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 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 
 

KS § 252 Kallelse och beslutförhet 

KS § 253 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 254 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 255 Delgivningar 

KS § 256 Verksamhetsmål 2023, byggnadstekniska nämnden 

KS § 257 Avgifter för tillsyn inom byggnadstekniska nämndens 
 verksamhetsområde 2023 

KS § 258 Mottagningsavgifter för avfall 2023 

KS § 259 Avfallsavgift 2023 

KS § 260 Avgifter för småbåtshamnen 2023 

KS § 261 Vattenavgifter 2023 

KS § 262 Avloppsavgifter 2023 

KS § 263 Snöplogningsavgift för pensionärer som erhåller 
 kommunal hemservice 2022/2023 

KS § 264 Avgift för hyra av motorvärmaruttag i kommunen 
 säsongen 2022/2023 

KS § 265 Hyror i kommunens hyreshus 2023 

KS § 266 Hyror Solgården 2023 

KS § 267 Äldreomsorg verksamhetsmål 2023 

KS § 268 Äldreomsorgens avgifter år 2023 

KS § 269 Verksamhetsmål, utbildnings- och fritidsnämnden 2023 

KS § 271 Fritidshemsavgifter, 2023 

KS § 272 Hyrestaxor i Eckerö skola 2023 

KS § 273 Verksamhetsmål 2023 – 2025 närings- och 
 kulturnämnden 

KS § 274 Allmänna förvaltningens verksamhetsmål år 2023 

KS § 275 Allmänna förvaltningens avgifter och hyror 2023 

KS § 276 Taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna 
 2023 

KS § 277 Tilläggsanslag, investeringsprojekt VB-9 Vägbelysning 

KS § 278 Tilläggsanslag, investeringsprojekt kv3 Skagvägen 
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KS § 279 Ålands Brand och Räddningsförbunds höstmöte 

 04.11.2022 

KS § 280 Konfidentiellt ärende - utbetalning av lön 

KS § 281 Kommunikationspolicy Eckerö kommun 

KS § 282 Skrivelse, Covid - 19 peng till kommunanställda 

KS § 283 Korrigering, § 238 Riksdagsvalet, kommunstyrelse 
 11.10.2022 

KS § 284 Anhållan, Eckerö-Hammarland församling 

KS § 285 Extraärende - SÅUD:s Budget 2023 samt om- och 
 tillbyggnad av KHS 

KS § 286 Avgifter för vimplar på kommunkansliet 

 

 
 

Eckerö 14.10.2022  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 20.10.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  18.10.2022 kl. 18:30- 23:05 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
John Hilander 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov tf. kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman (frånv.) 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

252 - 286 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 20.10.2022, kl. 12.00. 

 
 
 
John Hilander 
 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 21.10.2022 kl. 12.00. 

 
 
Anna Wiksten 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 252 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 252 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 253 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 253 
 
 

FÖRSLAG: 
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid 
som anges i protokollet. 

                                                                            
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen utser Britt Berthén-Eklund och John Hilander till pro-
tokolljusterare. 
 
Protokollet ska vara justerat senast den 20.10.2022 kl. 12.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
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KS § 254 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 254 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande extraärende: 
 
- KS § 285 Extraärende - SÅUD:s Budget 2023 samt om- och till-

byggnad av KHS 
- KS § 286 Avgifter för vimplar på kommunkansliet 

 
BESLUT: 
Enligt förslag 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 255 DELGIVNINGAR 
 

Kommunstyrelse 18.10.2022 § 255 
 

 
- Avisering från ledningsgruppsmöte den 07.10.2022 
- Budgetuppföljning september 2022 
- Inbjudan, nationella självständighetsfesten för Finlands barn 
- Ägarinformation, ÅDA 
- Protokoll, kommunalt samrådsmöte 11.10.2022 
- NKN 05.10.2022 § 15 kommunikationspolicy för Eckerö kommun 
- NKN möte 05.10.2022 
- Äldrerådets möte 08.09.2022 

 
   Beslut: 

 
Delgivningarna antecknas till kännedom.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att informera Eckerö skola att kommun-
styrelsen står för kostnaderna vad beträffar självständighetsfesten 
för Finlands barn. Kommunstyrelsen emotser att två barn kommer 
att åka till självständighetsfesten för Finlands barn.  Barnen ska få 
ha med en vårdnadshavare eller annan vuxen som ledsagare på 
resan, kommunstyrelsen bekostar ledsagarens kostnader. Kom-
munstyrelsen omber Eckerö skola att inkomma med två namn sen-
ast den 24.10.2022 till kommundirektören. Paragrafen justeras 
omedelbart. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 256 VERKSAMHETSMÅL 2023, BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  
 

Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 256 
Byggnadstekniska nämnden 10.10.2022 § 94 
 

Upptogs till behandling förslag till budget och verksamhetsplan för åren 
2023 – 2025. Enligt budgetdirektiven och de ekonomiska ramarna för 
byggnadstekniska nämnden är en ökning av kostnadsnivån med 3 % 
tillåten p.g.a. inflationen.  
 

 
 
Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är:  

 Utgifterna 995 763 €. 

