands vatten, ÅMHM och Ålands Natur och Miljö i syfte att ta fram en
heltäckande strategi med konkreta förslag till åtgärder och genomförande.
Landskapsregeringen önskar få förslag på en eller flera personer,
som kan ingå i en arbetsgrupp – en plaststrategigrupp – som arbetar
från och med hösten 2017 till slutet av 2018. Miljöbyrån önskar svar
senast den 31 oktober och kommer att sammankalla till ett första
möte efter det.
Bilaga BTN 30.10.2017, § 124

Kommunteknikerns förslag:
Ärendet diskuteras och förslag framläggs till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden anser att det är en rätt stor arbetsgrupp
och anser att de åländska kommunerna kunde representeras från
kommunförbundet. Byggnadstekniska nämnden avböjer från ingående i arbetsgruppen. Ärendet sänds till kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelse 02.11.2017 § 298
Bilaga:
1. Arbetsgrupp mot spridning av platser och mikroplaster i miljön
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen uppmanar också kommunförbundet att samordna
de åländska kommunernas representation samt företräda Eckerö
kommun i arbetsgruppen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 317/2017
KS § 299

EXTRA ÄRENDE: FORTSÄTTNINGSPROJEKT VA-PLAN 2018

Kommunstyrelse 02.11.2017 § 299
Byggnadstekniska nämnden 30.10.2017 § 122

Ålands Vatten Ab har ett uppdrag att i samarbete med samtliga kommuner ta fram en hållbar VA-plan för hela Åland. Mandat och finansiering tilldelades 2015 av Ålands landsskapsregering och Ålands
lagting. Den övergripande målsättningen med planen är att skapa en
långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Arbete påbörjades i februari 2016 och pågår för fullt. I ledningen för arbetet finns en styrgrupp med representanter från kommunerna.
Landskapsregeringen har i sin egenskap av beställare och finansiär
fungerat som gruppens ordförande. VA-planen kommer att lämnas in
till landskapsregeringen i januari 2018.
Hösten 2016 sammanställdes en VA-översikt för Åland i vilken konstaterades att åtgärdsbehoven var större än förväntat. Projektplanen
reviderades och en del av åtgärdspunkterna nedprioriterades. En rad
olika årgärdsbehov kommer att redovisas i VA-planen för att nå målet
om ett hållbart VA-Åland. Dessa behöver börja implementeras under
2018.
Styrgruppen är idag den enda aktör som jobbar övergripande med
långsiktigt utvecklingsarbete av Ålands VA-sektor. Projektet är en del
i ett helhetsgrepp för att nå ett hållbart VA-Åland, där stora synergieffekter finns med ett fortsatt samarbete.
Styrgruppen för VA-plan föreslår ett fortsättningsprojekt mellan samtliga kommuner och Ålands Vatten Ab för att kunna genomföra och utveckla en hållbar VA-plan för Åland. Styrgruppen önskar att svar angående deltagande i projektet lämnas av respektive kommun senast
6 nov 2017 till utredare David Ståhlman.
Finansiering och kostnadsfördelning är följande:
20 000 € Ålands Vatten
40 000 € Kommunerna (inkl. Mariehamn) (ca.1,35 €/inv)
60 000 € Totalbudget
För Eckerö kommuns del skulle detta förslag utgöra 1300 €.
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I samband med förfrågan har varje kommun möjlighet att inkomma
med kompletteringsförslag till projektplanen.
Bilaga BTN 30.10.2017, § 122
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen
att Eckerö kommun går med i det föreslagna samarbetsprojektet och
att 1300 € insätts i budgeten för detta år 2018.
Byggnadstekniska nämnden har inget att anmärka på projektplanen.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag
godkänns.
__________
Kommunstyrelse 2.11.2017 § 299
Bilaga:
1.Fortsättningsprojekt VA- plan 2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens förslag.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 300

HYRAN PÅ SAMLINGSRUMMET PÅ EKERGÅRDEN

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

Kommunstyrelse 2.11.2017 § 300
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyran för samlingslokalen på Ekergården behålls oförändrad för 2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
02.11.2017
KS § 301

EXTRA ÄRENDE: HANDLINGAR TILL KOMMUNSTYRELSENS KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 02.11.2017 § 301
Bilaga:
1. Markandvändningsavtal, Marby parkering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen har verifierat underskrivet avtal 1.6.2017, av kommunstyrelsens ordförande om markanvändning och godkänner det.
Kommunstyrelsen konstaterar att avtalet överensstämmer med tidigare muntligt avtal med markägaren.
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KS § 302

EXTRA ÄRENDE: AVLOPPSAVGIFTER 2018

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

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

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

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

__________
Kommunstyrelse 2.11.2017 §302
Bilagor:
1. Avloppsavgift 2018
2. Självkostnadspris för avloppsvatten för åren 2008-2017

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avloppsavgifterna fastställs enligt bilaga.

