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Plats och tid 
 

Kommunkansliet torsdagen 27.10.2022 kl. 18:30 - 20:35  

Beslutande Anders Svebilius 
Bernt Bergman (frånv.) 
Kalle Björnhuvud 
Johan Hilander 
Ronald Karlsson 
Tage Mattsson (frånv.) 
Berit Metsik 
Mikael Selander 
Ann-Sofi Stjärnfelt 
Mikael Stjärnfelt 
Rune Söderlund 
Glenn Tiitta (frånv.) 
Birgitta Österlund (18:35 – 20:35) 
Robert Söderlund  

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersättare 

 
Sekreterare 
 

 
Benjamin Sidorov 

 
Tf. kommundirektör 
 

Övriga närvarande Jan-Anders Öström 
 

kommunstyrelsens ordförande 
 

Paragrafer 
 

 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Anders Svebilius 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov  

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö söndagen 30.10.2022, kl. 20.00. 

 
 
 
Rune Söderlund 

 
 
 
Ann-Sofi Stjärnfelt 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby 31.10.2022 kl. 12.00. 

 
 
Benjamin Sidorov 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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__/__20__ 

 

KF § 53 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 53 
 
 

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse 
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och 
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till be-
handling.”  

 
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan 
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommun-
styrelsens presidium”. 

 
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragnings-
listan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas 
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf: ”Fö-
redragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse över 
de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut från 
kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige i sär-
skilda fall utsett till beredningsorgan”. 

 
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista 
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsda-
gen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen 
som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse ska 
”utsändas minst sju dagar” före mötet). 

 
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns 
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det 
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor till-
gängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om 
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, 
föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat 
före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet. 
 
BESLUT: 
 
Ordföranden Anders Svebilius konstaterade att sammanträdet är lag-
enligt sammankallat och efter verkställt namnupprop med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutsfört. 
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KF § 54 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 54 
 

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans med 
ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet. Pro-
tokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte kom-
munfullmäktige beslutar om en annan ordning. 
 
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.04.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, 
som beslutas vid sammanträdet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige utsåg ledamöterna Rune Söderlund och Ann-Sofi 
Stjärnfelt. 
till protokolljusterare. 
Protokolljusteringen sker med elektroniska medel senast 30.10.2022, 
kl. 20.00. 
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KF § 55 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
Kommunfullmäktige 25.08.2022 § 55 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Johan Hilander inkommer med förfrågan om en diskussion om energi-
förbrukningen i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att föredragningslistan godkänns och att 
energiförbrukningen i kommunen diskuteras som ett extrainsatt ärende 
under kommunfullmäktige.  
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KF § 56 DELGIVNINGAR 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 56 
 
 

- Budgetuppföljning september 2022 
 

Kommundirektörens förslag: 
Antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 57 REVIDERING AV DETALJPLAN, KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE I KYRKOBY BY  
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 57 
 
Kommunstyrelse 30.08.2022 § 206 
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 56 
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 26 
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 362 
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 106 
 

En revidering av detaljplanen inom Kyrkvikens bostadsområde i Kyr-
koby by har initierats av kommunen. 
 
Området är beläget i Kyrkoby by och utgör ett ca 5 ha stort område för 
del av fastighet 5:36, 5:39, 7:34, 7:55 och del av kvarter 1 samt kvar-
teren 2-7. Området för enskild väg utgör ca 0,5 ha. 
 
Behovet att revidera liggande detaljplan beror på att samhällstekniska 
ledningarna ligger delvis inne på tomtområdena och på så sätt häm-
mas tomtägarna att utnyttja deras tomt på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Detta planeområde har endast en väganslutning för trafik till området 
som ansluter till annan allmän väg (Eckerövägen). Denna väg har en 
längd om ca 0,9 km och löper från strandområdet genom planeområdet 
ut till Eckerövägen. Drygt halva vägsträckningen utgör en enskild väg 
vilket inte är ändamålsenligt då det planerade området genererar högre 
trafikbelastning genom bostadsförtätningen och därmed skapar nya 
förutsättningar för vägen. Därför har väglaget initierat en fråga om att 
kommunen bör ta över denna väg i sin helhet. 
 
Åsa Mattsson är kontaktad och föreslås att godkännas som planläg-
gare. 
 
Målsättningarna för detaljplanen är: 
- att fastställa tomtområden och vägområden 
- att fastställa byggnadsytorna på tomtområdena 
- att fastställa bestämmelserna på området samt 
- införliva enskild väg till gatuområde.  
 
Detaljplan och områdeskarta enligt bilaga, BTN 16.11.2020 § 106 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kom-
munstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner 

Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33. 
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BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
 

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 362 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkän-

ner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33. 
 
BESLUT: 
- Tillägg till målsättningar för detaljplanen: Införliva båtbryggan 
I övrigt enligt förslag. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 26 

 
Detaljplan och områdeskarta enligt bilaga, BTN 22.02.2020 § 26 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beslutar att kalla till samråd samt att ställa 
ut planen efter att samråd hållits i enlighet med plan- och bygglagen § 

30 och 31. 
 

BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden förtydligar att planeförslaget inte påverkar 
ägarförhållandet gällande enskilda vägen inom området.  
Byggnadstekniska nämnden beslutar att kalla till samråd samt att ställa 
ut planen efter att samråd hållits i enlighet med plan- och bygglagen § 

30 och 31. 
__________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 56 

 
Detaljplanen har varit utställd under tiden 11.05.2022 – 10.06.2022, 
bilaga BTN 20.06.2022, § 56. 
Eventuella anmärkningar gällande förslaget skulle inlämnas skriftligen 
till byggnadstekniska nämnden senast den 13.06.2022 kl.15.00. Ett 
skriftligt utlåtande har inkommit från Ålands landskapsregering, bilaga 
BTN 20.06.2022, § 56.  
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
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Föreslår inför kommunstyrelsen att detaljplaneförslaget fastställs i en-
lighet med PBL § 25. 
Planbeskrivningen ska kompletteras med följande ungefärliga text: 
”Områdets planering påverkar inte utanförliggande hotade- och 
skyddsvärda arter eftersom planområdet inte förstoras.” 
Ett markanvändningsavtal behöver tas fram och undertecknas innan 
kommunfullmäktige fastställer planen.  
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslutar att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 

 
Kommunstyrelse 30.08.2022 § 206 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplaneför-
slaget fastställs i enlighet med PBL § 25 utan att kommunen gör ett 
markanvändningsavtal eftersom kommunen äger grönområden och 
största delen av gatuområdet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 57 

 
En revidering av detaljplanen inom Kyrkvikens bostadsområde i Kyr-
koby har behandlats av byggnadstekniska nämnden och kommunsty-
relsen sedan den 16.11.2020 (BTN 16.11.2020 § 106). Kommunstyrel-
sen har den 30.08.2022 (§ 206) beslutat att föreslå inför kommunfull-
mäktige att detaljplaneförslaget fastställs i enlighet med PBL § 25 utan 
att kommunen gör ett markanvändningsavtal eftersom kommunen 
äger grönområden och största delen av gatuområdet. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige fastlår att detaljplaneförslaget fastställs i enlighet 
med PBL § 25 utan att kommunen gör ett markanvändningsavtal ef-
tersom kommunen äger grönområden och största delen av gatuområ-
det. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 58  AVGIFTER FÖR TILLSYN INOM BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDENS 

VERKSAMHETSOMRÅDE 2023 
  
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 58 
 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 257 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 73 
 

Upptogs till behandling justering av avgifter för tillsyn inom byggnads-
tekniska nämndens verksamhetsområde för år 2023.  
 

 
 

2022 höjdes avgifterna för tillsyn inom byggnadstekniska nämndens 
verksamhetsområde med ca 1,2 % för att följa den nationella inflat-
ionstakten samt gjordes en större genomgång och avgifter höjdes en-
ligt arbetstidsåtgång i ärendehanteringen. 
 
Årets inflationstakt ligger på 3 % enligt Finlands bank vilket ger nivå-
höjningen på avgifterna. Avgifterna avrundas till jämna heltals belopp. 
 
En ny taxa för beslut om godkännande av ansvarig arbetsledare samt 
FVA-arbetsledare har lagts till i punkt 9.7. 

 
Förslag till avgifter enligt bilaga BTN 12.09.2022, § 73 
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Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige, att avgifterna för tillsyn inom byggnadstek-
niska nämndens verksamhetsområde 2023 höjs enligt bilaga BTN 
12.09.2022, § 73. 
 

 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 

 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 257 

 
BTN har godkänt förslag på avgifter för tillsyn inom byggnadstekniska 
nämndens verksamhetsområde år 2023.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifter för till-
syn inom byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde för år 
2023 fastställs enligt bilaga BTN 12.09.2022, § 73.  
 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 58 
 

Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 (§ 257) föreslagit inför kommun-
fullmäktige att kommunfullmäktige fastställer avgifter för tillsyn inom 
byggnadstekniska nämnden enligt bilaga verksamhetsområde år 2023 
enligt bilaga BTN 12.09.2022 § 73.   
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att avgifter för tillsyn inom byggnadstek-
niska nämndens verksamhetsområde för år 2023 fastställs enligt bi-
laga BTN 12.09.2022, § 73. Avgifterna som föreslås i bilagan inför år 
2023 är följande: 
 

 

2 Uppförande av ny byggnad och därmed jämförbara ändringar 
(66 § PBL) 

Taxa 2023/€ Taxa 2022/€ 

2.1 Bostadshus, parhus med högst 2 bostadslägenheter, per byggnad 177 (172) 
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därtill enligt byggnadens våningsyta (per m²) 2,20 (2,15) 

2.2 Fritidshus och bastu större än 20 m², per byggnad 498 (484) 

2.3 Fritidshus och bastu max 20 m², per byggnad 270 (263) 

2.4  Uthyrningsstuga, per byggnad 
Då flera uthyrningsstugor bygges efter samma ritning, i grupp eller kan granskas 
samtidigt, erläggs full avgift för en stuga. För därpå följande stugor erläggs 50 % av 
avgiften, per byggnad. 

368 (357) 

2.5  Ekonomibyggnad, per byggnad 
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m²) 

177 
1,18 

(172) 
(1,15) 

2.6 Tillbyggnad, ombyggnad, per byggnad 
därtill enligt tillbyggnadens våningsyta (per m²) 

177 
2,20 

(172) 
(2,15) 

2.7 Båthus per byggnad 409 (397) 

2.8 Ändring av användningsområde, samt inreda ytterligare bostad eller 
lokal i befintlig byggnad, per byggnad 
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m²) 
Mindre ändring (endast handläggnings- och en tillsynsavgift) 

 
177 

2,18 
96 

 
(172) 

(2,15) 
(94) 

2.9 Väsentlig ändring av byggnads fasad eller tak, per byggnad 
därtill antalet förrättningssyner (per syn) 

124 
57 

 

(120) 
(55) 

 

  Taxa 2023/€ Taxa 2022/€ 

2.10 Installation av eldstad, rökkanal eller hiss i byggnad, per projekt 
Inkluderar brandsyn 

164 (159) 

2.11 Övriga byggnader, per byggnad 
Byggnad med bostadslägenheter > 2, lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontors-
byggnad, industribyggnad 

därtill enligt byggnadens våningsyta (per m²) 

177 

 
1,60 

(172) 

 
(1,55) 

2.12 Tillfälliga byggnader, per byggnad 
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m²) 

177 
2,20 

(172) 
(2,15) 

 
3 

 
Övriga tillståndsbelagda åtgärder för anläggningar (67 § PBL) 

  

3.1 Nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana, campingplats, skjutbana 
eller motorbana, per projekt 
därtill antalet förrättningssyner (per syn) 

 
313 

57 

 
(304) 

(55) 

3.2 Småbåtshamn, kajer, broar, vågbrytare, kanaler eller andra kon-
struktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen väsentligt, 
per projekt 
därtill antalet förrättningssyner (per syn) 

 

 
164 

57 

 

 
(159) 

(55) 

3.3 Fast cistern eller liknande anordning, > 10 m³, per projekt 
därtill antalet förrättningssyner (per syn) 

164 
57 

(159) 
(55) 

3.4 Mast högre än 25 meter, per projekt 
därtill antalet förrättningssyner (per syn) 

164 
57 

(159) 
(55) 
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3.5 Utkikstorn avsett att vara tillgängligt för allmänheten, per projekt 
därtill antalet förrättningssyner (per syn) 

164 
57 

(159) 
(55) 

3.6 Vindkraftverk, per styck 
Effekt max 0,5 MW 
Effekt 0,5 – 3 MW 
Effekt över 3 MW 
 
därtill antalet förrättningssyner (per syn) 

 
164 
365 
730 

 
57 

 
(159) 
(354) 
(708) 

 
(55) 

3.7 Plank, staket eller mur, per projekt 
därtill antalet förrättningssyner (per syn) 

96 
57 

(94) 
(55) 

 
4 

 
Samlingslokal och samlingsområde (72 a § PBL) 

  

4.1 Ändring eller godkännande av samlingslokal, per lokal 
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m²) 

124 
0,72 

(120) 
(0,70) 

 
5 

 
Anmälan (67 a §, 69 § PBL) 

  

5.1 Bygganmälan enligt 67 a § PBL, per projekt eller byggnad 
Nybyggnad av komplementbyggnad, max 25 m² 
Tillbyggnad av bostadshus eller fritidshus, max 15 m² 
Byta färg på fasad inom detaljplanerat område 
Ändring i byggnads bärande delar eller brandskydd 
Övriga anmälningspliktiga åtgärder enligt paragrafen 

131 (127) 

5.2 Rivningsanmälan, per byggnad 
Vid rivningsanmälan som görs i samband med bygglovsprövning uppbärs 
avgiften till 50 %.  