 Intäkterna 677 892 € 
 
Enligt framtaget budgetförslag är: 

 Utgifterna: 1 156 127 €, 160 364 € mer än ramen  

 Intäkterna: 779 850 €, 101 958 € mer än ramen 

 Totalsumma: -58 406 € 
 
En stor kostnadsökning är elkostnaderna som beräknats uppgå till ca. 
80 000€ mer än år 2022 samt ökade kostnader för kemikalier och upp-
värmningsolja. Även personalkostnaderna för byggnadstekniska kans-
liet ökar då det för år 2023 budgeterats för 100% byggnadsinspek-
tör/tekniker medans det för år 2022 varit budgeterat en 65% tjänst. 
 
Bilaga, BTN 10.10.2022, § 94 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Förslaget till budget presenteras av kommunteknikern och budgetför-
slaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
 
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns med de ändringar som framkommit under mötet. 
__________ 
 

Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 256 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
18.10.2022 
 

Sida 
7 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN har den 10.10.2022 fastslagit verksamhetsmål för år 2023 och 
verksamhetsplan 2024 – 2025. Verksamhetsmålen och verksamhets-
planen finns i dokumentet BTN Budgetförslag 2023. En sammanställ-
ning finns i bilagan ”samtliga verksamhetsmål, 14.10.2022 BTN”. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar verksamhetsmålen för BTN - 2023 och 
verksamhetsplanen för BTN 2024 - 2025 till kännedom. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 257 AVGIFTER FÖR TILLSYN INOM BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDENS 

VERKSAMHETSOMRÅDE 2023 
 
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 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
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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.  
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KS § 258 MOTTAGNINGSAVGIFTER FÖR AVFALL 2023 
 

Kommunstyrelse 18.10.2022 § 258 
 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 74 
 

Upptogs till behandling justering av mottagningsavgifter för avfall 
2023.  
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
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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.  
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KS § 259 AVFALLSAVGIFT 2023 
 
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 €. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 
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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. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
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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. 
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KS § 260 AVGIFTER FÖR SMÅBÅTSHAMNEN 2023 
 
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.  
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KS § 261 VATTENAVGIFTER 2023 
 
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. 
 
Årets inflationstakt ligger nära 3% enligt Finlands bank. 
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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. 
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KS § 262 AVLOPPSAVGIFTER 2023 
 

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. 

  

Kommundirektörens 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. 
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KS § 263 SNÖPLOGNINGSAVGIFT FÖR PENSIONÄRER SOM ERHÅLLER KOMMUNAL 

HEMSERVICE 2022/2023 
 
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 
(102 € inkl. moms) förutsatt att en anmälan om plogning inkommer in-
nan den 29.11.2022. Efter detta datum blir avgiften 120,97 € exkl. 
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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 snöplogningsav-
gifterna för pensionärer över 75 år fyllda och de som erhåller kommu-
nal 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 för säsongen 
2022/2023. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 264 AVGIFT FÖR HYRA AV MOTORVÄRMARUTTAG I KOMMUNEN SÄSONGEN 2022/2023 
 
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: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgift för hyra 
av motorvärmaruttag år 2023 fastställs enligt BTN:s förslag 12.09.2022 
§ 80.  
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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. 
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KS § 265 HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS 2023 
 
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. 
 
För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall 
landskapsregeringens samtycke inhämtas, vilket innebär att sam-
tycke måste inhämtas för eventuell hyreshöjning i Ekebo. 
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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 
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KS § 266 HYROR SOLGÅRDEN 2023 
 
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.  
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KS § 267 ÄLDREOMSORG VERKSAMHETSMÅL 2023  
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 267 
 

 
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 äldreomsorgsens verksamhetsmål inför 
kommunstyrelsen. Verksamhetsmålen föreslås vara följande: 
 
C 201 Äldreomsorgskansliet 
 
Verksamhetsmål år 2023 
 
Till verksamhetsmålen för år 2023 hör att i enlighet med ny lagstiftning 
inom äldreomsorgen utveckla verksamheten för de äldres bästa. I detta 
arbete ingår framtagandet av uppdaterade kriterier för permanenta ser-
viceboendeplatser, institutionsvårdsplatser samt hemservice.  
 
Målsättningarna på äldreomsorgskansliet för år 2023 är således enligt 
följande: 
 
- Uppdatering av kriterier för permanent- och periodplats på Solgår-
den, institutionsvård samt   hemservice 
 
- Implementering av nya och/eller uppdaterade lagar 
 
Verksamhetsplan år 2024-2025 
 
Verksamhetsplanen för 2024-2025 är att utveckla och förstärka led-
ningsfunktioner för äldreomsorgen i linje med utvärderingen gällande 
äldreomsorgsledartjänsten. En satsning på nya digitala lösningar och 
välfärdsteknologi görs gärna i samarbete med andra kommuner och 
kommunförbundet på Åland.  
 
