SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen den 16.11 kl. 17.00

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 323

Kallelse och beslutförhet

KS § 324

Val av protokolljusterare, tid och plats

KS § 325

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 326

Detaljplan Storbyindustriområde

KS § 327

Bruksavgift för avlopp 2016

KS § 328

Kommunala arvoden 2016

KS § 329

Öppethållning kommunkansliet jul

KS § 330

Avtal om friskvårdsmassage

KS § 331

Extra ärende: busstidtabell 2016

KS § 332

Extra ärende: Socialarbetare

KS § 333

Budget 2016

Eckerö den 12.11.2015

Rune Söderlund
Kommunstyrelseordförande

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16.11.2015

Nr.
21

Plats och tid

Kommunkansliet måndagen den 16.11.2015 kl. 17.00-19.30

Beslutande

Rune Söderlund
John Hilander
Teres Backman
Sanna Söderlund
Jan-Anders Öström
Christina Jansson

ordförande
viceordförande
ledamot frånvarande
ersättare
ledamot
ledamot

Föredragande

Åsa Gustafsson

Tf. kommundirektör

Övriga närvarande

Maarit Grönlund
Dina Friberg

ekonomichef
kommuntekniker/byggnadsinspektör

Paragrafer

323-333

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Åsa Gustafsson

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö måndagen den 16.11.2015, kl. 20.00

Sanna Söderlund

Jan-Anders Öström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 17.11.2015 kl. 9.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
16.11.2015
KS § 323

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
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
KS § 324

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 mötet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
KS § 325

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med tillägg av extraärendet § 331
Busstidtabell 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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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
KS § 326

DETALJPLAN STORBYINDUSTRIOMRÅDE

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 275

Byggnads- och miljönämnden 24.09.2015 § 95
Byggnads- och miljönämnden 10.02.2015 § 4
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Valberget 12:97, Esters
15:51, Myren 15:54, Borgs 15:55 samt en del av fastigheterna Olers
15:44 har upprättats av landskapsarkitekt Tiina Holmberg.
Förslaget presenteras på Byggnads- och miljönämndens möte.
Målsättningarna för detaljplaneområdet bör också tas upp till behandling av Byggnads- och miljönämnden.
Bilaga 1. Planbeskrivning över detaljplan. (Målsättningarna hittas på
sidan 11)
Bilaga 2. Detaljplan del 1.
Bilaga 3. Detaljplan del 2.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden ger kommentarer och kompletteringsförslag angående detaljplanen och målsättningarna.
BMN § 4 10.02.2015
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt godkänna målsättningarna för
detaljplanen.
Kommentarer och kompletteringsförslag gavs direkt till områdesarkitekten under mötet efter att detaljplanen och målsättningarna presenterats.
KS § 71 24.2.2015
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner målsättningar för detaljplanen (se bilaga)
BESLUT:
Åtterremiss
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
KS § 82 10.3.2015
Nya målsättningar har inkommit (se bilaga)
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner målsättningarna för detaljplanen
BESLUT:

Enligt förslag med ändring i punkt två av språklig natur:
”Infarten till fiskodlingen skall byggas från Södergatan så att ingrepp i
den sluttäckta deponin inte sker.”
Byggnads- och miljönämnden 23.06.2015 § 55 forts.
Upptogs till behandling detaljplan för nya industriområdet i Storby.
Målsättningarna har godkänts av kommunstyrelsen. Planen har uppdaterats av områdesarkitekten.
Bilaga 3. Planbeskrivning över detaljplan.
Bilaga 4. Detaljplan del 1.
Bilaga 5. Detaljplan del 2.
BMN § 55 23.06.2015
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden föreslås ställa ut planen i 30 dagar i enlighet med Plan- och bygglagen kapitel 5 och 6 samt Plan- och byggförordningen kapitel 3.
Samråd ordnas enligt gällande lag och förordning.
BMN § 55 23.06.2015
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden besluter att planen ställs ut på kommunkansliet i 30 dagar efter semesterstängningen.
Samråd ordnas enligt gällande lag och förordning.
Byggnads- och miljönämnden 23.06.2015 § 95
Detaljplan för nya industriområdet i Storby har varit utställd under tiden
25.08.2015 - 24.09.2015 kl.15.00 på kommunkansliet.
Rågrannar och markägare har bjudits in till samrådsmöte skriftligen per post
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
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