96 (94) 

  Taxa 2023/€ Taxa 2022/€ 

5.3 Enklare ekonomibyggnader, max 25 m², per byggnad 
1 st slutsyn ingår i avgiften 

därtill enligt antalet förrättningssyner > 1 (per syn) 

131 
 

57 

(127) 
 

(54) 

5.4 Enklare ekonomibyggnader, över 25 m², per byggnad 
1 st slutsyn ingår i avgiften 

därtill enligt antalet förrättningssyner > 1 (per syn) 

187 
 

57 

(182) 
 

(55) 

 
6 

 
Underrättande och av grannar (73 § PBL) 

  

6.1 Underrättande och hörande per granne (understigande 10 grannar) 
Vid delgivning genom annonsering faktureras sökanden för de fak-
tiska annonskostnaderna. Vid elektronisk delgivning uppbärs avgift 
enligt fastställd timtaxa, se punkt 9.7. 

12,50 
 

(12) 
 

 
7 

 
Avgift för avvikelsebeslut eller prövning av särskilda förut-
sättningar 
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7.1 Avvikelse från detaljplan som prövas i samband med ett tillstånd 
därtill om avvikelsen är två eller flera, per avvikelse 

124 
59 

(120) 
(57) 

 
8 

 
Avgifter som rör brandsyneverksamheten men debiteras i 
samband med bygglovavgifterna 

  

8.1 Syn, samt genomgång och godkännande av ritningar, per byggnad 96 (94) 

 
9 

 
Avgifter för övriga beslut eller åtgärder inom byggnadsnämn-
dens tillsynsområde 

  

9.1 Utbyte av ritning (mindre ändringar från ursprungligt utförande) 124 (120) 

9.2 Förhandsutlåtande 208 (202) 

9.3 Förlängning av bygglovets och tillståndets giltighetstid (75 § PBL) 96 (94) 

9.4 Tillstånd att påbörja arbete innan beslutet vunnit laga kraft (76 § 
PBL) 
 
Sökanden ska ställa en godtagbar säkerhet för ersättande av de olägen-
heter, skador och kostnader som upphävandet av beslutet eller en ändring 
av tillståndet kan förorsaka. En godtagbar säkerhet kan vara en bankga-
ranti eller en deposition på kommunens konto.  

 
Den godtagbara säkerhetens storlek utgörs av: 
grundsumma per byggnad 
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m²)  

96 
 
 
 
 
 

 
 

625 
1,60 

(94) 
 
 
 
 
 

 
 

(607) 
(1,55) 

9.5 Extra tillsyn under byggnadsarbetet, per tillfälle 57 (55) 

9.6 Avgifter för byggnader med skyddsrum 
Genomgång av ritningar och erforderligt antal syner 

därtill enligt skyddsrummets våningsyta (per m²) 
 

177 
 

0,68 

(172) 
 

(0,66) 
 
 

  Taxa 2023/€ Taxa 2022/€ 

9.7 Godkännande av ansvarig arbetsledare samt FVA-arbetsledare, per 
beslut 

15 - 

9.8 Timdebitering för övriga ärenden inom byggnadstekniska nämndens 
verksamhetsområde 

73 (71) 

 
10 

 
Extrainsatt sammanträde 
Om sökanden yrkar på att Byggnadstekniska nämnden håller ett extra sam-
manträde enbart för dennes räkning. 

 
1130 

 
(1099) 
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11 

 

Återbäring av avgifter 
Om byggherren avstår från bygglovet under dess giltighetstid och anhåller 
om tillstånd att utföra byggnadsarbetet enligt nya byggnadsritningar, av-
dras 50 % av den tidigare betalda avgiften när avgift för den nya ansökan 
fastställts. För den tidigare betalda avgiften behålls dock handläggningsav-
giften, per tillstånd 
 
Om byggherren inte förverkligar beviljat bygglov, tillstånd eller bygganmä-
lan under dess giltighetstid, återbetalas avgiften, genom en ansökan, för 
aktuellt ärende exklusive handläggningsavgiften. Återbetalning är möjlig 
upptill 3 månader efter dess giltighetstid. 

 
 
 
 

 
 

124 

 
 
 
 

 
 

(120) 

 

12 

 

Olovligt byggande  
Om inspektions- eller tillsynsåtgärder vidtagits till följd av byggande 
som saknar tillstånd eller strider mot tillståndet eller till följd av för-
summelse och ärendet därefter tas till byggnadstillsynsmyndigheten 
för behandling som ett tillståndsärende, kan avgiften som bestäms 
enligt dessa uppgifter höjas så att den täcker kommunens kostnader 
för de vidtagna åtgärderna:  
 
Tilläggsavgiften är minst dubbel och högst tredubbel i förhållande till 
en normal tillståndsavgift, beroende på den arbetsmängd som be-
handlingen tar i anspråk.  
  
Om byggnadstillsynsmyndigheten finner det oskäligt att fakturera en 
avgift ska detta motiveras . 
Om delgivning av beslut verkställs genom offentlig delgivning ska 
sakägaren betala kostnaderna för delgivningen till fullt belopp. 
 

  

12.1 Förordnande om avbrytande av arbete en tjänsteinnehavare utfär-
dar samt ett beslut av nämnden huruvida förordnandet blir i kraft el-
ler ej  

124 (120) 

12.2 Beslut av nämnden om att inom utsatt tid rätta till vad som gjorts el-
ler försummats 

124 (120) 

12.3 Beslut om föreläggande av vite 124 (120) 

12.4 Beslut om hot av tvångsutförande 124 (120) 

  Taxa 2023/€ Taxa 2022/€ 

12.5 Beslut om utdömande av vite 124 (120) 

12.6 Beslut om verkställighet av tvångsutförande 124 (120) 
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13 Detaljplanering (34 § PBL) 
För annonsering, kopiering, ev. baskarta samt övriga utredningskostna-
der debiteras oberoende av planform alltid de verkliga kostnaderna.  

13.1 Upprättande av detaljplan för eget intresse, startavgift 
Ingår: granskning av målsättningar, kompetensbedömning av planerare, 
delgivning av kommunens ritningsmaterial, analys av tillgänglig infrastruk-
tur 
Ingår inte: kopiering av handlingar för delgivning till berörda parter i pla-
neringsprocessen 

418 (405) 

 Planläggning av ett område inom eller utom delgeneralplan  
Tillkommer: omkostnader för experttjänster 

Självkostnad Självkostnad 

13.2 Ändring av detaljplan för eget intresse, startavgift 
Ingår: granskning av målsättningar, kompetensbedömning av planerare, 
delgivning av kommunens ritningsmaterial, analys av tillgänglig infrastruk-
tur 
Ingår inte: kopiering av handlingar för delgivning till berörda parter i pla-
neringsprocessen 

365 (354) 

 Mindre ändring av detaljplan för eget intresse 
Exempelvis justering av gränser eller bestämmelser för enskild tomt 
Tillkommer: omkostnader för experttjänster 

Självkostnad Självkostnad 

 Större ändring av detaljplan 
Exempelvis justeringar i byggrätt för flera tomter 
Tillkommer: omkostnader för experttjänster 

Självkostnad Självkostnad 

13.3 Organisation av samrådsmöte 83 (81) 

13.4 Timersättning för övriga utredningskostnader 
 

73 (71) 

 
14 

 
Avgift för tillstånd för avlopp från enskilda hushåll 
Avgift för ett tillstånd från enskilda hushåll i enlighet med LL om miljöskydd 
och miljötillstånd (ÅFS 30/2001).  

  

14.1 Avlopp för enbart bad-, disk- och tvättvatten (s.k. gråvatten) max 5 

pe 
104 (101) 

14.2 Avlopp för bad-, disk- och tvättvatten samt urin och fekalier (s.k. 
svartvatten) max 5 pe 

208 (202) 

14.3 Kretsloppsanpassad toalett 151 (147) 

14.4 Partiell ombyggnad/ändring/förnyande av enskilt avlopp 
Mindre ändringar av exempelvis placering eller tekniskt utförande 

151 (147) 

14.5 Enbart sluten tank 151 (147) 

14.6 Avlopp för bad-, disk- och tvättvatten samt urin och fekalier (s.k. 
svartvatten), 6-25 pe  
därtill för större anläggningar per pe (räknat från den 6:e pe) 

208 
 

16,50 

(202) 
 

(16) 
 

  Taxa 2023/€ Taxa 2022/€ 
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BESLUT: 

 
 Kommunfullmäktige konstaterar att inflationen i Finland i septem-
 ber 2022 är 8,1 % enligt Finlands statistikcentral. Beslut enligt 
 förslag.  

 
 
 
  

 
15 

 
Kopierings- och scanningsavgift 

15.1 A4 per ark 
A3 per ark 

2,10 
3,10 

(2,00) 
(3,00) 

15.2 Kopiering eller scanning av arkivhandlingar, handläggningsavgift 
därtill per A4 
och per A3 

20,60 
2,10 
3,10 

(20) 
(2,00) 
(3,00) 

 
16 

 
Tillståndspliktiga åtgärder enligt 29 §, 70 § PBL 

  

16.1 Markarbeten och trädfällning eller någon annan härmed jämförbar 
åtgärd 
Rivning av byggnad 

 
131 

96 

 
(127) 

(94) 
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KF § 59 MOTTAGNINGSAVGIFTER FÖR AVFALL 2023 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 59 
 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 258 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 74 
 

Upptogs till behandling justering av mottagningsavgifter för avfall 
2023.  
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Då det förekommer kontanthantering på återvinningscentralen är det 
en fördel om avgifterna är hela euro för priset som är inklusive moms. 
Årets inflationstakt ligger på 3 % enligt Finlands bank vilket ger nivå-
höjningen på de avgifter som föreslås höjas.  
 
Föreslås en höjning av mottagningsavgiften per m3 för brännbart, 
grovavfall, inert och träavfall med ca. 3 %.  

 
Föreslås en höjning av mottagningsavgift av återvinningsmaterial från 
företag med ca. 3 %. 
 
Föreslås att övriga avgifter förblir oförändrade. 

 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslår inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige att mottagningsavgifterna 2023 godkänns en-
ligt Bilaga, BTN 12.09.2022, § 74. 
 
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns  förslag 
godkänns. 
 
 

Kommunstyrelsens 18.10.2022 § 258 
 
BTN har godkänt förslag på mottagningsavgift för avfall i Eckerö kom-
mun år 2023 enligt bilaga BTN 12.09.2022 § 74.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att mottagnings-

avgifter för avfall för 2023 fastställs enligt bilaga BTN 12.09.2022 § 
74.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  

 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 59 
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Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 (§ 258) beslutat att föreslå in-
för kommunfullmäktige att mottagningsavgifter för avfall 2023 fast-
ställs enligt bilaga BTN 12.09.2022 § 74. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige fastslår mottagningsavgifter för avfall 2023 enligt 
bilaga BTN 12.09.2022 § 74. Mottagningsavgifterna i bilagan är föl-
jande: 
 

1 Allmänt 
 
Avgifterna är momspliktiga. 
  

2 Mottagningsavgift 

 
3 Återvinningsmaterial från företag 

 

Inkl moms Exkl. moms 2022 (Exkl. Moms)

Sopsäck (max  200L) 13 €/st 10,48 10,48

*Kuponghäfte med 10 st kuponger 115 €/st 92,74 92,74

Enstaka plastkasse                       3 €/st 2,42 2,42

Brännbart 51 €/m3 41,13 40,32

Grovavfall 89 €/m3 71,77 69,35

Inert (glas, klinker, keramik) 89 €/m3 71,77 69,35

Träavfall (rent och målat) 25 €/m3 20,16 19,35

Soffa 3-sits och större 30 €/st 24,19 24,19

Soffa 2-sits 20 €/st 16,13 16,13

Fåtölj 10 €/st 8,06 8,06

Säng 30 €/st 24,19 24,19

Bildäck, utan fälg 0 €/st 0,00 0,00

Däck, med fälg 10 €/st 8,06 8,06

Minimiavgift på de avfallssorter som har m3-pris är 5 €.

*Ett kuponghäfte med 10 kuponger där en kupong har ett värde om en sopsäck.

Inkl moms Exkl.moms 2022 (Exkl. moms)

Kartong och metall 5,50 €/säck 4,44 4,27

Kartong och metall 21,50 €/m3 17,34 17,10

Blandpapper, tetror, blandplast och glas 7,50 €/säck 6,05 5,97

Blandpapper, tetror, blandplast och glas 30,00 €/m
3

24,19 23,79
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4 Avgifternas ikraftträdande 
 
Detta gäller från och med den 01.01.2023. 

 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige konstaterar att inflationen i Finland i september 
2022 är 8,1 % enligt Finlands statistikcentral. Beslut enligt förslag.  
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KF § 60 AVFALLSAVGIFT 2023 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 60 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 259 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 75 
 

Upptogs till behandling avfallsavgift för år 2023. 
 
Eckerö kommun började uppbära avfallsavgift år 2021. Under 2021 
fakturerades avfallsavgift för ca 900 byggnader, inkomst om ca. 
32500 €. 
 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
27.10.2022 
 

Sida 
22 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 
 
Avgiften för år 2022 är 36,29 € exkl. moms (45 € inkl. moms) per bo-

stadshus/fritidshus. Påminnelseavgiften för obetald faktura är 4,03 € 
(5,00 € inkl. moms) per obetald faktura. 
 
Det finns ett pågående lagförslag gällande anpassad kommunal 
avfallshantering vilket kommer att innebära nya bestämmelser 
om organiserandet av avfallshanteringen i det fall lagen antas. 
Med hänvisning till osäkerhet i hanteringen av avfallsavgiften 
framöver föreslås att avgiften behålls oförändrad för år 2023.  

    
 Kommunteknikerns förslag: 

Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige att den årliga avgiften för avfall i kommunen hålls oför-
ändrad och fastställs enligt Bilaga, BTN 12.09.2022, § 75, till 36,29 € 
exkl. moms (45 € inkl. moms) per bostadshus/fritidshus samt fastställs 
en påminnelseavgift vid obetald faktura om 4,03 € (5 € inkl. moms). 

 
BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns  förslag 
godkänns. 
 

Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 259 
 
BTN har godkänt förslag på avfallsavgifter enligt bilaga BTN 
12.09.2022, § 75. 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
27.10.2022 
 

Sida 
23 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Kommundirektörens förslag: 
 
Följande text behöver korrigeras i dokumentet ”avfallsavgifter i Eckerö 
kommun år 2023”: 
 
För kommuninvånare med både fast boende och fritidshus i kommu-
nen uppbärs endast en avgift. 
 
Om samma fastighetsägare innehar ytterligare bostads- eller fritidshus 
utgår en grundavgift för varje byggnad. 
 
Den nya texten föreslås lyda: 
 
För kommuninvånare som äger både bostadshus och fritidshus i kom-
munen uppbärs endast en avgift. 
 
Om samma fastighetsägare innehar ytterligare bostads- eller fritidshus 
utgår en grundavgift för varje byggnad. 

 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifter för av-

fall för 2023 fastställs enligt bilaga BTN 12.09.2022 § 75 med för-

ändringsförslaget som föreslås i kommundirektörens förslag. 
 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 

 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 60 
 
 

Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 (§ 259) beslutat att bilaga BTN 
12.09.2022 § 75 föreslås att fastställs av kommunfullmäktige med 
vissa förändringar i texten. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunfullmäktige beslutar att fastslå dokument ”KS 18.10.2022 § 
259, avfallsavgift 2023” vilket är BTN:s förslag från 12.09.2022 § 75 
med de justeringar som gjordes 18.10.2022 § 259 i KS. Avfallsavgifter 
med innehållstext för år 2023 skulle enligt bilaga KS 18.10.2022 § 259 
vara följande: 
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AVFALLSAVGIFTER I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2023 
 
Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den xx.xx.xxxx §  
 
Taxan gäller från och med den 01.01.2023. 
 
1 Allmänt 
Sedan 1.1.2019 gäller Landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag vilken i 78 § 
behandlar kommunal avfallsavgift. För avfallshantering som kommunen ordnar i enlighet 
med denna lag ska kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften.  
 
Grundavgiften täcker delvis följande kostnader: 
1. Kommunens andel av kostnaderna för tömning, transporter, mottagnings- och behand-
lingsavgifter för det avfall som får lämnas kostnadsfritt till återvinningscentralen i Storby 
(t.ex. farligt avfall).  
2. Tömning, transport, mottagnings- och behandlingssavgifter av det avfall som får lämnas 
på de obemannade miljöstationerna.  
3. Administration och bemanning. 
 
Grunderna för grundavgiften är fastighetens användningsändamål.  
Avgift exkl. moms.  
  

2 Avfallstaxor 
 
Grundavgiftens storlek per bostadshus eller fritidshus   36,29 €/år  (45 €/år inkl. 
moms) 
  
Lägenhetsbyggnader faktureras per lägenhet.  
 
För kommuninvånare som äger både bostadshus och fritidshus i kommunen uppbärs endast 
en avgift. 
 
Om samma fastighetsägare innehar ytterligare bostads- eller fritidshus utgår en grundavgift 
för varje byggnad. 
 
3 Befrielse från grundavgift 
 
Befrielse från grundavgift kan ske i följande fall:  

- Bostaden bedöms av kommunen såsom obeboelig och ej används. 
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4 Övriga avgifter 
 
Betalningspåminnelse 4,03 € (5,00 € inkl. moms). Avgiften gäller per utskickad betalningspå-
minnelse. Förseningsränta räknas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 
 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KF § 61 AVGIFTER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2023 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 61 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 260 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 76 
 

Upptogs till behandling justering av hamnavgifter för småbåtshamnen 
i Käringsund för år 2023. 
 

 
 
Till 2022 höjdes hamnavgiften med ca. 1,2 % till 148,39€ exkl. moms. 
Årets inflationstakt ligger nära 3% enligt Finlands bank. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige att avgiften för hyra av en båtplats vid små-
båtshamnen i Käringsund för år 2023 höjs med ca. 3 % från 148,39 € 
exkl. moms med 4,83 €  till 153,22 € exkl. moms (190,00 € inkl. 
moms).  
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns  förslag 
godkänns. 
_______________ 

 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 260 

 
BTN har godkänt förslag på avgifter för småbåtshamnen år 2023 enligt 
BTN:s protokoll 12.09.2022 § 76.   
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Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att av-
giften för hyra av en båtplats vid småbåtshamnen i Käringsund för år 
2023 höjs med ca. 3 % från 148,39 € exkl. moms med 4,83 €  till 153,22 
€ exkl. moms (190,00 € inkl. moms). 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 

 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 61 

 
Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 § 260 beslutat föreslå inför kom-
munfullmäktige att priser för båtplats vid småbåtshamnen i Käringsund 
för år 2023 höjs med ca. 3 % från 148,39 € exkl. moms med 4,83 €  till 
153,22 € exkl. moms (190,00 € inkl. moms), vilket även är det förslag 
som BTN har haft den 12.09.2022 (§ 76). 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastslå att avgiften för hyra av en båt-
plats vid småbåtshamnen i Käringsund för år 2023 höjs med ca. 3 % 
från 148,39 € exkl. moms med 4,83 €  till 153,22 € exkl. moms (190,00 
€ inkl. moms). 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige konstaterar att inflationen i Finland i september 
2022 är 8,1 % enligt Finlands statistikcentral. Beslut enligt förslag. 
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KF § 62 VATTENAVGIFTER 2023 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 62 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 261 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 77 
 

Upptogs till behandling vattenavgifter för år 2023.  
 
Enligt LL om ändring av 13 § i lagen om allmänna vatten- och av-
loppsverk (ÅFS55/05) ”skall priset på hushållsvatten som distribueras 
från vattenverk senast den 31.12.2010 bestämmas så att intäkterna 
täcker kostnaderna för vattentjänsten”. Lagen trädde i kraft den 
1.1.2006.  
 
I dagsläget är ca. 720 abonnenter anslutna till kommunens vattenled-
ningsnät.  
 
Avskrivningarna skall beaktas när man tar fram självkostnadspriset. 
Enligt lagen om vattentjänster, 4 kap. 18 §: 
”Avgifterna för vattentjänster och avloppshantering av dagvatten ska 
vara sådana att det på lång sikt är möjligt att täcka vattentjänstverkets 
ny- och reparationsinvesteringar och kostnader.” 
 
I tabell nedan ses bokslutssiffror samt självkostnadspris. 
 
Alla siffror exkl. moms. 

 
 
Vattenavgifterna består av: Anslutningsavgift, grundavgift, förbruk-
ningsavgift, förseningsavgift för vattenmätaravläsning samt påkopp-
lingsavgift vid stängning av vattentjänst. 
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Årets inflationstakt ligger nära 3% enligt Finlands bank. 
 
Ålands Vatten har meddelat att de troligtvis höjer priset med 10 % till 
år 2023. 
 
Till år 2022 höjdes förbrukningsavgiften med 0,10€/m3 till 1,75 €/m3 
exkl. moms, anslutningsavgiften höjdes med 2 %, övriga taxor hölls 
oförändrade.  
 
Om man tittar på budgeten för år 2022 ser man att kostnadstäckning 
uppnås med dagens avgifter. Om man lägger till en ökning av kostna-
derna för underhåll om 30000€/år skulle bruksavgiften för att uppnå 
kostnadstäckning bli 1,92 €/m3. Vattenledningsnätet i kommunen är 
idag på många ställen gammalt och behöver så småningom saneras 
och bytas ut. Arbete med digitalisering och installation av spolpunkter 
och vattenmätare på stamledningsnätet ligger efter. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Föreslås en höjning om 10 % (0,17 €/m3) på förbrukningsavgiften, 
från 1,75 €/m3 till 1,92 €/m3. 
 
Föreslås att grundavgiften, förseningsavgift för vattenmätaravläsning, 
påminnelseavgift samt påkopplingsavgift vid stängning av vattentjänst 
förblir oförändrade. 
 
Anslutningsavgiften föreslås höjas med ca. 3 % från 862,90 € till 
887,10€ för anslutning till 40 mm ledning. (1100 € inkl. moms) 
Anslutningsavgiften föreslås höjas med ca. 3 % från 1044,35 € till 
1072,58 € för anslutning till 50 mm ledning. (1330 € inkl. moms) 
 
I bilaga BTN 12.09.2022, § 77-78 ses en sammanställning över 
andra åländska kommuners taxor samt en beräkning för ökningen av 
månadskostnaderna för ett 4 personers hushåll med föreslagen ök-
ning av bruksavgiften. För ett hushåll som förbrukar 120 m3 skulle fö-
reslagen ökning föranleda en ökning av månadskostnaden om 2,11€ 
inkl. moms. 

 
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige att vattenavgifterna godkänns enligt Bilaga, 
BTN 12.09.2022, § 77. 

 
BESLUT:  
 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns  förslag 
godkänns. 
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__________ 
 
 

Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 261 
 
BTN har godkänt förslag på vattenavgifter för år 2023 under möte den 
12.09.2022 i enlighet med bilaga, BTN 12.09.2022 § 77.  
 
Kommundirektörens förslag: 

 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att vattenavgifter 

för år 2023 fastställs enligt bilaga BTN 12.09.2022 § 77. 

 
 
BESLUT: 
 
John Hilander föreslår att vattenförbrukningsavgiften höjs med cirka 5 
% till 1,84 exklusive moms i bilaga BTN 12.09.2022 § 77  kapitel 5.2 
förbrukningsavgift. Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt John Hi-
landers förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige vattenavgifter en-
ligt BTN 12.09.2022 § 77 förutom punkt 5.2 förbrukningsavgift, vilken 
föreslås höjas med cirka 5 % till 1,84 exklusive moms. 

 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 62 
 

Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 (§ 261) beslutat att vattenavgif-
ter för Eckerö kommun fastslås enligt BTN 12.09.2022 § 77 av kom-
munfullmäktige med justering i punkt 5.2 förbrukningsavgift, där kom-
munstyrelsen föreslår en höjning på 5 % i stället för BTN:s förslag på 
10 %. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastslå dokument ”KS 18.10.2022, § 
261, Vattenavgifter 2023” vilket är BTN:s förslag från 12.09.2022 § 77 
med de justeringar som gjordes 18.10.2022 § 261 i KS. Vattenavgifter 
för år 2023 skulle enligt bilaga KS 18.10.2022 § 261 vattenavgifter 
2023 vara följande: 
 

VATTENAVGIFTER I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2023 
 
Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den xx.xx.2022 § xx 
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1. Grund för taxan 
För försäljning och distribution av konsumtionsvatten uppbär kommunen vattenavgift i enlig-
het 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 887,10 € (1100 € inkl. moms) /anslutning för anslutning till 40 mm 
vattenledning.  
Anslutningsavgiften utgör 1072,58 € (1330 € 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 flera bostadslägenheter skall ½ anslutningsavgift 
erläggas per två bostadslägenheter. Vid anslutning av stugbyar skall fyra anslutningspunkter 
motsvara en anslutningsavgift för samma ägare. 
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 korrige-
ras i enlighet med den här taxan. 
 
5. Bruksavgift 
Bruksavgiften består av grundavgift och förbrukningsavgift. 
 
5.1 Grundavgiften 
Grundavgiften utgör:   

 
förbrukning mellan 0-300 m3                    85,48 € (106€ inkl. moms)/år och anslutning (2022 
85,48 €/år) 
förbrukning mellan 301 m3 – uppåt        255,65 € (317€ inkl. moms)/år och anslutning (2022 
255,65 €/år) 
 
5.2 Förbrukningsavgift 
Förbrukningsavgiften utgör 1,84 €/m³ (2,28 €/m3 inkl. moms) förbrukat vatten. (2022: 1,75 
€/m3) 
Förseningsavgift på vattenavläsningen är 40,32 € (50 € inkl. moms). (2022: 40,32 €) 
En påkopplingsavgift vid stängning av vattentjänst om 100,00 € (124 € inkl. moms). (2022: 
100 €) 
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6. Sättet att debitera 
Vattenförbrukningen debiteras årligen i tre rater, varav två debiteringar är preliminära och ba-
serar sig på uppskattad förbrukning samt en slutlig debitering efter det att vattenmätaren av-
lästs. 
 
7. Tillämpning av taxa 
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning av denna taxa. 
 
8. Övriga avgifter 
 
Betalningspåminnelse 4,03 € (5,00 € inkl. moms). Avgiften gäller per utskickad betalningspå-
minnelse. Förseningsränta räknas i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
9. Undantag från taxa  
Undantag från den här taxan kan vid vägande skäl enligt prövning beviljas av kommunstyrel-
sen.   
10. Ikraftträdande  

Denna taxa tillämpas från och med den 01.01.2023 
 

   
  BESLUT: 
 
  Kommunfullmäktige konstaterar att inflationen i Finland i september 
  2022 är 8,1 % enligt Finlands statistikcentral. Beslut enligt förslag. 
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KF § 63 AVLOPPSAVGIFTER 2023 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 63 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 262 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 78 
 

Upptogs till behandling avloppsavgifter för år 2023.  
Kommunen har ett allmänt avloppsverk som tar emot avloppsvatten 
som renas i kommunens egna reningsverk. För att täcka kostnaderna 
uppbärs avgift i form av anslutningsavgift, förbrukningsavgift samt av-
gift för mottagning av externslam. 
 
LL om allmänna vatten- och avloppsnät samt LL om avloppsvatten-
taxa reglerar denna verksamhet. Enligt LL om ändring av 5 § i lagen 
om avloppsvattenavgift (ÅFS56/05) ”skall bruksavgiften senast den 
31.12.2010 på grund av den mängd vatten som används i fastigheten 
fastställas så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänster”. La-
gen trädde i kraft den 1.1.2006. Enligt lagen är det kommunfullmäk-
tige som fastställer de detaljerade grunderna för avloppsvattenavgif-
ten. 
 
I dagsläget är ca. 360 abonnenter anslutna till kommunens avlopps-
nät. Antalet anslutna stiger med ca. 5 st anslutningar per år. Renings-
verket tar även emot slam från trekammarbrunnar samt slutna tankar, 
ca. 100 kunder. 
 