Planen för äldreomsorgskansliet för år 2024-2025 är således enligt föl-
jande: 
 
- Implementering av nya och/eller uppdaterade lagar 
 
 
C 221 Hemtjänst och C 226 Serviceboende 
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Hemtjänstens målsättningar för år 2023: 
 
- Utveckla och uppdatera befintliga och framtida vård- och service-
planer 
 
- Erbjuda stödtjänster såsom aktiviteter där även hemtjänstens klien-
ter är delaktiga 
 
- Utforska alternativa digitala lösningar för ensamma hemmaboende 
pensionärer 
 
ESB Solgårdens målsättningar för år 2023: 
 
- Uppnå den rekommenderade personaldimensioneringen som är 
minimum 0,70 vårdare/klient enligt Äldrelagens rekommendationer 
 
- Främja personalhälsan för äldreomsorgens arbetstagare 
 
- Uppdatera informationsblad, riktlinjer och kriterier för intagning av 
klienter till ESB Solgården 
 
Planen för hemtjänsten och ESB Solgården för år 2024-2025: 
 
- Förebygga ensamhet bland hemmaboende pensionärer med hjälp 
av aktiviteter 
 
- Tillgodose tillräckliga resurser för hemtjänst ute och ESB Solgården  
 
C 225 Stödtjänster 
 
Målsättningarna för stödtjänster för år 2023: 
 
- Avveckla ÄLDIS-projektet och utforska alternativa sätt att främja 
sociala kontakter för ensamma hemmaboende pensionärer 
- Uppdatera kriterier av närståendevårdsstöd samt uppföljning av be-
fintliga närståendevårdstagare- och givare som erhåller denna typ av 
service 
 
Planen för stödtjänster för år 2024-2025: 
 
- Uppföljning av befintliga närståendevårdare- och tagare 
 
C 222 Servicehuset 
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Målsättningarna för Solgårdens bespisning för år 2023: 
- Slutföra påbörjad personaldimensionering för kökspersonal 
- Inkludera både barn- och äldreomsorgens servicetagare med öns-
kemål på mat 
 
Planen för Solgårdens bespisning för år 2024-2025: 
- Tillgodose behovet av näringsrik mat 
 
C 223 Vård på institution 
 
Målsättningarna för Oasen för år 2023: 
 
- Minska antalet vårdbehövande på institutionsvård 
 
- Erbjuda vårdplats på Solgården i första hand 
 
Verksamhetsplan år 2024-2025  
 
Planen för Oasen för år 2024-2025 är således enligt följande: 
 
- Minska antalet vårdbehövande på institutionsvård 
 
- Erbjuda vårdplats på Solgården i första hand 
 
 
C 224 Annan service för äldre 
 
Verksamhetsmål 2023 
 
Målsättningarna för annan service för äldre för år 2023 är således en-
ligt följande: 
 
- Uppdatera kriterierna för pensionärslägenheterna på Ekergården 
 
- Fortsättningsvis erbjuda regelbundna aktivitetstillfällen på Ekergår-
den 
 
Verksamhetsplan år 2024-2025 
 
Planen för annan service för äldre för år 2024-2025 är således enligt 
följande: 
 
- Fortsättningsvis erbjuda regelbundna aktivitetstillfällen på Ekergår-
den 
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Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar verksamhetsmålen och verksamhetspla-
nerna till kännedom. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. Kommunstyrelsen delger äldreomsorgsförvaltningens 
förslag på verksamhetsmål och verksamhetsplaner för äldreomsorgen 
i Eckerö kommun till äldrerådet för kännedom. 
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KS § 268 ÄLDREOMSORGENS AVGIFTER ÅR 2023  
 
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 %  

4  2 140,00 €  7 %  11 %  15 %  
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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. 
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- Förslag på städvoucher i barn- och äldreomsorgsledarens utkast 
ströks och remitterades till barn- och äldreomsorgsledaren för ny be-
redning. 
 
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.  
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KS § 269 VERKSAMHETSMÅL, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2023 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 269 
UFN 15.9.2022 

 
Målsättningar i utbildnings- och fritidsnämndens budget 2023 
 

 
22§ Målsättningar i utbildnings- och fritidsnämndens budget 2023 
 
UFN 15.9.2022 
 
Bilaga 5/4/2022  Budgetdirektiv 
Bilaga 6/4/2022  Förslag till målsättningar i budget 2023 
 
 

Kommunstyrelsen i Eckerö har i budgetdirektiven för 2023 beslutat 
att mål sättningarna för respektive verksamhetsområde skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda 16.9.2022 medan budgetförslaget skall 
vara inlämnat senast 14.10.2022. De budgetansvariga inom utbild-
nings- och fritidsnämndens verksamhetsområde har därför initialt i 
budgetarbetet fokuserat på att ta fram förslag till målsättningar i 
budget 2023, se bilaga 6/4/2022. 
 
Målsättningarna skall vara två eller tre till antalet och vara mätbara. 
I bokslutet utvärderas hur man har lyckats nå målsättningarna. 
Kommunstyrelsen vill ta del av målsättningarna för att kunna ge re-
spons före sifferdelen budgeteras. 
 

Förslag:  Utbildnings- och fritidsnämnden godkänner de budgetansvarigas 
förslag till målsättningar i budget 2023 och skickar dem till kommun-
styrelsen för påseende. 

 
Beslut:   Enligt förslag. 
 