Delgivning av byggnadsplanen kungjordes genom annons i Ålands tidningen
och Nya Åland.
Synpunkter på detaljplaneförslaget skulle framställas skriftligen till kommunstyrelsen och vara kommunen till handa senast den 24.09.2015
kl.15.00.
Inga synpunkter har inkommit men Byggnads- och miljönämnden förordar
att följande kompletteringar:
1. Vägservitut till kommunens område vid stranden skrivs in i planen.
2. Tomtjusteringar enligt Benny Blomsters inmätningar. Uppdateras på
planen.
3. Korsning vid Återvinningscentralen justeras. Uppdateras på planen.
4. Under F-3 teckenförklaringar- och detaljplanebestämmelser:
-

Punkt nummer 5 tas bort

-

Punkt nummer 6 ändras enligt följande:
’Område som används för utomhuslagring bortsett från fordon FÅR
inhägnas med plank vars minimihöjd är 1,8m från markytan.’

-

Punkt 9 ändras till 12m.

-

Text ändras: Del av område, som FÅR planteras och vårdas i parkartat skick.

5. Sidan 14 i planbeskrivningen.
Följande text tas bort:
’Tomterna skall inhägnas mot skyddsgrön-, park- och jord- och skogsbruksområden med staket med vars minimihöjd är 1,2 meter från markytan. Området används för utomhuslagring bortsett från fordon skall inhägnas med en plank vars minimihöjd är 1,8 m från markytan.’
Följande stycke ändras enligt följande:

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

’Obebyggda delar av tomtområdet som inte används för gångbanor eller
bilparkering bringas i vårdat skick. Infartens bredd får inte överstiga 12
m.’

KS § 275/13.10.2015
./.

Detaljplan för nya industriområdet i Storby, bilaga § 275 1-3, har varit
utställd under tiden 25.8.2015 - 24.9.2015 kl.15.00 på kommunkansliet.
Rågrannar och markägare har bjudits in till samrådsmöte skriftligen per
post av arkitekt Tiina Holmberg.
Delgivning av byggnadsplanen kungjordes genom annons i Ålands tidningen och Nya Åland.
Synpunkter på detaljplaneförslaget skulle framställas skriftligen till
kommunstyrelsen och vara kommunen till handa senast den 24.9.2015
kl.15.00.
Inga synpunkter har inkommit.
Detaljplanen har behandlats av byggnads- och miljönämnden den
23.9.2015. Nämnden förordar vissa kompletteringar, se § 95 i nämndens protokoll 24.9.2015.
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att detaljplanen för nya industriområdet i Storby godkänns i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag i § 95, 24.9.2015, vilket innebär att
vissa kompletteringar görs i förhållande till den plan som ställts ut, nämligen följande:
6. Vägservitut till kommunens område vid stranden skrivs in i planen.
7. Tomtjusteringar enligt Benny Blomsters inmätningar. Uppdateras på
planen.
8. Korsning vid Återvinningscentralen justeras. Uppdateras på planen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
9. Under F-3 teckenförklaringar- och detaljplanebestämmelser:
-

Punkt nummer 5 tas bort

-

Punkt nummer 6 ändras enligt följande:
’Område som används för utomhuslagring bortsett från fordon FÅR
inhägnas med plank vars minimihöjd är 1,8m från markytan.’

-

Punkt 9 ändras till 12m.

-

Text ändras: Del av område, som FÅR planteras och vårdas i parkartat skick.

10. Sidan 14 i planbeskrivningen.
Följande text tas bort:
’Tomterna skall inhägnas mot skyddsgrön-, park- och jord- och skogsbruksområden med staket med vars minimihöjd är 1,2 meter från markytan. Området används för utomhuslagring bortsett från fordon skall inhägnas med en plank vars minimihöjd är 1,8 m från markytan.’
Följande stycke ändras enligt följande:
’Obebyggda delar av tomtområdet som inte används för gångbanor eller
bilparkering bringas i vårdat skick. Infartens bredd får inte överstiga 12
m.’
BESLUT:
Sanna Söderlund föreslår att det i texten angående ”L”-området
anges att planbeskrivningen inte utgör ett hinder för eventuella framtida vägbyggen. Förslaget vinner understöd.
Jan-Anders Öström föreslår att ”L”-området utgör del av detaljplanens
oexploaterade områden i enlighet med gällande lagstiftning. Förslaget
vinner inte understöd och förfaller därmed.
Kommunstyrelsen beslutar återremittera planen till tf. kommundirektören för ytterligare beredning och uppdateringar i enlighet med byggnads- och miljönämndens förslag och styrelsens synpunkter enligt följande:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
-