Avskrivningarna skall beaktas när man tar fram självkostnadspriset. 
Enligt lagen om vattentjänster, 4 kap. 18 §: 
”Avgifterna för vattentjänster och avloppshantering av dagvatten ska 
vara sådana att det på lång sikt är möjligt att täcka vattentjänstverkets 
ny- och reparationsinvesteringar och kostnader.” 
Till vattentjänster räknas ”bortledande och behandling av spillvatten”. 
 
Tidigare års bokslut har gett kraftigt negativt resultat, se tabell nedan i 
vilken även självkostnadspriset framgår. 
 
Alla siffror exkl. moms. 
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Till år 2022 höjdes förbrukningsavgiften med 0,24 €/m3 till 4,27 €/m3 
exkl. moms. Externslamsavgiften för slutna tankar höjdes med 3,22 
€/m3 till 19,35 €/m3 samt för slamavskiljare med 2,42 €/m3 till 29,03 
€/m3, övriga taxor hölls oförändrade.  
 
Tittar man på bokslutet för år 2021 samt har med kommande kost-
andsökning för el- och kemikalieförbrukning om totalt 30 000 € för år 
2023 skulle taxan behöva ligga på 5,96 €/m3 för att uppnå full kost-
nadstäckning, vilket skulle föranleda en ökning med 1,69 €/m3, 40 %. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Föreslås att en höjning av avgiften till full kostnadstäckning görs un-
der en treårsperiod.  
Föreslås att en första höjning görs på 10 % (0,43 €/m3), från 4,27 
€/m3 till 4,70 €/m3. 
 
I bilaga BTN 12.09.2022 § 77-78 ses en sammanställning över andra 
åländska kommuners taxor samt en beräkning för ökningen av må-
nadskostnaderna för ett 4 personers hushåll med föreslagen ökning 
av bruksavgiften. För ett hushåll som förbrukar 120 m3 skulle föresla-
gen ökning föranleda en ökning av månadskostnaden om 5,33 € inkl. 
moms. 
 
Föreslås även att avgifterna gällande externslamstaxa höjs med ca. 
10 % till följande: 

 Slutna tankar, från 19,35 €/m3 med 1,62 €/m3 till 20,97 €/m3 
exkl. moms 

 Slamavskiljare, från 29,03 €/m3 med 2,82 €/m3 till 31,85 €/m3 
exkl. moms 
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Anslutningsavgiften föreslås oförändrad för att invånarna skall se det 
mer attraktivt att ansluta sig till det kommunala avloppsledningsnätet. 
 
Påminnelseavgift om 4,03 € (5,00 € inkl. moms) per obetald faktura 
föreslås oförändrad. Avgiften gäller per utskickad betalningspåmin-
nelse. 
 
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige att avloppsavgifterna godkänns enligt Bilaga, 
BTN 12.09.2022 § 78. 
 

 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns  förslag 
godkänns. 
 

Kommunstyrelsen 18.10.2022, § 262 
 

BTN har godkänt förslag på avloppsavgifter 2023 under möte den 
12.09.2022 enligt bilagan BTN 12.09.2022 § 78. 

  
Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avloppsavgif-
ter för 2023 fastställs enligt bilaga BTN 12.09.2022 § 78.  
 
BESLUT 
 
Susann Fagerström föreslår att bruksavgiften höjs med ca 5 % till 
4,48 € exklusive moms. Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt 
Susann Fagerströms förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avloppsavgif-
ter fastlås enligt BTN 12.09.2022 § 78 förutom punkt 6 bruksavgift 
som föreslås höjas med cirka 5 % till 4,48 € exklusive moms. 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022, § 63 
 

Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 (§ 262) beslutat att bilaga BTN 
12.09.2022 § 78 föreslås fastställas av kommunfullmäktige med juste-
ring av punkt 6 bruksavgift, med en höjning på 5 % istället för en höj-
ning på 10 % som BTN föreslog 12.09.2022 § 78. 
 
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunfullmäktige beslutar att fastslå att dokument ”KS 18.10.2022, 
§ 262, avloppsavgifter 2023” vilket är BTN:s förslag från 12.09.2022 § 
78 med de justeringar som gjordes 18.10.2022 § 262 i KS. Avloppsav-
gifterna för år 2023 skulle enligt bilaga KS 18.10.2022 § 262 avlopps-
avgifter 2023 vara följande: 
 
 

AVLOPPSAVGIFTER I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2023 
 
Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den XX.XX.2022 §  
 
1. Grund för taxan 
   
Denna taxa är uppgjord i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om avloppsvatten-
avgift (ÅFS 23/74). 
 
2. Avgifter 
 
Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift. 
En avgift för mottagning av externslam vid reningsverket. 
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 bo-
stadslokal. Såsom bostadslokal betraktas varje sådant utrymme med kök eller kokvrå i bygg-
naden 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 sär-
skilda 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 
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Innan anslutningsavgift fastställs skall kommunen till den betalningsskyldige delge det förslag 
till anslutningsavgift som gäller honom. Detsamma gäller beslut om anslutningsavgift. 
 
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 4,48 €/m³ (5,56 €/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 un-
der förutsättning att vattenmängden till ladugården går att mäta genom en separat vattenmä-
tare. 
 
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 kommu-
nen 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 hushålls-
avloppsvatten kan påföras högre bruksavgift än vad som stadgas i § 6. 
 
I de här fallen uträknas bruksavgiften enligt följande: 
 

k = 0,6 * K(r1 * bod/BOD + r2 * p/P + r3 * n/N + r4 * s/S) + 0,4 * K 
 
k =  abonnentens bruksavgift per m³ 
K =  i 6 § nämnd bruksavgift 
r1 = 0,37  koefficient för bod/BOD 
r2 = 0,20  koefficient för p/P 
r3 = 0,23  koefficient för n/N 
r4 = 0,20  koefficient för s/S 
bod =  BOD-halt i abonnenten avloppsvatten  mg/l 
p =  P-halt i abonnenten avloppsvatten  mg/l 
n =  N-halt i abonnenten avloppsvatten mg/l 
s =  SS-halt i abonnenten avloppsvatten  mg/l 
BOD =240  BOD-halt i normalt avloppsvatten  mg/l 
P = 10  P-halt i normalt avloppsvatten  mg/l 
N = 40  N-halt i normalt avloppsvatten  mg/l 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
27.10.2022 
 

Sida 
38 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

S = 340  SS-halt i normalt avloppsvatten  mg/l 
 
 
  
 
8. Avgift för mottagning av externslam 
 
Mottagning av externslam från slutna tankar:  20,97 €/m3 (26,00 €/m3 inkl. moms)
                       (2022: 19,35) 

 
Mottagning av externslam från slamavskiljare: 31,85 €/m3 (39,50 € /m3 inkl. moms) 
                       (2022: 29,03)                                                               
 
9. Tillämpning av taxa 
 
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning av denna taxa. 
 
10. Övriga avgifter 
 
Betalningspåminnelse 4,03 € (5,00 € inkl. moms). Avgiften gäller per utskickad betalningspå-
minnelse. 
 
11. Undantag från taxa  
 
Undantag från denna taxa kan vid vägande skäl enligt prövning beviljas av kommunstyrel-
sen.   
 
12. Ikraftträdande  
 
Denna taxa tillämpas från och med den 01.01.2023. 
 
 
   

BESLUT:  
 
Kommunfullmäktige konstaterar att inflationen i Finland i september 
2022 är 8,1 % enligt Finlands statistikcentral.  
 
Ronald Karlsson understöder styrelsens förslag. 
 
Ledamot Berit Metsik föreslog att avgift för mottagning av externslam 
från slutna tankar och mottagning av externslam från slamavskiljare 
höjs med 5 % i stället för en höjning på 10 % som kommunstyrelsen 
förslår.  
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Ledamot Mikael Stjärnfelt föreslår att avloppsavgifterna fastställs i en-
lighet med BTN:s förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Rune Söderlund understödjer Mikael Stjärnfelts förslag. Johan Hilan-
der och Mikael Selander understöder Berit Metsiks förslag. Ronald 
Karlsson drar tillbaka sitt understöd och stödjer Berit Metsiks förslag. 
Ordförande konstaterar att det ska förrättas en omröstning. 
 
Omröstning förrättas genom att ledamot efter namnupprop svarar an-
tingen ja eller nej. Ja är en röst på ledamot Metsiks förslag och nej en 
röst på Mikael Stjärnfelts förslag. Efter verkställd omröstning konstate-
rade ordföranden Anders Svebilius att förslag ja fått 9 röster och förslag 
nej 2 röster. 
 
Konstateras att Berit Metsiks förslag vann understöd.  
 
Kommunfullmäktige fastställer avloppsavgifterna enligt kommunstyrel-
sens förslag med de avvikelser som ledamot Berit Metsik föreslog. 
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KF § 64 SNÖPLOGNINGSAVGIFTER FÖR PENSIONÄRER SOM ERHÅLLER KOMMUNAL HEMSERVICE 

2022/2023 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 64 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 263 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 79 
 
 
 Upptogs till behandling snöplogningsavgifter för pensionärer över 75 

år fyllda och de pensionärer som erhåller kommunal hemservice för 
säsongen 2022/2023. 

 
 Säsongen 2021/2021 höjdes avgiften med ca. 1,2 % till 79,84 € exkl. 

moms (99 € inkl. moms). 
 

Årets inflationstakt  ligger nära 3 % enligt Finlands bank. 
 
Kommunen har fasta kostnader i form av beredskapsersättning till 
plogentreprenör oavsett det är en snörik eller snöfattig vinter.  
 

 
 
I medeltal är det ca. 20 infarter per säsong som anlitar snöplogning 
via kommunen. 
 
Information om och instruktioner för plogningen läggs ut på kommu-
nens hemsida. 

  

 Kommunteknikerns förslag: 

Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige att plogningsavgifterna för pensionärer över 75 år fyllda 
och de som erhåller kommunal hemservice samt klienter med färd-
tjänst höjs med ca. 3 % från 79,84 € exkl. moms till 82,26 € exkl. moms 
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(102 € inkl. moms) förutsatt att en anmälan om plogning inkommer in-
nan den 29.11.2022. Efter detta datum blir avgiften 120,97 € exkl. 
moms (150 € inkl. moms). Vidare föreslås att de hemserviceklienter 
som ingår i kategori C (mer än 8 besök i veckan) ska erhålla snöplog-
ning gratis år 2023. 

 
BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns  förslag 
godkänns. 
 

Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 263 
 
 

BTN har under möte 18.10.2022, § 263 godkänt förslag på snöplog-
ningsavgifter för pensionärer som erhåller kommunal hemservice för 
säsongen 2022/2023.   
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att snöplognings-av-
gifterna för pensionärer över 75 år fyllda och de som erhåller kom-mu-
nal hemservice samt klienter med färdtjänst höjs med ca. 3 % från 
79,84 € exkl. moms till 82,26 € exkl. moms (102 € inkl. moms) förut-
satt att en anmälan om plogning inkommer innan den 29.11.2022. Ef-
ter detta datum blir avgiften 120,97 € exkl. moms (150 € inkl. moms). 
Vidare föreslås att de hemserviceklienter som ingår i kategori C (mer 
än 8 besök i veckan) ska erhålla snöplogning gratis för säsongen 
2022/2023. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  

 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 64 
 
Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 (§ 263) beslutat att föreslå inför 
kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastslår att snöplognings-
avgifterna för pensionärer över 75 år fyllda och de som erhåller kom-
munal hemservice samt klienter med färdtjänst höjs med ca. 3 % från 
79,84 € exkl. moms till 82,26 € exkl. moms (102 € inkl. moms) förutsatt 
att en anmälan om plogning inkommer innan den 29.11.2022. Efter 
detta datum blir avgiften 120,97 € exkl. moms (150 € inkl. moms). Vi-
dare föreslås att de hemserviceklienter som ingår i kategori C (mer än 
8 besök i veckan) ska erhålla snöplogning gratis år 2023. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
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Kommunfullmäktige beslutar att fastslå snöplogningsavgifterna för 
pensionärer över 75 år fyllda och de som erhåller kommunal hemser-
vice samt klienter med färdtjänst höjs med ca. 3 % från 79,84 € exkl. 
moms till 82,26 € exkl. moms (102 € inkl. moms) förutsatt att en anmä-
lan om plogning inkommer innan den 29.11.2022. Efter detta datum 
blir avgiften 120,97 € exkl. moms (150 € inkl. moms). Vidare fastslås 
att de hemserviceklienter som ingår i kategori C (mer än 8 besök i 
veckan) ska erhålla snöplogning gratis för säsongen 2022/2023. 
 
BESLUT:  
 
Kommunfullmäktige konstaterar att inflationen i Finland i september 
2022 är 8,1 % enligt Finlands statistikcentral. Beslut enligt förslag. Pa-
ragrafen justeras omedelbart. 
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KF § 65 AVGIFT FÖR HYRA AV MOTORVÄRMARUTTAG I KOMMUNEN SÄSONGEN 2022/2023 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 65 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 264 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 80 
 
 
 Upptogs till behandling avgift för kommunens personal för hyra av mo-

torvärmaruttag vid kommungården, Eckerö skola, Daghemmet Nyck-
elpigan och Solgården, samt för boende vid Ekergården för säsongen 
2022/2023.  

 
 Till säsongen 2021/2022 höjdes avgiften från 28,23 € till 28,63 € exkl. 

moms. 
 

Årets inflationstakt ligger nära 3 % enligt Finlands bank. 
 

 Kommunteknikerns förslag: 

Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige att avgiften för användning av motorvärmaruttag i kom-
munen höjs med ca. 3 % från 28,63 € exkl. moms till 29,44 € exkl. 
moms (36,50 € inkl. moms).  
 
Platsen hyrs säsongsvis, dvs. kostnaden är 29,44 € exkl. moms oav-
sett hur lång tid av säsongen man nyttjar platsen. 
 