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 269 
 
  

Utbildnings- och fritidsnämnden har godkänt målsättningar för budget 
2023 enligt bilaga ”förslag till målsättningar i budget 2023, utbildnings- 
och fritidsnämnden”, och önskar skicka dem till kommunstyrelsen för 
påseende. 
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Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar målsättningar i bilagan ”förslag till 
målsättningar i budget 2023, utbildnings- och fritidsnämnden” till 
kännedom.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 270 BARNOMSORGSAVGIFTER, 2023 
 

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 
samt med att ändringen med avgiftsfri förundervisning har imple-
menterats så sent som från januari 2021 i enlighet med ny lagstift-
ning.  
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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 

Då avgiften fastställs beaktas familjens alla fortlöpande och skattefria inkomster, även bar-
nets/barnens inkomster, enligt Landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola 25 §. 
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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.  
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KS § 271 FRITIDSHEMSAVGIFTER, 2023 
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.  
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KS § 272 HYRESTAXOR I ECKERÖ SKOLA 2023  
 
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.  
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KS § 273 VERKSAMHETSMÅL 2023 – 2025 NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN  
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 273 
 
Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 16 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 230 
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 136 
 
 

KS § 136 BUDGETDIREKTIV 2023 Kommunstyrelse 24.05.2022 § 136 
Förslag till budgetdirektiv 2023 i bilagan. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv 2023 i enlighet med för-
slag och delger beslutet till nämnderna.  
 
BESLUT: Enligt förslag. 

 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 230 
 

Budgetdirektiven för Eckerö kommun har fastslagits den 24.05.2022 i 
kommunstyrelsen, KS § 136. I budgetdirektiv för budget 2023 beskrivs 
olika tidsfrister i samband med budgetarbetet år för 2022. Bland annat 
ska taxor och avgifter av kommunens nämnder behandlas den 
20.09.2022 i kommunstyrelsen. Detta är inte möjligt i sin helhet av föl-
jande orsaker: 
- Utbildnings- och fritidsnämnden saknar beredning om barnomsorgs- 
och fritidsavgifter. Frågan kommer att tas upp åter den 
13.10.2022 inom utbildnings- och fritidsnämnden med en utförlig be-
redning som grund. 
- Äldreomsorgens avgifter och taxor har inte förberetts inför styrelse-
mötet 20.09.2022 i enlighet med budgetdirektiven. Taxor och avgifter 
för äldreomsorgen förväntas att senast vara sammanställda inför sty-
relsemöte den 18.10.2022. 
- Byggnadstekniska nämnden har inte än sina målsättningar klara i 
enlighet med budgetdirektiven. 
- Närings- och kulturnämnden har inte taxor och avgifter inom sitt 
område, dock målsättningar. Närings- och kulturnämnden har inte be-
handlat målsättningar inför styrelsemötet den 20.09.2022 i enlighet 
med budgetdirektiven. 
Kommundirektörens Förslag: 
- Kommunstyrelsen behandlar barnomsorgs- och fritidsavgifter samt 
målsättningar på styrelsemöte den 18.10.2022. 
- Äldreomsorgens avgifter och taxor samt målsättningar behandlas 
senast på styrelsemöte den 18.10.2022. 
- Målsättningarna för byggnadstekniska nämnden behandlas på styrel-
semöte den 18.10.2022. 
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- Närings- och kulturnämnden sammankallas för att behandla budget 
2023 där även målsättningar ingår. Målsättningarna behandlas 
på styrelsemöte den 18.10.2022. 
- Budgetseminariet skjuts upp till vecka 42, förslagsvis till onsdagen 
den 02.11.2022  
 
BESLUT: Enligt förslag 
 

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 16 
 
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 behöver närings- och kulturnämnden föreslå verksam-
hetsmål inför kommunstyrelsen. Vad beträffar avgifter och taxor har 
inte närings- och kulturnämnden andra avgifter än de avgifter som finns 
för köp av kommunens vimplar. Närings- och kulturnämnden har inte 
några taxor att behandla. Vimplarna har år 2022 blivit dyrare att in-
handla till kommunen, därmed har priset för försäljning år 2022 juste-
rats på kommunkansliet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Följande verksamhetsmål för år 2023 föreslås inför kommunstyrelsen: 
 
Nämnden kommer att bidra och stödja evenemang som anordnas i 
Eckerö, samt stöda aktiva föreningar för att bibehålla ett aktivt före-
ningsliv. Nämnden kommer att bistå näringslivet genom att annonsera 
i utvalda tidskrifter. Närings- och kulturnämnden arbetar aktivt med: 

 
- Att stödja och bistå med bidrag till aktiva föreningar inom Eckerö 
- Främja aktivitet för unga och äldre 
- Marknadsföra kommunen 
 
Verksamhetsmål för år 2024 – 2025 enligt bilaga. 