-

Området ”SN” minskas till ca 1/3 av nuvarande omfattning så
att den motsvarar beskrivningen av området. Resterande 2/3
av ”SN” klassificeras som ”PN”.
”KÖR-S”-området, Industrivägen och Väbbängsvägen mäts in
och eventuella ändringar görs.
Pumpstationens läge kontrolleras.
I texten angående ”L”-området anges att planbeskrivningen
inte utgör ett hinder för eventuella framtida vägbyggen.
Utred vad som avses med ”T”-område i teckenförklaringen.
Placeringen av vändplanen i västra änden av industriområdet
bör korrigeras.
Tillgängligheten till kommunens markområde i väster måste utredas så att området kan nyttjas som rekreationsområde för
kommunens invånare.

KS § 326/16.11.2015
Kommunteknikern och tf. kommundirektören har haft möte med arkitekt Tiina Holmberg, som därefter har infört av styrelsen begärda ändringar, se bilaga § 326.
./.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att detaljplanen för nya industriområdet i Storby godkänns i enlighet med bilaga § 326.

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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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
KS § 327

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€
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
16.11.2015

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
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:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

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 vinner understöd av tre ledamöter, varför ärendet återremitteras.

KS § 327/16.11.2015
§§ 1, 3 och 4 i LL (1974:23) om vattenavgift lyder som följer:
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 § 1 i LL (1974:23) om vattenavgift har kommunen således rätt
att täcka kostnader för avledande och renande av avlopps- och regnvatten genom att uppbära s.k. avloppsvattenavgift.
Enligt § 2 i nämnda lag består avloppsvattenavgiften av anslutningsavgift och bruksavgift.
Av § 4 framgår att anslutningsavgift erläggs för att täcka vissa andra
specifika kostnader, såsom kostnaderna för bygga avloppsledningar
och till dem anslutna anläggningar för behandling av vatten. I § 4
specificeras vidare vad som i sammanhanget kan beaktas som byggnadskostnader, nämligen inte endast de medel som använts för att
bygga anläggningen, utan även det belopp som enligt § 1 kan behövas för att sätta anläggningen i sådant skick att avledande och renande av avlopps- och regnvatten kan genomföras.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

Följande bakgrundsuppgifter har Tekniska nämnden sammanställt vid
sammanträde 26.10.2015 § 120, vilka således i enlighet med LL
(1974:23) om vattenavgift inte rör några av de i § 4 inkluderade kostnaderna:
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€
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.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att bruksavgiften för
kommunalt avlopp sänks till 3,50 €/m³.

BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslår att bruksavgiften för 2016 skall vara oförändrat 3,65 €/m³ exkl. moms. John Hilander stödjer kommundirektörens förslag. Rune Söderlund stödjer Jan-Anders Öströms förslag.
Röstningspropositionen är ja för kommundirektörens förslag och nej
för Jan-Anders Öströms förslag. Röstresultatet är ett avstående, ett
ja, tre nej. Därmed föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att
bruksavgiften för 2016 skall vara oförändrat 3,65 €/m³ exkl. moms.
Röstningsprotokoll biläggs, bilaga § 327.
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
KS § 328

KOMMUNALA ARVODEN 2016

Kommunstyrelse 13.10.2015 § 260

Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Eckerö kommuns arvodestadga i bilaga till kallelsen:
./.

bilaga § 260.

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.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att mötesarvoden och årsarvoden 2015 hålls oförändrade och fastställs enligt bilaga § 260 och att årsarvoden fastställs enligt följande:

Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att årsarvoden 2016 hålls oförändrade och fastställs enligt följande:

Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle erhålla
ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.

Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de fastställs
oförändrade för 2016 enligt följande:

Sammanträdesarvoden
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer
och arbetsgrupper 40,00 €

Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €

Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €

Övriga tjänstemän 35,00 €

Föredragande och/eller sekreterare +20,00€

Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd Grund + 50%

Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden,
Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €

Andra uppdrag och förrättningar

Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat sätt 30,00 €

Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje uppdrag
oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timme)

Centralvalnämnden
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16.11.2015

För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€
och sekreteraren ett dagsarvode på 225 € om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.

Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen, varvid tio timmar anses
utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv dags förrättning således uppgår till fem
timmar.

Engångstillägg vid sammanträden över två timmar

Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder, kommittéer,
arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på 50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att
medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje
påbörjad timme som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.

Arvode för protokolljustering

Arvodet för justering av protokoll uppgår till 15€ för förtroendevalda såvida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller på följande möte. Tjänstemän
erhåller justeringsarvode om justeringen är utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på följande möte.

Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.
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16.11.2015

Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.

Övriga arvoden och ersättningar

Revisorernas arvoden utgår enligt räkning

Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter ersätts enligt
överenskommelse på förhand.

Telefonersättning

Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i kommunstyrelsen.

Ägovägsnämnden

Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en
timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.

Reseersättning

Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande kollektivavtal.
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Sammanträdesdatum
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Förlorad arbetsinkomst

Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för förlorad arbetsinkomst.

KS § 328 /16.11.2015

Kommunfullmäktige fastställer kommunala arvoden. Senaste justering gjordes
12.1.2012. Kommunfullmäktige den 22.10.2015 fastställde enligt § 64 mötesarvodena
oförändrade för 2016. Det kan det dock vara skäligt att se över och ändra mötesarvoderingen på två punkter:

1) Arvode för protokolljustering bör utgår oberoende av när justeringen äger rum.
Första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras därför till följande lydelse:

”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och tjänstemän oberoende av när justeringen äger rum.”

2) Det är skäligt att övriga tjänstemän får samman ersättning som föredragande/sekreterare och förtroendevalda för mötesnärvaro. Under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs därför sammanträdesarvodet för ”Övriga tjänstemän”
från 35,00 € till 50,00 €, så att ersättningen läggs på liknande nivå som övriga mötesdeltagare.
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Sammanträdesdatum
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Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;

1) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:

”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och tjänstemän
oberoende av när justeringen äger rum.”

2) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga
tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.

Eckerö kommuns arvodesstadga lyder med dessa ändringar som följer:

Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €
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Sammanträdesdatum
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Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle erhålla
ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.

Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de fastställs
oförändrade för 2016 enligt följande:

Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer
och arbetsgrupper 40,00 €

Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €

Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €

Övriga tjänstemän 50,00 €

Föredragande och/eller sekreterare +20,00€

Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd Grund + 50%

Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden,
Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
Andra uppdrag och förrättningar

Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat sätt 30,00 €

Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje uppdrag
oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timma)

Centralvalnämnden

För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€
och sekreteraren ett dagsarvode på 225 € om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.

Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen, varvid tio timmar anses
utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv dags förrättning således uppgår till fem
timmar.

Engångstillägg vid sammanträden över två timmar

Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder, kommittéer,
arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på 50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att
medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje
påbörjad timme som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.
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Sammanträdesdatum
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Arvode för protokolljustering

Arvodet för justering av protokoll uppgår till 30€ för förtroendevalda och tjänstemän
oberoende av när den äger rum.

Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.

Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.

Övriga arvoden och ersättningar

Revisorernas arvoden utgår enligt räkning

Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter ersätts enligt
överenskommelse på förhand.

Telefonersättning

Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i kommunstyrelsen.

Ägovägsnämnden
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en
timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.

Reseersättning

Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande kollektivavtal.

Förlorad arbetsinkomst

Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för förlorad arbetsinkomst.

BESLUT:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att;

3) första stycket under ”Arvode för protokolljustering” ändras till följande lydelse:

”Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20€ för förtroendevalda och tjänstemän
oberoende av när justeringen äger rum.”

4) sammanträdesarvodet under rubriken ”Sammanträdesarvoden” höjs för ”övriga
tjänstemän” från 35,00 € till 50,00 €.
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

Därmed lyder arvodesstadgan som följer:

Årsarvoden för ordförande 2016
Kommunfullmäktige 900 €
Kommunstyrelsen 2100 €
Miljö- och byggnadsnämnden 500 €
Socialnämnden 800 €
Skol- och fritidsnämnden 500 €
Tekniska nämnden 650 €
Näringsnämnden 300 €

Därutöver föreslår styrelsen att vice-ordförandena i ovannämnda organ skulle erhålla
ett årsarvode som är en tredjedel av ordförandenas arvoden.