 
BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden besluter att föreslå inför kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige att avgiften för användning av motor-
värmaruttag i kommunen höjs med ca.12,7 % från 28,63 € exkl. moms 
till 32,26 € exkl. moms (40,00 € inkl. moms).  
 
Platsen hyrs säsongsvis, dvs. kostnaden är 32,26 € exkl. moms oav-
sett hur lång tid av säsongen man nyttjar platsen. 
 

Kommunstyrelse 18.10.2022 § 264 
 

BTN har under möte 12.09.2022 § 80 godkänt förslag på avgift för hyra 
av motorvärmaruttag år 2023.   
 
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgift för hyra 
av motorvärmaruttag år 2023 fastställs enligt BTN:s förslag 12.09.2022 
§ 80.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att av-
giften för användning av motorvärmaruttag i kommunen höjs med 
ca.12,7 % från 28,63 € exkl. moms till 32,26 € exkl. moms (40,00 € inkl. 
moms).  
 
Platsen hyrs säsongsvis, dvs. kostnaden är 32,26 € exkl. moms oav-
sett hur lång tid av säsongen man nyttjar platsen. 

 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 65 

 
Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 (§ 264) beslutat att föreslå inför 
kommunfullmäktige att avgiften för användning av motorvärmaruttag i 
kommunen höjs med ca.12,7 % från 28,63 € exkl. moms till 32,26 € 
exkl. moms (40,00 € inkl. moms).  
 
Platsen hyrs säsongsvis, dvs. kostnaden är 32,26 € exkl. moms oav-
sett hur lång tid av säsongen man nyttjar platsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för användning av motor-
värmaruttag i kommunen höjs med ca.12,7 % från 28,63 € exkl. moms 
till 32,26 € exkl. moms (40,00 € inkl. moms).  
 
Platsen hyrs säsongsvis, dvs. kostnaden är 32,26 € exkl. moms oav-
sett hur lång tid av säsongen platsen nyttjas. 
 
BESLUT:  
 
Enligt förslag.  
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KF § 66 HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS 2023 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 66 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 265 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 81 
 

Upptogs till behandling hyrorna i kommunens hyreshus.  
2022 höjdes hyrorna på Ekebo med 37 cent/m2 och på Ekergården 
med 87 cent/m2 och är för år 2022 följande: 
 
Ekergården 9,56 €/m² 
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning 
 
Ekebo 7,40 €/m² 
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning 
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Enligt hyresstatistik från ÅSUB för 2022 ligger medelmånadshyran i 
april 2022 på 10,99 €/m² för hela Åland och ca. 9,51 €/m² för landsbyg-
den och ca. 9,18 €/m² i skärgården.  
I medelmånadshyran ingår kostnader för varmvatten och uppvärm-
ning. Statistiken baserar sig på uppgifter från landskapets största hy-
resvärdar samt kommunernas hyresbostäder, sammanlagt nästan 
2000 bostäder. 
 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Om man tittar på budgeten för år 2022 för Ekergården skulle hyran 
för att uppnå kostnadstäckning vara 12,27 €/m2. Om man dessutom 
räknar med ökade kostnader om 7800 € för el, vatten och avlopp som 
ingår i hyran skulle hyran för att uppnå kostnadstäckning vara 
15,57€/m2. 
 
Föreslås att en höjning av hyran på Ekergården till full kostnadstäck-
ning görs under en fyraårsperiod.  
Föreslås att en första höjning görs på 1,00 €/m2, från 9,56 €/m2 till 
10,56 €/m2. 
 
Om man tittar på budgeten för år 2022 Ekebo skulle hyran för att 
uppnå kostnadstäckning vara 7,76 €/m2. Om man dessutom räknar 
med ökade kostnader om 2100 € för el, vatten och avlopp som ingår i 
hyran skulle hyran för att uppnå kostnadstäckning vara 8,03 €/m2. 

 
Föreslår att hyran på Ekebo höjs från 7,40 €/m2 med 0,40 €/m2 till 
7,80 €/m2. 
 
Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige att hyror för kommunens hyreshus 2023 höjs 
enligt följande:  
 
Förslag till hyror i kommunens fastigheter 2023 
 
Ekergården 10,56 €/m² 
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning 
 
Ekebo 7,80 €/m² 
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning 
 
Den slutliga hyran avrundas till närmsta 10 cent. 
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För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall 
landskapsregeringens samtycke inhämtas, vilket innebär att sam-
tycke måste inhämtas för eventuell hyreshöjning i Ekebo. 
 

   
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
__________ 

 
 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 265 

 
BTN har under möte 12.09.2022 (§ 81) godkänt förslag på hyrorna för 
kommunens hyreshus år 2023.   
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslag på hy-
rorna för kommunens hyreshus år 2023 fastställs enligt BTN:s förslag 
12.09.2022 (§ 81). Hyrorna justeras enligt 110 § 2 mom. i hyreslag 
(1999:19) för landskapet Åland. Direkt citerat: 
 
Hyresvärden skall skriftligen meddela hyresgästen om hyreshöj-
ningen, den nya hyran och tidpunkten då hyran höjs. Hyran kan höjas 
tidigast från ingången av den hyresperiod som följer på meddelandet 
om hyreshöjningen. 
 
Bör noteras att det krävs en del administrationen för att verkställa hy-
resjusteringarna. Vad beträffar Ekebo behöver kommunen även in-
hämta Ålands landskapsregerings godkännande för hyresjusteringar. 
Föreslås att hyreshöjningen träder i kraft 01.03.2023.  
 
BESLUT: 
Enligt förslag  
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 66 
 
Kommunstyrelsen har under möte 18.10.2022 (§ 265) beslutat att in-
för kommunfullmäktige föreslå att justeringar i kommunens hyreshus 
för år 2023 sker enligt BTN:s förslag 12.09.2022 (§ 81). 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
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Kommunfullmäktige fastslår hyrorna för kommunens hyreshus år 
2023 enligt följande: 
 
Ekergården 10,56 €/m² 
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning 
 
Ekebo 7,80 €/m² 
I hyran ingår inte el, varmvatten och uppvärmning 
 
Den slutliga hyran avrundas till närmsta 10 cent. 

 
Hyrorna justeras enligt 110 § 2 mom. i hyreslag (1999:19) för land-
skapet Åland. Direkt citerat: 
 
Hyresvärden skall skriftligen meddela hyresgästen om hyreshöj-
ningen, den nya hyran och tidpunkten då hyran höjs. Hyran kan höjas 
tidigast från ingången av den hyresperiod som följer på meddelandet 
om hyreshöjningen. 
 
Bör noteras att det krävs en del administrationen för att verkställa hy-
resjusteringarna. Vad beträffar Ekebo behöver kommunen även in-
hämta Ålands landskapsregerings godkännande för hyresjusteringar. 
Föreslås att hyreshöjningen träder i kraft 01.03.2023. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag med förändringen att justeringarna träder i kraft den 
01.02.2023.  
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KF § 67 HYROR SOLGÅRDEN 2023 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 67 
 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 266 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 82 
 

Upptogs till behandling hyrorna i kommunens serviceboende Solgår-
den.  
År 2022 höjdes hyrorna på Solgården med 50 cent/m2 och är för år 
2022: 
 
Solgården  10,25 €/m²  
i hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning 
 

 
 
 
Enligt beräkningar ökar kostnaderna för el, vatten och avlopp som in-
går i hyran skulle hyran med 12500 € år 2023. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
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Byggnadstekniska nämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige att hyror för Solgården 2023 höjs med 75 
cent/m2, från 10,25 €/m2 till 11,00 €/m2. 
 
 
Förslag till hyror Solgården 2023 
 
Solgården  11,00 €/m²  
i hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning 
 
Den slutliga hyran avrundas till närmsta 10 cent. 
 

   
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns  förslag 
godkänns. 
__________ 
 

Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 266 
 
BTN har godkänt förslag på hyror för Solgården år 2023 under möte 
den 12.09.2022 (§ 82).   
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att hy-
ror för Solgården 2023 höjs med 75 cent/m2, från 10,25 €/m2 till 
11,00 €/m2. 
 
Förslag till hyror Solgården 2023 
 
Solgården  11,00 €/m²  
i hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning 
 
Den slutliga hyran avrundas till närmsta 10 cent. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 67 
 
Kommunstyrelsen har under möte 18.10.2022 (§ 266) beslutat att in-
för kommunfullmäktige föreslå justeringar i solgårdens hyreshus för år 
2023 enligt följande: 
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Hyror för Solgården 2023 höjs med 75 cent/m2, från 10,25 €/m2 till 
11,00 €/m2. 
 
Förslag till hyror Solgården 2023 
 
Solgården  11,00 €/m²  
i hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning 
 
Den slutliga hyran avrundas till närmsta 10 cent. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige fastslår följande justeringar vad beträffar solgår-
dens hyreshus för år 2023: 
 
Hyror för Solgården 2023 höjs med 75 cent/m2, från 10,25 €/m2 till 
11,00 €/m2. 
 
I hyran ingår el, varmvatten och uppvärmning 
 
Den slutliga hyran avrundas till närmsta 10 cent. 
 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KF § 68 ÄLDREOMSORGENS AVGIFTER ÅR 2023  
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 68 
 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 268 
 

Avgifterna för äldreomsorgen i Eckerö kommun behöver fastställas inför år 
2023.  

 
För fastställande av avgift gäller år 2022 bestämmelserna i förordningen om 
klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992) som tillämpas 
på Åland med vissa avvikelser. År 2023 planeras landskapslag om klientav-
gifter inom socialvården att träda i kraft. Eckerö kommun tillämpar indexju-
stering som följer efter statsrådets förordning och social- och hälsoministeri-
ets meddelande samt eventuella justeringar som meddelas av Ålands land-
skapsregering i och med att den nya fulltextlagen från och med år 2023. 
 
Förslag på taxor och avgifter för år 2023 finns i bilaga Äldreomsorgens av-
gifter år 2023 i Eckerö kommun. Förslaget är följande: 

  

  

TAXA FÖR ÄLDREOMSORGSTJÄNSTER I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2023  
  

Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den XX.XX.XXXX § XX. Taxorna gäller 

fr.om. 01.01.2023.  

  

Regelbunden hemtjänst enligt vård- och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som 

baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Utgående från vårdbehovet 

indelas de vårdbehövande i kategorier enligt följande:  

A.  1-3 besök/vecka  

B.  4-7 besök/vecka  

C.  8 eller fler besök/vecka  

  

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord den 01.01.2022. Avgift i % 

av bruttoinkomster.  

Antal perso-

ner i hushållet  

Inkomstgräns/fribelopp  

euro/månad  

Vårdbehov 

A  

Vårdbehov 

B  

Vårdbehov 

C  

1  598,00 €  17 %  26 %  35 %  

2  1 103,00 €  11 %  16 %  22 %  

3  1 731,00 €  9 %  13 %  18 %  
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4  2 140,00 €  7 %  11 %  15 %  

5  2 591,00 €  6 %  10 %  13 %  

6  2 976,00 €  5 %  8 %  11 %  

 

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på effektiverade service-

hus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för hemtjänstavgifter.  

Avgiftstak för hemtjänstavgift  

Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsat-

sen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För enpersonshushåll får avgiften högst utgöra 

35 % av betalningsförmågan och tvåpersonershushåll högst 22 % av betalningsförmågan. 

Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader.   

Avgiftspaket  

För de som bor i eget hem och erhåller regelbunden hemtjänst och betalar hemtjänstavgift 

enligt förordningen ingår följande stödtjänster:  

- duschhjälp i eget hem eller på Solgården 2 gång/vecka  

- månadsavgift för trygghetslarm  

- handling på Hugos 1 gång/vecka  

- tvätthjälp: 1 gång/vecka  

- Äldis. AVSLUTAS 2023 

- Snöplogning för klienter i kategori C 

 

Tillfällig hemtjänst  

För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 13,10 

€/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice. 

Periodplats  

Närståendevård: 11,60 €/dygn, 5 dygn/månad per klient. Inga ändringar, detta indexjusteras 

enligt lag. 

Periodplats: Dygnsavgiften för en periodplats som är 39,05 € inkluderar hyra, mat och hem-

tjänstavgift. 

Dygnsavgiften om 39,05 € debiteras upp till avgiftstaket 692 €/kalenderår, därefter 23,00 

€/dygn. Förslag 2023: avgiftstaket för periodplats på 692€ slopas och ersätts helt med 

nedanstående mening. 

I väntan på permanent vårdplats: 1-3 mån., 39,05 €/dygn efter 3 månader inkomstbaserad 

serviceavgift.  
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TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2023 REGELBUNDEN HEMTJÄNST OCH BOENDE PÅ 

SOLGÅRDEN 

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord den 01.01.2022. 
Avgift i % av bruttoinkomster. 
Barn- och äldreomsorgsledare föreslår att de inkomstbaserade hemtjänstavgifterna 
inte höjs i år eftersom höjningarna enligt indexjusteringsprinciperna är aktuella år 
2024 nästa gång. 
 
PERIODPLATS 

 
Närståendevårdsavgiften för avlastning i form av periodplats fastställs enligt lag den 
1.1.2023. Föreslås inga åtgärder i och med detta. 
Periodplats: dygnsavgiften för en periodplats  är 39,05 € inkluderar hyra, mat och 
hemtjänstavgift. Efter 3 månaders periodplats, i väntan på permanent plats, dras det 
en inkomstbaserad hemtjänstavgift. 
 

ÖVRIG SERVICE 

En allmän höjning av avgifterna på 10 % gällande all service som innehåller mat 

samt 3 % av all övrig service i enlighet med den allmänna inflationshöjning som före-

slås för andra verksamhetsområden i Eckerö kommun. 

Motiveringen till 10 % höjning av matportioner, är de stigande kostnader på råva-

rorna, bränsle och el.                               