 
Det nya vimpelpriset år 2023 föreslås inför kommunstyrelsen enligt för-
slaget nedan: 
 
Vimpel Tidigare pris Justerat pris 
Vimpel 3 m 35 € 45 € 
Vimpel 4 m 45 € 55 € 
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BESLUT: 
 
Enligt förslag   

 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 273 
 

Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar verksamhetsmål till kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 274 ALLMÄNNA FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSMÅL ÅR 2023  
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 274 
 

 
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 verksamhets-
mål. Detta innefattar verksamhetsmålen för Centralvalnämnden, Re-
visionen, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunkansliet, 
Bibliotek, Jord- och skogsbrukslägenheter. Verksamhetsmålen före-
slås vara följande: 
 
 
Centralvalnämnden 
 
 Verksamhetsmål år 2023 
 
- Under budgetåret ordna riksdagsval.  
- Under budgetåret ordna lagtings- och kommunalval.  
 
Verksamhetsplan år 2024-2025 
- År 2024 ordna presidentval. 
- År 2024 ordna europaparlamentsval. 
 
Revision 
 
Verksamhetsmål år 2023 
 
- Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen 
- Verksamheten sköts enligt kommunens förvaltningsstadga 
 
Verksamhetsplan år 2024 – 2025 
 
- Verksamheten fortsätter som tidigare 
 
Kommunfullmäktige 
 
Verksamhetsmål år 2023 
 
- Främja och upprätthålla en ansvarsfull kommunal ekonomi 
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- Tillgodose en långsiktig och gynnsam utveckling med fortsatt inflytt-
ning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar. 
- Ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lös-
ningar  
 
En stabilisering av den kommunala ekonomin utgör den enskilt viktig-
aste uppgiften för kommunens förtroendevalda och tjänstemannaled-
ning. Ekonomin är ett medel för att tillgodose en långsiktig gynnsam 
utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för byg-
dens näringar. Likaså är kommunens ekonomiska förutsättningar av-
görande för utbyggnad av infrastruktur samt i övrigt goda betingelser 
för den lokala kulturen, utbildning, ekologisk hållbarhet och ett gott 
samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar. 
 
Verksamhetsplan år 2024 – 2025 
 
- Främja och upprätthålla en ansvarsfull kommunal ekonomi 
- Tillgodose en långsiktig och gynnsam utveckling med fortsatt inflytt-
ning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar. 
- Ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lös-
ningar  
 
Kommunen strävar efter en investeringstakt där ekonomiska förutsätt-
ningarna noggrant övervägs för att hindra äventyrandet av kommunens 
bestämmanderätt och överlevnad. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsmål år 2023 
 
- Undersöka möjligheterna och delta i interkommunala samarbets-
lösningar. 
- Öka inflyttningen till kommunen. 
- Försäljning av tomter på kommunens industriområde. Försäljning 
av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsom-
råde.  
- Skapa ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt 
skapa goda förutsättningar för nyetableringar. 
- Se över nämndstrukturerna i Eckerö kommun. 
 
Verksamhetsplan år 2024-2025 
 
- Fortsatt konsolidering av ekonomin som kan kräva intern organisa-
torisk översyn och personalsamordning.  
- Öka inflyttningen till kommunen. 
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- Kommunstyrelsen fullföljer sin bevakning av samarbets- och sam-
ordningsmöjligheter.  
 
Kommunkansliet 
 
Verksamhetsmål år 2023 
 
- Effektiverad service för kommuninvånarna, undersöka nya möjlig-
heter för tjänsteproduktion 
- Förbättra tillgänglighet och kompetens 
- Genom av de administrativa uppgifter som ska överflyttas från verk-
samheterna till kommunkansliet 
 
Verksamhetsplan år 2024-2025 
 
- Fortsatta satsningar på personlig kompetens och fortbildning  
- Realiserandet av samordningstjänster  
- Försök till samordning av kommunala förvaltningsuppgifter med 
främst Hammarlands kommun för att underlätta semesterläggning och 
vikariat. 
 
 
Biblioteket 
 
Verksamhetsmål 2023  
 
Boken kommer 
För att bibliotekets utbud skall kunna nå ut till kommunens alla invånare 
kommer det under året att testas en Boken kommer-service. Alla kom-
munens invånare har inte alltid möjlighet att fysiskt besöka biblioteket. 
”Boken kommer” innebär att böcker och andra utlåningsbara medier 
plockas och levereras direkt till de låntagare som så önskar. Om tjäns-
ten visar sig vara välanvänd under året, blir det en del av bibliotekets 
tjänsteutbud även i framtiden. Information om denna service kommer 
att publiceras i kommunens infoblad. Extra kilometerersättning budge-
teras för 2023 för detta ändamål. 
 
Bokafton 
Bokafton på biblioteket kan innebära författarbesök, sagostund, bok-
tips, bokloppis, kaffeservering och korvgrillning. Målsättningen är att 
kunna ordna åtminstone en temakväll i bibliotekets regi under året. Te-
makvällen behöver nödvändigtvis inte vara förlagd till biblioteket, utan 
en lämpligare plats kan utses för ändamålet. Kostnader för livsmedel, 
ev. lokalhyra och arvoden för författare m.m. beaktas i budgeten för 
2023. 
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Verksamhetsplan 2024-2025 
 
Biblioteket kommer att ha kvar sin normala utlåningsverksamhet och 
utöka sitt samarbete med kommunens övriga verksamheter såsom 
skolan, dagis och äldreomsorgen. 
 