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

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

1. Grund för taxan
Den här taxan är uppgjord i enlighet med bestämmelserna i
landskapslagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 23/74).
2. Avgifter
Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift.
En avgift för mottagning av externslam vid reningsverket.
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Avgifterna i den här taxan anges exklusive mervärdesskatt.
Lagstadgad mervärdesskatt läggs till avgifterna i den här taxan i
sådana fall då debiteringen är skattepliktig.
3. Anslutningsavgift
Grundbeloppet är 887,10 € (1100 € inkl. moms) per ansluten
byggnad.
För bostadsbyggnader skall därtill erläggas 677,42 € exkl.
moms (840 € inkl. moms) per bostadslokal. Såsom bostadslokal
betraktas varje sådant utrymme med kök eller kokvrå i byggnaden som i sig kan utnyttjas som bostad.
För andra byggnader än bostadsbyggnader, erläggs utöver
grundbeloppet 677,42 € exkl. moms (840 € inkl. moms) för
varje enhet för sociala eller motsvarande utrymmen med vatten
och avlopp.
För abonnenter med avvikande avloppsvatten utgår anslutningsavgift i enlighet med särskilda bestämmelser och enligt
särskild prövning.
4. Ändring i byggnadskonstruktion
Ändras, sedan byggnaden anslutits, byggnadskonstruktionen
eller byggnadens användning så att en högre anslutningsavgift
enligt 3 § borde utgå, skall anslutningsavgiften korrigeras i enlighet med den här taxan.
5. Sättet att debitera
Innan anslutningsavgift fastställs skall kommunen till den betalningsskyldige delge det förslag till anslutningsavgift som gäller
honom. Detsamma gäller beslut om anslutningsavgift.
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Anslutningsavgiften får betalas i tre (3) årliga rater. På raterna
räknas sju (7) procents ränta från början av det kalenderår som
närmast följer efter debiteringen av den första årsraten. Försenas inbetalningen av årsrat, skall på beloppet erläggas fem (5)
procents tilläggsränta, räknat från början av den kalendermånad som följer efter förfallodagen.
6. Bruksavgift
Avgiften utgör 3,59 €/m³ (4,45 €/m3 inkl. moms) avloppsvatten.
Debiteringen sker enligt mängden förbrukat renvatten. Avloppsvattenmängden anses vara densamma som mängden förbrukat
renvatten.
Ladugårdar som inte är anslutna till kommunens avlopp behöver inte erlägga bruksavgift under förutsättning att vattenmängden till ladugården går att mäta genom en separat vattenmätare.
Avgiften debiteras tre (3) gånger per år varav två debiteringar är
preliminära och baserar sig på föregående års förbrukning samt
en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs per den
1 september debiteringsåret. Avgiften debiteras genom samma
räkning som kommunen debiterar renvatten enligt kommunens
vattentariff. Förseningsränta räknas i enlighet med gällande LL
om avloppsvattenavgifter.
7. Avvikande bruksavgift
Abonnenter med avloppsvatten som är avvikande från vad som
anses normalt för hushållsavloppsvatten kan påföras högre
bruksavgift än vad som stadgas i § 6.
I de här fallen uträknas bruksavgiften enligt följande:
k = 0,6 * K (0,8 * cod/COD + 0,2 * p/P) + 0,4 * K
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k=

abonnenternas bruksavgift per m³

K=

i 6 § nämnd bruksavgift

cod =

COD-värdet i abonnentens avloppsvatten (mg/l)

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

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

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

15,23 €/m3

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

25,81 €/m3

9. Tillämpning av taxa
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning
av den här taxan.
10. Undantag från taxa
Undantag från den här taxan kan vid vägande skäl enligt prövning beviljas av kommunstyrelsen.
11. Ikraftträdande
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Den här taxan tillämpas från och med den 1.1.2018.
John Hilander reserverar sig mot beslutet.
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EXTRA ÄRENDE: VATTENAVGIFTER 2018

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

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

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

Kommunstyrelsen 10.10.2017 §266
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att vattenavgifterna godkänns enligt bilaga.

BESLUT:
Ärendet återremitteras till byggnadstekniska nämnden. Kommunteknikern ska ta fram underlag på hur mycket vatten vi köper/säljer.
En prognos över prisbilden från Ålands vatten ska bifogas till beredningen.
En redogörelse ska lämnas för priskillanden för vattenledningarna på
40 mm respektive 50 mm.
Kommunteknikern inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde i
samband med att ärendet blir aktuellt.
__________

Nedan följer statistik på vattenförsäljning och inköp:
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Nyckeltal
Vattenförsäljning i m³
Inköp av vatten i m3
Vattenabonnenter, st

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

569

578

594

610

633

646

2016
75 817
95 979
661

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

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



förbrukning mellan 0-300 m3
85 €/år)



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

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

255 € (316,20€ inkl. moms)/år och an-

5.2 Förbrukningsavgift
Förbrukningsavgiften utgör 1,50 €/m³ (1,86 €/m3 inkl. moms) förbrukat
vatten. (2017: 1,50 €/m3)
Förseningsavgift på vattenavläsningen är 40,34 € (50,02 € inkl.
moms). (2017: 40,34 €)
En påkopplingsavgift vid stängning av vattentjänst om 100,00 € (124
€ inkl. moms). (2017: 100 €)
6. Sättet att debitera
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
25

Sammanträdesdatum
02.11.2017

Vattenförbrukningen debiteras årligen i tre rater, varav två debiteringar är preliminära och baserar sig på uppskattad förbrukning samt en
slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs.
7. Tillämpning av taxa
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning av den
här taxan.
8. Undantag från taxa
Undantag från den här taxan kan vid vägande skäl enligt prövning
beviljas av kommunstyrelsen.
9. Ikraftträdande
Den här taxan tillämpas från och med den 1.1.2018
John Hilander reserverar sig mot beslutet.
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BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019 -2020

Kommunstyrelse 02.11.2017 § 304
Bilagor:
1. BTN- budgetförslag (sammanställning)
2. Budgetförslag investeringar
3. Budgetsammanställning investeringar
4. Textdel drift och investeringar
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom Byggnadstekniska förvaltningens förslag till budget inkl. investeringsförslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen har gått igenom byggnadstekniska nämndens förslag till budget- och investeringar. Redogörelse av Mikael Stjärnfelt,
Emma Saarela och Maarit Grönlund noteras till kännedom.
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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: 294 -296, 298-300, 302-304
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
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: 297, 301
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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