Dygnskostnad för alla måltider  12,85 €  14,15 € + 10 % avrundat uppåt 

Lunch  6,65 €  7,35 € + 10 % avrundat uppåt 

Lunchportion jämte transport hem  7,65 €  8,45 € + 10 % avrundat uppåt 

Frukost  3,10 €  3,45 € + 10 % avrundat uppåt 

Kaffe med dopp, kvällskaffe, per 

mål  

2,05 €  2,30 € + 10 % avrundat uppåt 

Middag  3,20 €  3,55 € + 10 % avrundat uppåt 

                                        

Användning av bastun  4,70 €  4,85 € + 3 % avrundat uppåt 

Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe 

och aktiviteter  

9,70 €  10,15 € + 3 % avrundat uppåt 

Tvätt-tjänst  6,20 €  6,40 € + 3 % avrundat uppåt 
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Städning (storstädning hänvisas till 

städfirma)  

12,00 €/halvtimme  12,50 € + 3 % avrundat uppåt 

Äldreomsorg på distans, ÄlDis  25 € - - 

Duschhjälp i det egna hemmet  7,25 €  7,45 € + 3 % avrundat uppåt 

Duschhjälp, pensionärer utom Solgår-

den med hjälp av personal  

7,25 €  7,45 € + 3 % avrundat uppåt 

Trygghetslarm  20,00 €/månad  20 €  - 

Trygghetsbesök  7,25 €/halv-

timme/personal  

7,45 € + 3 % avrundat uppåt 

Handling (på Hugos)  7,25 €  7,45 € + 3 % avrundat uppåt 

  

 
 

    Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifter och 
taxor för äldreomsorgen i Eckerö fastställs enligt dokumentet äldre-
omsorgens avgifter år 2023 i Eckerö kommun.  
 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att av-
gifter för äldreomsorgen fastställs enligt kommunstyrelsens beredning 
och beslut. Kommunstyrelsen har tagit del av barn- och äldre-
omsorgsledarens förslag på avgifter, och tillämpade dessa i stor del, 
dock med följande förändringar som även står i beredningen: 
  
Avgiftspaket 
 
- Duschjälp i eget hem eller på solgården skiljer sig från barn- och 
äldreomsorgsledarens utkast från en gång i veckan till två gånger i 
veckan. 
- Snöplogning för klienter i samtliga kategorier skiljer sig från barn- 
och äldreomsorgsledarens utkast. Kommunstyrelsens förslag är 
snöplogning för klienter i kategori C. 
- Förslag på städvoucher i barn- och äldreomsorgsledarens utkast 
ströks och remitterades till barn- och äldreomsorgsledaren för ny be-
redning. 
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Taxa för hemtjänstservice år 2023 
 
Samtliga procentuella ökningar av avgifter som föreslogs vara 1,2 % i 
barn- och äldreomsorgsledarens beredning föreslogs vara 3 % ef-
tersom detta är i enlighet med den inflationshöjning som föreslås för 
andra verksamhetsområden i Eckerö kommun. 

 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 68 

 
Kommunstyrelsen har under möte 18.10.2022 (§ 267) beslutat att in-
för kommunfullmäktige föreslå äldreomsorgsavgifter för år 2023. 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige fastslår äldreomsorgsavgifterna för år 2023 i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag 18.10.2022 (§ 267), detta inne-
bär att följande avgifter föreslås: 

  

TAXA FÖR ÄLDREOMSORGSTJÄNSTER I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2023  
  

Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den XX.XX.XXXX § XX. Taxorna gäller 

fr.om. 01.01.2023.  

  

Regelbunden hemtjänst enligt vård- och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som 

baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Utgående från vårdbehovet 

indelas de vårdbehövande i kategorier enligt följande: 

 

A.  1-3 besök/vecka  

B.  4-7 besök/vecka  

C.  8 eller fler besök/vecka  

  

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord den 01.01.2022. Avgift i % 

av bruttoinkomster.  

Antal perso-

ner i hushållet  

Inkomstgräns/fribelopp  

euro/månad  

Vårdbehov 

A  

Vårdbehov 

B  

Vårdbehov 

C  

1  598,00 €  17 %  26 %  35 %  

2  1 103,00 €  11 %  16 %  22 %  

3  1 731,00 €  9 %  13 %  18 %  

4  2 140,00 €  7 %  11 %  15 %  

5  2 591,00 €  6 %  10 %  13 %  
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6  2 976,00 €  5 %  8 %  11 %  

 

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på effektiverade service-

hus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för hemtjänstavgifter.  

Avgiftstak för hemtjänstavgift  

Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsat-

sen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För enpersonshushåll får avgiften högst utgöra 

35 % av betalningsförmågan och tvåpersonershushåll högst 22 % av betalningsförmågan. 

Avgiften får inte heller vara högre än kommunens kostnader.   

Avgiftspaket  

För de som bor i eget hem och erhåller regelbunden hemtjänst och betalar hemtjänstavgift 

enligt förordningen ingår följande stödtjänster:  

- duschhjälp i eget hem eller på Solgården 2 gång/vecka  

- månadsavgift för trygghetslarm  

- handling på Hugos 1 gång/vecka  

- tvätthjälp: 1 gång/vecka  

- Äldis. AVSLUTAS 2023 

- Snöplogning för klienter i kategori C 

 

Tillfällig hemtjänst  

För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 13,10 

€/besök samt kostnader enligt aktuell stödservice. 

Periodplats  

Närståendevård: 11,60 €/dygn, 5 dygn/månad per klient. Inga ändringar, detta indexjusteras 

enligt lag. 

Periodplats: Dygnsavgiften för en periodplats som är 39,05 € inkluderar hyra, mat och hem-

tjänstavgift. 

Dygnsavgiften om 39,05 € debiteras upp till avgiftstaket 692 €/kalenderår, därefter 23,00 

€/dygn. Förslag 2023: avgiftstaket för periodplats på 692€ slopas och ersätts helt med 

nedanstående mening. 

I väntan på permanent vårdplats: 1-3 mån., 39,05 €/dygn efter 3 månader inkomstbaserad 

serviceavgift.  

 

TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2023 REGELBUNDEN HEMTJÄNST OCH BOENDE PÅ 

SOLGÅRDEN 
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Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord den 01.01.2022. 
Avgift i % av bruttoinkomster. 
Barn- och äldreomsorgsledare föreslår att de inkomstbaserade hemtjänstavgifterna 
inte höjs i år eftersom höjningarna enligt indexjusteringsprinciperna är aktuella år 
2024 nästa gång. 
 
PERIODPLATS 

 
Närståendevårdsavgiften för avlastning i form av periodplats fastställs enligt lag den 
1.1.2023. Föreslås inga åtgärder i och med detta. 
Periodplats: dygnsavgiften för en periodplats  är 39,05 € inkluderar hyra, mat och 
hemtjänstavgift. Efter 3 månaders periodplats, i väntan på permanent plats, dras det 
en inkomstbaserad hemtjänstavgift. 
 

ÖVRIG SERVICE 

En allmän höjning av avgifterna på 10 % gällande all service som innehåller mat 

samt 3 % av all övrig service i enlighet med den allmänna inflationshöjning som före-

slås för andra verksamhetsområden i Eckerö kommun. 

Motiveringen till 10 % höjning av matportioner, är de stigande kostnader på råva-

rorna, bränsle och el.                               

Dygnskostnad för alla måltider  12,85 €  14,15 € + 10 % avrundat uppåt 

Lunch  6,65 €  7,35 € + 10 % avrundat uppåt 

Lunchportion jämte transport hem  7,65 €  8,45 € + 10 % avrundat uppåt 

Frukost  3,10 €  3,45 € + 10 % avrundat uppåt 

Kaffe med dopp, kvällskaffe, per 

mål  

2,05 €  2,30 € + 10 % avrundat uppåt 

Middag  3,20 €  3,55 € + 10 % avrundat uppåt 

                                        

Användning av bastun  4,70 €  4,85 € + 3 % avrundat uppåt 

Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe 

och aktiviteter  

9,70 €  10,15 € + 3 % avrundat uppåt 

Tvätt-tjänst  6,20 €  6,40 € + 3 % avrundat uppåt 

Städning (storstädning hänvisas till 

städfirma)  

12,00 €/halvtimme  12,50 € + 3 % avrundat uppåt 

Äldreomsorg på distans, ÄlDis  25 € - - 
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Duschhjälp i det egna hemmet  7,25 €  7,45 € + 3 % avrundat uppåt 

Duschhjälp, pensionärer utom Solgår-

den med hjälp av personal  

7,25 €  7,45 € + 3 % avrundat uppåt 

Trygghetslarm  20,00 €/månad  20 €  - 

Trygghetsbesök  7,25 €/halv-

timme/personal  

7,45 € + 3 % avrundat uppåt 

Handling (på Hugos)  7,25 €  7,45 € + 3 % avrundat uppåt 

  

 

BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige konstaterar att inflationen i Finland i september 
2022 är 8,1 % enligt Finlands statistikcentral. 
 

Rune Söderlund understödjer styrelsens förslag. Mikael Selan-
der föreslår att kostnaden för matpriserna ska höjas med 5 % i 
stället för styrelsens förslag på 10 %. Johan Hilander understöd-
jer Mikael Selanders förslag. 
 

Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att både le-
damot Mikael Selanders förslag och kommunstyrelsens förslag 
har blivit understödda varefter ordförande fastslog följande om-
röstningsproposition.  
 
De som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de 
som röstar för ledamot Mikael Selanders förslag röstar för nej. 
  
Omröstning förrättas genom att ledamot efter namnupprop sva-
rar antingen ja eller nej. Efter verkställd omröstning konstate-
rade ordföranden Anders Svebilius att förslag ja fått 6 röster 
och förslag nej 5 röster. 
 
Konstateras efter omröstning att styrelsens förslag fick 6 röster 
och Ledamot Mikael Selanders förslag fick 5 röster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att äldreomsorgsavgifterna fastlås 
enligt kommunstyrelsens förslag. Ledamot Johan Hilander reser-
verar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation 
innan 15.00 den 28.10.2022. 
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KF § 69 BARNOMSORGSAVGIFTER 2023 

 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 69 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 270 
UFN 15.09.2022 § 24 
UFN 13.10.2022 § 35 
 
 
35 §: Barnomsorgsavgifter i Eckerö kommun fr.o.m. 1.1.2023 
 
UFN 15.9.2022 
 

Taxorna för barnomsorgsavgifter behöver fastställas inför år 2023 

och budgetbehandlingen. 

 

Förslag:  Ärendet återremitteras till följande möte. 

 

 

Beslut:  Enligt förslag. 

_________________ 

 

UFN 13.10.2022 

 

Bilaga 3/5/2022  Förslag till Barnomsorgsavgifter i Eckerö fr.o.m. 1.1.2023 
 

Taxorna för barnomsorgsavgifter behöver fastställas inför år 2023 
och budgetbehandlingen. För fastställande av avgift för barnom-
sorg på Åland gäller bestämmelserna i landskapslag om barnom-
sorg och grundskola (2020:32). 
 
Av nuvarande taxa för barnomsorg framgår att Eckerö kommun 
redan tillämpar 240 € som maximal taxa för heltidsplats. Utöver 
det så finns det taxa för halvtid på 60 %, det vill säga maximalt 
144 €. Syskonrabatt tillämpas också. För förundervisning tilläm-
pas från och med 1.1.2021 avgifterna 60 % av heltidsavgift om 
barnet har heltidsplats och 20 % av deltidsavgift om barnet har 
deltidsplats i enlighet med beslut i Socialnämnden 07.12.2020 § 
123. Lägsta grundavgift som debiteras är 20 €.   
 
Barnomsorgsledaren förordar att avgifterna för barnomsorgen inte 
ändras. Detta motiveras med att avgifterna är relativt tydliga som 
de är, med att maximal taxa redan tillämpas i Eckerö kommun 
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samt med att ändringen med avgiftsfri förundervisning har imple-
menterats så sent som från januari 2021 i enlighet med ny lagstift-
ning.  
 
De förändringar som föreslås är skrivna med röd text i bilagan. 

 
Förslag: Enligt bilaga med tillägget att utbildnings- och fritidsnämnden före-

slår för kommunstyrelsen att gränsen för heltidsavgift höjs till 35 
timmar/vecka eller mera så att det följer lagens anvisningar. En 
deltidsavgift införs för intervallet 25-35 timmar/vecka och avgiften 
är 80 % av heltid. Halvtidsplats uppgår till högst 25 timmar/vecka i 
medeltal. Utjämningsperioden är fyra veckor. 

 
Beslut: Enligt förslag.  
 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 270 
 

Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifterna för 
barnomsorgen i Eckerö kommun år 2023 fastställs enligt dokumentet 
Barnomsorgsavgifter Eckerö fr.o.m. 1.1.2023 i Eckerö kommun. För-
slaget på avgifter i dokumentet är följande: 
 
 
Barnomsorgsavgifter från 01.01.2022 

 

 

Månadsavgift 

Barnens individuella månadsavgift räknas ut som en % av familjens bruttoinkomst och 
beroende på familjens storlek. Från familjens bruttoinkomst dras nedre inkomstgränsen av 
(se tabell nedan) och familjens avgift beräknas enligt tabellens procentsats. 
 
Avgiften ska justeras om familjens sammanlagda inkomster ändras med minst 10 % eller om 
familjeförhållandet ändras. Avgiften fastställs från första inskolningsdag och för ett verksam-
hetsår i taget men uppbäres för högst 11 månader. Juli månad är avgiftsfri, undantag dock för 
tillfällig barnomsorgsplats eller om barnet är i barnomsorg under verksamhetsårets alla måna-
der. 
För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift under uppskovsåret. 
 

Fastställande av avgift 
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Då avgiften fastställs beaktas familjens alla fortlöpande och skattefria inkomster, även bar-
nets/barnens inkomster, enligt Landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola 25 §. 
 
Beskattningsbeslut över senast fastställd beskattning skall bifogas inkomstintygen.  
Då uppgifterna om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semester-
penning motsvarande 5% av lönen.  
 