Jord- och skogsbrukslägenheter 
 
Verksamhetsmål 2023 
 
All ledig kommunal åkermark ska vara utarrenderad.  Skötsel och un-
derhåll av skogsområdena följer uppgjord skogsbruksplan. Ännu under 
2022 planeras det inte någon skogsavverkning efter Alfrida. En ny 
skogsbruksplan görs först till 2023.  
Tomtförsäljningen överförs till kommunstyrelsens ansvar. I samband 
med den nya översiktsplaneringen och utifrån kommunfullmäktiges 
principbeslut för fastighetsförsäljning, skall kommunen se över förut-
sättningarna att erbjuda tomtmark i anslutning till vägar och avlopps-
ledningsnät.  
 
Fortsatt försäljning av tomter på kommunens bostads- och industriom-
råden. Fokus på försäljning av tomter i Storby industriområde samt på 
Kyrkvikens och Haralds bostadsområde. Under 2017 har detaljplanen 
för Haralds bostadsområde uppdateras för att attrahera fler köpare.  
 
Verksamhetsplan år 2024 -2025 
 
Att all ledig kommunal åkermark skall vara utarrenderad. Fortsatt av-
verkning enligt skogsbruksplanen för 2023.  
 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar verksamhetsmålen och verksamhetspla-
nerna till kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
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KS § 275 ALLMÄNNA FÖRVALTNINGENS AVGIFTER OCH HYROR 2023   
 
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:  
 

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.   
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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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KS § 276 TAXOR INOM BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET I KOMMUNERNA 2023  
 
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 18.10.2022 § 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. 
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KS § 277 TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGSPROJEKT VB-9 VÄGBELYSNING  
 

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.  
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KS § 278 TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGSPROJEKT KV3 SKAGVÄGEN  
 

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. 
__________ 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
18.10.2022 
 

Sida 
64 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

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. 
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KS § 279 ÅLANDS BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS HÖSTMÖTE 04.11.2022 
 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 279 
 

Bilagt Ålands Brand- och räddningsförbunds r.f. kallelse till förbunds-
möte den 02.11.2022 samt höstmöte den 4.11.2022 kl. 18.30. Anmälan 
ska ske senast 27.10.2022. 
  
Eckerö kommuns representant är Kalle Björnhuvud med Janne Fager-
ström som ersättare. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar om att utfärda fullmakt till ombudet samt om  
eventuella direktiv inför förbundsmötet samt höstmötet.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag, kommunstyrelsen beslutar att inte utfärda direktiv inför 
förbundsmötet samt höstmötet.  
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KS § 280 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - UTBETALNING AV LÖN   
 

Kommunstyrelse 18.10.2022 § 280 
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KS § 281 KOMMUNIKATIONSPOLICY ECKERÖ KOMMUN 
 

Kommunstyrelse 18.10.2022 § 281 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146 
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 137 
 

Under diskussionerna på kommunfullmäktiges sammanträde uttryckte 
flera ledamöter ett behov av att nämnderna, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige läser igenom Kommunikationspolicyn för Eckerö 
kommun och fäster särskild uppmärksamhet vid följande skrivningar i 
policyn: 
 
2.2 Nämnd/Förvaltning 
Respektive nämnd/förvaltning svarar för den förvaltningsspecifika 
kommunikationen, internt och externt. Nämndens ordförande är ytterst 
ansvarig för förvaltningens kommunikation. Medarbetare inom förvalt-
ningen som har verksamhetsansvar har också kommunikationsansvar. 
 
2.5 Förtroendevalda 
Förtroendevaldas rätt till upplysningar regleras i kommunallagens 21 § 
(ÅFS 73/1997): 
 
En förtroendevald har rätt att ta del av handlingar som förvaras hos 
kommunens myndigheter och att i övrigt erhålla uppgifter och upplys-
ningar av myndigheterna. 
Den förtroendevalda bör dock utnyttja sin rätt ansvarsfullt och med ef-
tertanke för att inte i onödan belasta förvaltningen mera än nödvändigt. 
All kommunikation med förvaltning och enskilda tjänstemän eller andra 
företrädare för förvaltningen ska vara saklig och ske hänsynsfullt och 
respektfullt. Detta gäller även i den mån en förtroendevald kommuni-
cerar externt i sin roll som förtroendevald. 
 
Som underlag för diskussioner i respektive kollegialt organ bifogas 
även Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt upp-
trädande i förtroendeorgan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommun-
styrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del av ett 
nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets hand-
bok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt att 
nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin verksam-
het. Efter nämndenars bereder kommunstyrelsen ett ärende till kom-
munfullmäktige. 
 