Vad gäller sammanträdesarvoden föreslår styrelsen inför fullmäktige att de fastställs
oförändrade för 2016 enligt följande:

Sammanträdesarvoden

Ledamöter i kommunfullmäktige, Centralvalnämnd, kommunala nämnder, kommittéer
och arbetsgrupper 40,00 €

Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 €
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 €

Övriga tjänstemän 50,00 €

Föredragande och/eller sekreterare +20,00€

Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt Valnämnd Grund + 50%

Ordförandena i Socialnämnden, Tekniska nämnden, Närings- och kulturnämnden,
Skolnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt 45,00 €

Andra uppdrag och förrättningar

Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på annat sätt 30,00 €

Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid varje uppdrag
oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje därpå följande timme).

Centralvalnämnden

För deltagande i valförrättning på valdag erhåller Valnämndens ledamöter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€
och sekreteraren ett dagsarvode på 225 € om sekreteraren är ledamot i Valnämnden.
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrättningen, varvid tio timmar anses
utgöra maximalt uttagen arbetstid och en halv dags förrättning således uppgår till fem
timmar.

Engångstillägg vid sammanträden över två timmar

Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder, kommittéer,
arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg på 50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänstemän eller annan tjänsteman som anmodats att
medverka vid sammaträdet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje
påbörjad timme som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydligande beslut i
kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008.

Arvode för protokolljustering

Arvodet för justering av protokoll uppgår till 20 € för förtroendevalda och tjänstemän
oberoende av när den äger rum.

Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt arvode.

Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från förhandsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid ett senare tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föranledda extra justeringstillfället.

Övriga arvoden och ersättningar
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Sammanträdesdatum
16.11.2015

Revisorernas arvoden utgår enligt räkning

Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda ledamöter ersätts enligt
överenskommelse på förhand.

Telefonersättning

Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i kommunstyrelsen.

Ägovägsnämnden

Ägovägsnämndens förrättningsarvode skall utgå enligt specificerad räkning med en
timersättning om 15,00€ per timme, dock minst 30,00 €.

Reseersättning

Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gällande kollektivavtal.

Förlorad arbetsinkomst

Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Sammanträdesdatum
16.11.2015
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KS § 329

ÖPPETHÅLLNING KOMMUNKANSLIET JUL

Vid diskussioner med personalen på kommunkansliet har önskemål
framkommit om att hålla kansliet stängt den 28-31 december samt
den 4-5 januari 2016. Allmänheten bör informeras om en ev. stängning via infoblad och hemsida.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt den 2831 december samt den 4-5 januari 2016 samt att allmänheten informeras om stängningen via infoblad och hemsida.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 330

AVTAL OM FRISKVÅRDSMASSAGE

Det har yttrats önskemål från kommunens personal om att friskvårdsavtal med MassageNu i Mariehamn ingås. Bifogat finns ett förslag på
avtal, bilaga § 330.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att Eckerö kommun ingår avtal med
MassageNu enligt bilaga § 330. Tf. kommundirektören befullmäktigas
att underteckna avtalet för kommunens räkning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner att Eckerö kommun ingår avtal med
MassageNu enligt bilaga § 330.
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Dnr: KANSLI 322/2015
KS § 331

EXTRA ÄRENDE: BUSSTIDTABELL 2016

Ålands landskapsregering har sänt förslag till bussturlista för landskapet, inkl. Eckerö-Mariehamn, för kommunens ställningstagande,
se bilaga § 331.

Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen har inte något att anmärka på gällande landskapsregeringens förslag. Tf. kommundirektören sänder svar till landskapsregeringen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 332

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunens socialarbetare Tove Uvemo Moritz har meddelat att hon
inte är tillgänglig som socialarbetare för kommunen efter den 31 december 2015 p.g.a. flytt till Sverige.

BESLUT:
Styrelsen antecknar detta till kännedom.
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KS § 333

BUDGET 2016

KS § 316/3.11.2015
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 förslag.

KS § 321/11.11.2015
Bilaga § 321 – 1
Bilaga § 321 - 2
./.

Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen återremitterar frågan för vidare beredning.
BESLUT:
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Efter genomgång av driftsdelen, då smärre korrigeringar gjordes,
återremitterar styrelsen frågan för vidare beredning.

KS § 333/16.11.2015
Bilaga § 333.
./.
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen återremitterar frågan för vidare beredning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att godkänna förslag till budget
2016 och ekonomiplan 2017-2018 enligt bilaga och översänder dessa
till kommunfullmäktige för behandling.
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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: 323-328, 332-333
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: 329-331
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: §§ 329-331
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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