Inkomst som inte räknas 

Barnbidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, handikapp/- vårdbidrag, vårdbidrag för pens-
ionstagare, barnförhöjning enligt föräldrapenningsledighet, sjuk- och hälsovårdskostnader 
som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, stöd för fullgörande av tjänstgöring enligt mili-
tärunderstödslagen, studiestöd, stöd för sysselsättningsfrämjande utbildning, stipendier och 
övriga understöd som betalas för studier eller annan behörighetshöjande verksamhet, när-
ståendevårdsstöd och hemvårdsstöd samt familjevårdararvode.  
Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar. 

 

Inlämnande av uppgifter 

Uppgifter om familjens inkomst skall lämnas till kommunens kansli eller till barnomsorgen 
senast inom samma månad barnet börjar i barnomsorgen.   
För barn som redan finns i barnomsorgen bör föräldrarna lämna in nya löneintyg 
senast 15.8 varje år, om ej annat meddelats, då ny avgift fastställs från 1.1. 
Ifall familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster och beskattningsintyg debite-
ras automatiskt högsta avgiften. 
 
Familjestorlek 

Till familjen hör den eller de vårdnadshavare som bor med barnet. Till familjen hör även den 
som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap, registrerat partnerskap eller under äkten-
skapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare. 
Till familjen hör även de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hus-
håll.   

   

Uträkning av avgift 

Familjestorlek Inkomstgräns 

euro/mån  

Högsta avgiftspro-

cent 

Inkomst som ger 

maxavgift 

Inkomst som ger 

minimiavgift 

2 personer 

3 personer 

4 personer 

5 personer 

6 personer 

1248,00 € 

1456,00 € 

1664,00 € 

1872,00 € 

2080,00 € 

11,5 % 

9,5 % 

8,0 % 

8,0 % 

8,0 % 

3334,96 € 
3982,32 € 

    4664,00 € 

    4872,00 € 

    5080,00 € 

1421,91 € 

1666,53 € 

1914,00 € 

2122,00 € 

2330,00 € 

 

 

 

 

Olika platstyper och månadsavgifter 
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Heltidsplats (över 35 timmar i medeltal per 

vecka dock maximalt 10 timmar per dag eller 

maximalt 200 timmar per 4 veckor)  

- maximiavgift per barn på heltid är 240 €. 

- syskonrabatt om 10 % för barn 2, 80 % för barn 3 osv. 

- i kombination med förundervisningsplats betalas 60 % av heltidsavgift. 

- utjämningstiden för heltidsplats är 4 veckor. 

 
Deltidsplats (över 25 timmar samt maximalt 35 timmar i medeltal per vecka) 
För deltidsplats tas en avgift som är lägre än avgiften för heltidsplats enligt följande: 

- avgiften uppbärs enligt 80 % av familjens månadsavgift för heltidsplats. 

- maximiavgift per barn på deltid är 192 €. 

- syskonrabatt om 10 % för barn 2, 80 % för barn 3 osv. 

- i kombination med förundervisningsplats betalas 40 % av deltidsavgift. 

- utjämningstiden för deltidsplats är 4 veckor. 

 

Halvtidsplats (upp till maximalt 25 timmar i medeltal per vecka) 

För deltidsplats tas en avgift som är lägre än avgiften för heltidsplats och deltidsplats enligt 

följande: 

- avgiften uppbärs enligt 60 % av familjens månadsavgift för heltidsplats. 

- maximiavgift per barn på halvtid är 144 €. 

- syskonrabatt om 10 % för barn 2, 80 % för barn 3 osv. 

- i kombination med förundervisningsplats betalas 20 % av halvtidsavgift. 

- utjämningstiden för halvtidsplats är 4 veckor. 

 

Förundervisningsplats (minst 4 timmar per läsårets arbetsdag, totalt ca 760 förunder-

visningstimmar per läsår) 

Erbjuds under året före läropliktens inledning. Förundervisningen är avgiftsfri och kan kombi-
neras med ovanstående platstyper. 
Gäller under perioden 16.8 till 8.6. 
 
Frånvaro 

Avgift betalas för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50 % om barnet p.g.a. sjuk-
dom sammanhängande och med läkarintyg är frånvarande minst 11 dagar. Om sjuk-
frånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad. Om barnet 
sammanhängande är frånvarande minst 20 verksamhetsdagar utöver juli månad un-
der perioden maj-september, och meddelar om detta senast i april, får familjen en ex-
tra avgiftsfri månad. Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas 
enligt verksamhetsdagar, divisor 20. 

 
Uppsägning av plats skall göras skriftligen senast 1 månad innan behovet av barnom-
sorgsplats upphör. 
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Ändring av avgift 
Ifall familjens inkomster ändras väsentligt, minst 10 % och/eller varaktigt under året 
kan avgiften justeras mitt under perioden. 

 

 
 
BESLUT:  
 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 69 
 
Kommunstyrelsen har under möte 18.10.2022 (§ 268) beslutat att in-
för kommunfullmäktige föreslå barnomsorgsavgifter för år 2023 i en-
lighet med dokumentet barnomsorgsavgifter Eckerö fr.o.m. 1.1.2023. 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige fastslår barnomsorgsavgifterna för år 2023 enligt 
dokumentet barnomsorgsavgifter Eckerö fr.o.m. 1.1.2023. Avgifterna i 
dokumenter är följande: 

 
 

Barnomsorgsavgifter från 01.01.2022 
 

 

Månadsavgift 

Barnens individuella månadsavgift räknas ut som en % av familjens bruttoinkomst och 
beroende på familjens storlek. Från familjens bruttoinkomst dras nedre inkomstgränsen av 
(se tabell nedan) och familjens avgift beräknas enligt tabellens procentsats. 
 
Avgiften ska justeras om familjens sammanlagda inkomster ändras med minst 10 % eller om 
familjeförhållandet ändras. Avgiften fastställs från första inskolningsdag och för ett verksam-
hetsår i taget men uppbäres för högst 11 månader. Juli månad är avgiftsfri, undantag dock för 
tillfällig barnomsorgsplats eller om barnet är i barnomsorg under verksamhetsårets alla måna-
der. 
För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift under uppskovsåret. 
 

Fastställande av avgift 
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Då avgiften fastställs beaktas familjens alla fortlöpande och skattefria inkomster, även bar-
nets/barnens inkomster, enligt Landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola 25 §. 
 
Beskattningsbeslut över senast fastställd beskattning skall bifogas inkomstintygen.  
Då uppgifterna om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semester-
penning motsvarande 5% av lönen.  
 

Inkomst som inte räknas 

Barnbidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, handikapp/- vårdbidrag, vårdbidrag för pens-
ionstagare, barnförhöjning enligt föräldrapenningsledighet, sjuk- och hälsovårdskostnader 
som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, stöd för fullgörande av tjänstgöring enligt mili-
tärunderstödslagen, studiestöd, stöd för sysselsättningsfrämjande utbildning, stipendier och 
övriga understöd som betalas för studier eller annan behörighetshöjande verksamhet, när-
ståendevårdsstöd och hemvårdsstöd samt familjevårdararvode.  
Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar. 

 

Inlämnande av uppgifter 

Uppgifter om familjens inkomst skall lämnas till kommunens kansli eller till barnomsorgen 
senast inom samma månad barnet börjar i barnomsorgen.   
För barn som redan finns i barnomsorgen bör föräldrarna lämna in nya löneintyg 
senast 15.8 varje år, om ej annat meddelats, då ny avgift fastställs från 1.1. 
Ifall familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster och beskattningsintyg debite-
ras automatiskt högsta avgiften. 
 
Familjestorlek 

Till familjen hör den eller de vårdnadshavare som bor med barnet. Till familjen hör även den 
som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap, registrerat partnerskap eller under äkten-
skapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare. 
Till familjen hör även de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hus-
håll.   
 

   

Uträkning av avgift 

Familjestorlek Inkomstgräns 

euro/mån  

Högsta avgiftspro-

cent 

Inkomst som ger 

maxavgift 

Inkomst som ger 

minimiavgift 

7 personer 

8 personer 

9 personer 

10 personer 

11 personer 

1248,00 € 

1456,00 € 

1664,00 € 

1872,00 € 

2080,00 € 

11,5 % 

9,5 % 

8,0 % 

8,0 % 

8,0 % 

3334,96 € 
3982,32 € 

    4664,00 € 

    4872,00 € 

    5080,00 € 

1421,91 € 

1666,53 € 

1914,00 € 

2122,00 € 

2330,00 € 
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Olika platstyper och månadsavgifter 

 

Heltidsplats (över 35 timmar i medeltal per 

vecka dock maximalt 10 timmar per dag eller 

maximalt 200 timmar per 4 veckor)  

- maximiavgift per barn på heltid är 240 €. 

- syskonrabatt om 10 % för barn 2, 80 % för barn 3 osv. 

- i kombination med förundervisningsplats betalas 60 % av heltidsavgift. 

- utjämningstiden för heltidsplats är 4 veckor. 

 
Deltidsplats (över 25 timmar samt maximalt 35 timmar i medeltal per vecka) 
För deltidsplats tas en avgift som är lägre än avgiften för heltidsplats enligt följande: 

- avgiften uppbärs enligt 80 % av familjens månadsavgift för heltidsplats. 

- maximiavgift per barn på deltid är 192 €. 

- syskonrabatt om 10 % för barn 2, 80 % för barn 3 osv. 

- i kombination med förundervisningsplats betalas 40 % av deltidsavgift. 

- utjämningstiden för deltidsplats är 4 veckor. 

 

Halvtidsplats (upp till maximalt 25 timmar i medeltal per vecka) 

För deltidsplats tas en avgift som är lägre än avgiften för heltidsplats och deltidsplats enligt 

följande: 

- avgiften uppbärs enligt 60 % av familjens månadsavgift för heltidsplats. 

- maximiavgift per barn på halvtid är 144 €. 

- syskonrabatt om 10 % för barn 2, 80 % för barn 3 osv. 

- i kombination med förundervisningsplats betalas 20 % av halvtidsavgift. 

- utjämningstiden för halvtidsplats är 4 veckor. 

 

Förundervisningsplats (minst 4 timmar per läsårets arbetsdag, totalt ca 760 förunder-

visningstimmar per läsår) 

Erbjuds under året före läropliktens inledning. Förundervisningen är avgiftsfri och kan kombi-
neras med ovanstående platstyper. 
Gäller under perioden 16.8 till 8.6. 
 
Frånvaro 

Avgift betalas för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50 % om barnet p.g.a. sjuk-
dom sammanhängande och med läkarintyg är frånvarande minst 11 dagar. Om sjuk-
frånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad. Om barnet 
sammanhängande är frånvarande minst 20 verksamhetsdagar utöver juli månad un-
der perioden maj-september, och meddelar om detta senast i april, får familjen en ex-
tra avgiftsfri månad. Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas 
enligt verksamhetsdagar, divisor 20. 
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Uppsägning av plats skall göras skriftligen senast 1 månad innan behovet av barnom-
sorgsplats upphör. 

 
Ändring av avgift 
Ifall familjens inkomster ändras väsentligt, minst 10 % och/eller varaktigt under året 
kan avgiften justeras mitt under perioden. 

 
Beslut: 
 

Enligt förslag.  
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KF § 70 FRITIDSHEMSAVGIFTER, 2023 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 70 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 271 
UFN 15.9.2022 § 26 
UFN 13.10.2022 § 36 
 
36 §: Fritidshemsavgifter i Eckerö fr.o.m. 1.1.2023 
  

UFN 15.9.2022 

 

Det är utbildnings- och fritidsnämndens ansvar att ge förslag till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om de avgifter som skall 

tas för en fritidshemsplats i Eckerö fr.o.m. 1.1.2023. De föränd-

ringar som skett i landskapslagen om ändring av landskapslagen 

om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2022:55) fr.o.m. 1.8.2022 

påverkar inte fritidshemsavgifterna. Därför föreslås inga föränd-

ringar vad gäller fritidshemsavgifterna inför 2023. Fritidshemsav-

giften har under 2022 varit 65 % av barnomsorgens heltidsavgift. 

Då maxtaxa på 240 euro/månad tillämpas medför det att fritids-

hemsavgiften är 156 euro/månad. 

 

 För fritidshemmet har endast heltidsavgift tillämpats oberoende av 

nyttjandegrad. 

 

   

Förslag: Ärendet återremitteras till följande möte. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

____________________ 

 

UFN 13.10.2022 

 

 Då barnomsorgsavgifterna föreslås bli oförändrade föreslås inte 

heller några justeringar vad gäller fritidshemsavgiften. Nivån på 

fritidshemsavgiften är inte lagstadgad på samma sätt som barnom-

sorgsavgiften. Nivån på fritidshemsavgifterna inom SÅUD varierar 

mellan 65 % och 72 % av maxtaxan för barnomsorgsavgiften. En 

del av kommunerna har en lägre fritidshemsavgift för barn som end-

ast behöver fritidshem på morgnarna. I de flesta kommuner finns 

det bara en nivå på fritidshemsavgiften oberoende av nyttjandegrad. 
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Förslag: Utbildnings- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen 

och kommunfullfullmäktige att fritidshemsavgiften hålls oförändrad 

på 156 euro/månad fr.o.m. 1.1.2023. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 271 
  

Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen förslår inför kommunfullmäktige att fritidshemsavgif-
ten fastslås som oförändrad på 156 euro/månad från och med den 
01.01.2023.  
 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 

 
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 70 
 
 

Utbildnings- och fritidsnämnden har den 13.10.2022 (§ 36) beslutat att 
föreslå inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fritidshems-
avgiften ska vara oförändrad inför år 2023. Kommunstyrelsens har den 
18.10.2022 (§ 271) beslutat att föreslå inför kommunfullmäktige att fri-
tidshemsavgiften föreslås vara oförändrad år 2023. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige fastslår att fritidshemsavgiften är 156 € /månad  

                 från och med den 01.01.2023 
 
BESLUT: 
 
Fritidshemsavgiften fastställs under 2023 till 65 % av barnomsorgens 
heltidsavgift. 
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KF § 71 HYRESTAXOR I ECKERÖ SKOLA 2023  
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 71 
 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 272 
UFN 15.9.2022 23 § 
 

23§ Hyrestaxor i Eckerö skola fr.o.m. 1.1.2023  
 
UFN 15.9.2022  

 
Bilaga: 7/4/2022  Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2023  

 
Enligt budgetdirektiven skall avgifterna indexjusteras 
med 3 %. Därför föreslås att hyresavgifterna justeras 
enligt bilaga 7/4/2022.  
 