BESLUT: 
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Ärendet bordlades. 
 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146 

 
Bordlagt ärende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommun-
styrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del av ett 
nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets hand-
bok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt att 
nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin verksam-
het. Efter nämndernas bereder kommunstyrelsen ett ärende till kom-
munfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 

 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 281 
 

Byggnadstekniska nämnden (§ 72, 12.09.2022) och Närings- och kul-
turnämnden (§ 15, 05.10.2022) har tagit del av arbetshälsoinstitutets 
handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan 
samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun. Enligt beslut KS 
07.06.2022 § 146 ska kommunstyrelsen bereda ett ärende till kom-
munfullmäktige efter att nämnderna har tagit del av arbetshälsoinsti-
tutets handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroendeor-
gan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun. Samtliga 
nämnder inom Eckerö kommuns regi ska inom september månad år 
2022 ta del av arbetshälsoinstitutets handbok om behandling av 
osakligt uppträdande i förtroendeorgan. Utbildnings- och fritidsnämn-
den har inte tagit beslut om att nämnden har tagit del av arbetshälso-
institutets handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroen-
deorgan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun inom sep-
tember månad 2022.    
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen aviserar utbildnings- och fritidsnämnden om att be-
slut behöver tas om att utbildnings- och fritidsnämnden har tagit del av 
arbetshälsoinstitutets handbok om behandling av osakligt uppträdande 
i förtroendeorgan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun.  
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
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KS § 282 SKRIVELSE, COVID - 19 PENG TILL KOMMUNANSTÄLLDA  
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 282 
 

Den 13.10.2022 har barn- och äldreomsorgsledare Axel Söderback, 
Skolföreståndare Maria Bonds och daghemsföreståndare Gun Sivén 
inkommit med en skrivelse om att kommunen visade sin tacksamhet 
för de insatser som gjordes under Covid-19 med en så kallad ”Covid-
19 peng”. Skrivelsen lyder som följande: 
 
På grund av Covid-19 pandemin som på mer eller mindre sätt påverkat 
alla kommunalt anställda i Eckerö skulle det vara en god idé att kom-
munen visade tacksamhet med en ”Covid-19 peng”. 
Pengen skulle delges samtliga kommunala verksamhetsområden. 
Denna form av handling från kommunens sida skulle sporra alla an-
ställda att i framtiden fortsätta jobba hårt i vetskapen om att de gjort ett 
utomordentligt arbete i svåra och tunga fysiska & psykiska tider. Det 
skulle även förhoppningsvis skapa en känsla av tillräcklighet i arbetet 
de utfört under pandemins värsta tider. 
Även om pengar i detta fall inte skulle lindra den oro och rädsla som 
de anställda känt skulle det ändå vara ett försök av kommunen att upp-
muntra välutfört arbete och visa tacksamhet för detta. 
Eckerö kommuns ledningsgruppsmedlemmar är positivt inställda till 
detta förslag som förs vidare till kommunstyrelsens kännedom. 
Förslagsvis kunde summan på denna Covid-19 peng vara 600 € / an-
ställd. 
 
13.10.2022 
Tf barn- och äldreomsorgsledare, Axel Söderback 
Daghemsföreståndare, Gun Sivén 
Skolföreståndare, Maria Bonds 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen inväntar resultatet av lokala förhandlingar mellan ar-
betsgivar- och arbetstagarorganisationer på Åland gällande ersättning 
för arbete under Covid-19. Motsvarande förhandlingar har skett i riket 
och förväntas ske på Åland.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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Dnr: KANSLI 231/2022 
 

KS § 283 KORRIGERING, § 238 RIKSDAGSVALET, KOMMUNSTYRELSE 11.10.2022  
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 283 
Kommunstyrelse 11.10.2022 § 238 
 

Justitieministeriet har meddelat kommunen om att riksdagsval förrättas 
söndagen den 02.04.2022. Förhandsröstning ordnas i landet under pe-
rioden 22 – 28.3.2022 (sju dagar från onsdag till tisdag). 
 
Enligt Vallagen (714/1998) § 9 skall kommunstyrelsen besluta om an-
talet och placeringen av de allmänna förhandsröstningsställena i kom-
munen. Det skall finnas åtminstone ett förhandsröstningsställe i varje 
kommun om inte något annat följer av särskilda skäl. 
 
Kommunen kan ordna förhandsröstningen i sina egna utrymmen eller 
enligt avtal i någon utomstående aktörs utrymmen. Kommunstyrelsen 
svarar för nödvändiga anskaffningar för förhandsröstningen enligt vad 
som föreskrivs om kommunala upphandlingar. Om kommunen ordnar 
förhandsröstningen i någon utomstående aktörs lokaler (till exempel i 
ett köpcentrum eller Åland Posts lokaler) ska den i detta fall själv ingå 
ett avtal om användningen av lokalerna direkt med aktören i fråga.  
 
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om de allmänna förhandsröstnings-
ställena och röstningsställena på valdagen i god tid så att de kan regi-
streras i justitieministeriets valdatasystem senast fredagen den 13 ja-
nuari 2023 före kl. 12. Samma datum ska även uppgifterna om röst-
ningsställena på valdagen samt centalvalnämndens kontakuppgifter 
senast registreras i valdatasystemets basdatasystem.  

 
Enligt Vallagens § 48 bestäms att förhandsröstningsställena inte får  
vara öppna före kl. 8 eller efter kl. 20 på vardagar. På veckosluten får  
förhandsröstningsstället inte vara öppet före klockan 10 eller efter kl.  
16. Enligt lagen skall valnämnden förordna minst två valförrättare.  
 