Förslag:  
 
Utbildnings- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyres avgif-
terna vid Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga 7/4/2022 fr.o.m. den 
1.1.2023.  
 
Beslut: Enligt förslag 
 

 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 272 
 
  

Utbildnings- och fritidsnämnden har den 15.09.2022 (§ 23) godkänt 

förslag på hyrestaxor för år 2023 inför kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslag på hy-
restaxor år 2023 fastställs enligt utbildnings- och fritidsnämndens för-
slag. 
 
BESLUT:  
 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 71 
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Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 (§ 272) beslutat att förslag på 
hyrestaxor i Eckerö skola för år 2023 fastlås inför kommunfullmäktige 
enligt utbildning- och fritidsnämndens förslag 15.09.2022 (§ 23). 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige fastställer hyrestaxor i Eckerö skola enligt utbild-
ning- och fritidsnämndens förslag den 15.09.2022 (§23). Detta innebär 
följande justeringar: 

 

 
 
BESLUT:  
 
Kommunfullmäktige konstaterar att inflationen i Finland i september 
2022 är 8,1 % enligt Finlands statistikcentral. Beslut enligt förslag.  
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KF § 72 ALLMÄNNA FÖRVALTNINGENS AVGIFTER OCH HYROR 2023   
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 72 
 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 275 
 

 
Budgetdirektiven för Eckerö kommun har fastslagits den 24.05.2022 i 
kommunstyrelsen, KS § 136. Budgetdirektivens tidsfrister har därefter 
uppdaterats den 20.09.2022 i kommunstyrelsens, KS § 230. Taxor, av-
gifter och verksamhetsmål ska behandlas i kommunstyrelsens den 
18.10.2022. I och med detta redovisas den allmänna förvaltningens 
avgifter och hyror inför kommunstyrelsen. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgifter och 
hyror för allmänna förvaltningen 2023 fastslås enligt dokumentet Av-
gifter och hyror inom allmänna förvaltningen 2022 samt ökning 2023. 
I dokumentet står det följande: 
 
Avgifter år 2022 
 
- Prenumerationsavgift infoblad: 23 € år 
- Annonsavgifter infoblad: 25 €/kvartssida, 48 €/halvsida, 73 
€/helsida. 
- Hyra för mötessalen på kommunkansliet: 80 € per tillfälle. 
- Hyra för samlingssalen på Ekergården: 80 € per tillfälle, 40 € för 
föreningar. 

 
Ingen planerad ökning av avgifter år 2023 
 
Hyror 2022 
 
- Hyra, rum för KST på kommunkansliet: 75 € månad. 
 
- Hyra i Ekergårdens kansli: 261,90 € månad inklusive moms (ingår 
el, vatten och värme för 25€) 
(7,60€ kvm, ex moms.) 
 
Höjning 2023 
 
- Hyra i Ekergårdens kansli:  
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Hyreshöjningen i Ekergårdens kansli höjs med 0,20€ kvm till 7,80 
€/kvm (ex moms). Priset för el, vatten och värme höjs från 25 € i 
månaden till 35 € i månaden.   
 
Den korrigerade hyran börjar gälla 01.01.2023.  

 
- Hyra, rum för KST:  
 

Hyran ska höjas årligen i januari enligt konsumentprisindex. Bas-
index utgörs av indexet för den månad som närmst föregår första 
hyresmånaden. Jämförelseindexet är det senaste publicerade po-
ängtal som är känt vid justeringstiden. Hyran sänks inte ifall juste-
ringsindexet är lägre än det poängtal som tillämpats vid föregå-
ende justering av hyran. Hyran kommer höjas enligt avtal vad be-
träffar beaktandet av konsumentprisindex i januari 2023. 

 
Hyran korrigeras enligt avtal i januari 2023 och börjar gälla i febru-
ari 2023. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 72 
 
Kommunstyrelsen har den 18.10.2022 (§ 275) beslutat att föreslå av-
gifter och hyror för den allmänna förvaltningen år 2023 inför kommun-
fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige fastställer avgifter och hyror för allmänna förvalt-
ningen 2023 enligt dokumentet Avgifter och hyror inom allmänna för-
valtningen 2022 samt ökning 2023. I dokumentet står det följande: 
 
Avgifter år 2022 
 
- Prenumerationsavgift infoblad: 23 € år 
- Annonsavgifter infoblad: 25 €/kvartssida, 48 €/halvsida, 73 
€/helsida. 
- Hyra för mötessalen på kommunkansliet: 80 € per tillfälle. 
- Hyra för samlingssalen på Ekergården: 80 € per tillfälle, 40 € för 
föreningar. 

 
Ingen planerad ökning av avgifter år 2023 
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Hyror 2022 
 
- Hyra, rum för KST på kommunkansliet: 75 € månad. 
 
- Hyra i Ekergårdens kansli: 261,90 € månad inklusive moms (ingår 
el, vatten och värme för 25€) 
(7,60€ kvm, ex moms.) 
 
Höjning 2023 
 
- Hyra i Ekergårdens kansli:  
 

Hyreshöjningen i Ekergårdens kansli höjs med 0,20€ kvm till 7,80 
€/kvm (ex moms). Priset för el, vatten och värme höjs från 25 € i 
månaden till 35 € i månaden.   
 
Den korrigerade hyran börjar gälla 01.01.2023.  

 
- Hyra, rum för KST:  
 

Hyran ska höjas årligen i januari enligt konsumentprisindex. Bas-
index utgörs av indexet för den månad som närmst föregår första 
hyresmånaden. Jämförelseindexet är det senaste publicerade po-
ängtal som är känt vid justeringstiden. Hyran sänks inte ifall juste-
ringsindexet är lägre än det poängtal som tillämpats vid föregå-
ende justering av hyran. Hyran kommer höjas enligt avtal vad be-
träffar beaktandet av konsumentprisindex i januari 2023. 

 
Hyran korrigeras enligt avtal i januari 2023 och börjar gälla i febru-
ari 2023. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag 
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KF § 73 TAXOR INOM BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET I KOMMUNERNA 2023  
 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 73 
 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 276 
RN § 43/15.9.2022   

Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 
2023. Bilaga A-RN § 43, taxor kommunernas brand- och räddningsvä-
sende.  
 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden 
omfattar förslaget till taxor för kommunernas brand- och räddningsvä-
sende 2023 enligt bilaga A-RN § 43. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 18.10.2021 § 276 
 
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår taxor för kommuner-
nas brand- och räddningsväsende 2023 enligt bilaga A-RN § 43. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxorna för 
kommunernas brand- och räddningsväsende 2022 fastställs i enlighet 
bilaga A-RN § 43.   
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 73 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxorna för 
kommunernas brand- och räddningsväsende 2022 fastställs i enlighet 
bilaga A-RN § 43.   
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige fastslår att taxorna för kommunernas brand- och 
räddningsväsende 2022 fastställs i enlighet bilaga A-RN § 43.  Dvs 
följande taxor: 

 
TAXOR, BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 
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        2023   2022 
       exkl moms exkl moms 
    

Arbete, serviceverksamhet   30,95 €/h   29,50 €/h 
Släckningsbil fast bilpump   36,25 €/h   33,95 €/h 
Tankbil el vattentransport, spec.fordon   36,25 €/h   33,95 €/h 
Sänkpump      7,10 €/h     6,65 €/h 
Sänkpump, dygn   28,00 €/dygn   26,20 €/dygn 
Lös pump, liten   14,00 €/h   13,10 €/h 
Lös pump, mellan   20,40 €/h   19,10 €/h 
Pump på släp (Jomala)   54,30 €/h     
Pump på släp (Finström) 104,50 €/h   97,80 €/h 
Generator < 20 kVA   7,10 €/h     6,65 €/h 
Generator < 20 kVA, dygn   54,30 €/dygn   50,90 
€/dygn     
Generator ≥ 20 kVA, dygn 104,50 €/dygn   97,80 €/dygn 
(drift och transportkostnad tillkommer) 
Slang, per styck     4,50 € /dygn     4,20 €/dygn 

 
 
 

Automatlarm 
 
Larm orsakat av okynne 775,00 €   752,65 € 
Larm orsakat av ovarsamhet 345,60 €   329,60 € 

 
 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KF § 74 TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGSPROJEKT VB-9 VÄGBELYSNING  
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 74 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 277 
Byggnadstekniska nämnden 10.10.2022 § 93 
 

 
I budgeten för år 2022 finns det 5 000€ för färdigställande av på-
gående vägbelysningsprojekt i kommunen, 9340-9535 proj.nr VB-9. 
 
Vägbelysning har i år färdigställts längst Eckerövägen både vad gäller 
GC-belysning och vägbelysning samt Fjärilsgatan. Kostnaderna upp-
går till 12 239,05€  
 

 
I bilaga BTN 10.10.2022, § 93 ses en sammanställning över kostna-
derna. 
 
De pågående vägbelysningsprojekt som kvarstår är; Kyrkviken samt 
Lottasgränd, vilka kostnadsberäknats till 6 600 € för det kvarstående 
arbetet. 
 
Kommunteknikerns förslag:  
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kom-
munfullmäktige via kommunstyrelsen om 14 000 € för färdigställande 
av de pågående vägbelysningsprojekten i kommunen. 
 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 

 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 277 

 
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag om 14 000 € 
för färdigställande av de pågående vägbelysningsprojekten i kommu-
nen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsanslag 
om 14 000 € för färdigställande av de pågående vägbelysningspro-
jekten i kommunen beviljas. 
 
BESLUT: 
 

Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 74 
 
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag om 14 000 € 
för färdigställande av de pågående vägbelysningsprojekten i kommu-
nen. Kommunstyrelsen beslutade den 18.10.2022 (§ 277) att föreslå 
inför kommunfullmäktige att tilläggsanslag om 14 000 € för färdigstäl-
lande av de pågående vägbelysningsprojekten i kommunen beviljas.  
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag om 14 000 € för färdigstäl-
lande av de pågående vägbelysningsprojekten i kommunen. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KF § 75 TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGSPROJEKT KV3 SKAGVÄGEN  
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 75 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 278 
Byggnadstekniska nämnden 10.10.2022 § 92 
 

 
Investeringsprojektet 9340-9530 kv3, Skagvägens grundförbättring 
påbörjades år 2021 och slutfördes detta år. Efter att grundförbätt-
ringen av vägen nu är klar och vägen även är belagd med asfalt vi-
sade det sig att projektet blev något dyrare än budgeterat. 
Kostnadsberäkningen för projektet såg ut som följande: 

 115 000 € för grundförbättring  

 75 000 € för beläggningen  

 Totalt 190 000€.  
Projektets totala kostnad år 2021-2022 är 222 230 €. 
 
I bilaga BTN 10.10.2022, § 92 ses en sammanställning över kostna-
derna. 

 
 
I beslut om beläggning BTN 25.04.2022 § 34 uppmärksammades 
kommunstyrelsen om att tilläggsanslag kan komma att behövas för 
projektet. I det skedet visste man inte storleken på eventuella tilläggs-
anslag eftersom grundförbättringen inte färdigställts. 
Överskridningen beror delvis på extra kostnader i form av en del 
sprängning samt att beläggningskostnaderna blev något högre än be-
räknat.  
 
Kommunteknikerns förslag:  
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kom-
munfullmäktige via kommunstyrelsen om 36 000 € för grundförbätt-
ringen och beläggningen av Skagvägen. 
 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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Kommunstyrelse 18.10.2022 § 278 

 
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag om 36 000 € 
för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsanslag 
om 36 000 € för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen 
beviljas. 
BESLUT: 
 
Enligt förslag 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 75 
 
Byggnadstekniska nämnden har anhållit om tilläggsanslag om 36 000 
€ för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen. Kommun-
styrelsen har den 18.10 (§278) föreslagit inför kommunfullmäktige att 
tilläggsanslag om 36 000 € för grundförbättringen och beläggningen av 
Skagvägen beviljas. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag om 36 000 € för grundför-
bättringen och beläggningen av Skagvägen beviljas. 
 
BESLUT: 
 
Johan Hilander föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 
för att specificera vad som har orsakat kostnadsökningen. 
 
Mikael Selander understödjer Johan Hilanders förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunsty-
relsen för att specificera vad som har orsakat kostnadsökningen.   
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KF § 76 EXTRA ÄRENDE, DISKUSSION OM ENERGIFÖRBRUKNING I KOMMUNEN 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 76 
 
 
  Johan Hilander efterfrågar en diskussion om hur Eckerö kommun 
  ska kunna se över energiförbrukningen i samband med höjda
  energipriser på Åland. 
 
 
  Kommundirektörens förslag: 

 Ärendet diskuteras av kommunfullmäktige.   
 
 BESLUT: 
 
 Kommunfullmäktige begär att kommunstyrelsen inkommer med en 
 åtgärdsplan för att minska på energiförbrukningen i kommunen. 
 Kommunfullmäktige motser ett första utkast på åtgärdsplan inför 
 kommunfullmäktige i november 2022.  
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över be-
slutet i nedanstående paragrafer. 
 
Paragrafer: 53 – 56, 75 § 
 

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte an-
föras över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 

 
BESVÄRSANVISNING 
 

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 
 
 57 – 74 § 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress: 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer:  
Besvärstid  dagar 
 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Paragrafer: 
Besvärstid   dagar 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 

 
Fogas till protokollet 
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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 el-
ler officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärsti-
den räknas. 
 

Inlämnande av  
besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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 besvärsti-
den går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

 
Fogas till protokollet 

 
 