Åland post har inkommit med information om möjligheten att teckna 
avtal avseende förhandsröstning på utvalda postkontor. Dessa post-
kontor är: 
 
-  Postkontoret i Kumlinge 
-  Postkontoret på Kökar 
-  Postkontoret i Mariehamn 
-  Postkontoret i Sviby 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
18.10.2022 
 

Sida 
71 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

På de fyra postkontor där Åland Post erbjuder förhandsröstning kom-
mer Åland Post att använda rösträttsdatasystemet. Åland Post önskar 
att så många kommuner som möjligt använder rösträttsdatasystemet. 
För att få tillgång till rösträttsdatasystemet behöver kommunen avtala 
om användning av rösträttsdatasystemet med Justitiedepartementet.  
 
Postkontoren kommer att ha följande öppettider under förhandsröst-
ningsperioden: 
- Kumlinge, Kökar, Mariehamn och Sviby: normala öppettider under 
vardagar (dvs. 22, 23, 24, 27 och 28 mars) 
- Kumlinge och Kökar: två timmar lördagen den 25 mars 
- Mariehamn: tre timmar lördagen den 25 mars 
- Sviby: stängt lördagen den 25 mars. 
 
Förhandsröstning kommer inte att erbjudas på något av postkontoren 
söndagen den 26 mars. Ålands post har inkommit med ett utkast på 
kostnadsförslag för att anlita dem som förhandsröstningsställe.  
 
Särskilda förhandsröstningsställen  
 
Särskilda förhandsröstningsställen är de sjukhus, verksamhetsenheter 
inom socialvården som lämnar vård dygnet runt och andra verksam-
hetsenheter inom socialvården som anges i beslut av kommunstyrel-
sen samt straffanstalter. I anstalter får rösta enbart de som vårdas eller 
har intagits där. En valbestyrelse som utsetts av kommunstyrelsen 
kommer till varje anstalt och förrättar röstningen minst på en  
och högst på två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. 
 
  
Kommundirektören förslag:  
 
Kommunstyrelsen besluter att inte anta Ålands post erbjudande om 
förhandsröstningsställe. Eckerö kommun inrättar ett förhandsröst-
ningsställe enligt nedan avseende riksdagsvalet 2022: 
  
Förhandsröstningsställets namn: 
 
Kommunkansliet i Eckerö Besöksadress: Södra Överbyvägen 8 Post-
anstalt: 22270 Eckerö Telefon: 018-32930 E-post: info@eckero.ax 
 
Öppethållningsdagar och -tider:  
 
Onsdag – fredag, 22.03.2023 - 24.03.2023 kl. 09.00 -15.00  
Lördag, 25.03.2023 kl. 13.00 - 15.00  
Måndag – tisdag 27.03. – 28.03.2022 kl. 09.00 -15.00 
 

mailto:info@eckero.ax
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Kommunstyrelsen beslutar att röstning på valdagen söndagen den  
02.04.2023 ska ske på skolan i Eckerö.  
 
Besöksadress: Käringsundsvägen 16 Postanstalt:  
22270 Eckerö Telefon: 018-32930 E-post: info@eckero.ax 
 
Kommunstyrelsen beslutar om särskilt förhandsröstningsställe och  
öppethållningstider enligt nedan. 
 
Förhandsröstningröstningställets namn: Solgården  
Besöksadress: Nyckelpigsgränd 21 Postanstalt: 22270 Eckerö Tele-
fon: 018-32930 E-post: info@eckero.ax 
  
Öppethållningstider:  
Söndag, 26.03.2023 kl. 13.00 – 15.00 
  
Kommunstyrelsen beslutar att sända Justitieministeriets brev till val-
nämndens kännedom. 
 

Kommunstyrelse 18.10.2022 § 283 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
I KS § 238 den 11.10.2022 behandlas riksdagsvalet 2023. Följande 
meningar har fel datum och ska korrigeras enligt följande: 
 
Felaktigt datum: 
 
Justitieministeriet har meddelat kommunen om att riksdagsval förrättas 
söndagen den 02.04.2022. Förhandsröstning ordnas i landet under 
perioden 22 – 28.3.2022 (sju dagar från onsdag till tisdag). 
  
Korrekt datum: 
 
Justitieministeriet har meddelat kommunen om att riksdagsval förrättas 
söndagen den 02.04.2023. Förhandsröstning ordnas i landet under pe-
rioden 22 – 28.3.2023 (sju dagar från onsdag till tisdag). 
 
Felaktigt år: 
 
Eckerö kommun inrättar ett förhandsröstningsställe enligt nedan avse-
ende riksdagsvalet 2022: 
 
Korrekt år: 
 

mailto:info@eckero.ax
mailto:info@eckero.ax
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Eckerö kommun inrättar ett förhandsröstningsställe enligt nedan avse-
ende riksdagsvalet 2023: 
 
 
Felaktigt datum: 
 
Öppethållningsdagar och -tider: 
Onsdag – fredag, 22.03.2023 - 24.03.2023 kl. 09.00 -15.00 
Lördag, 25.03.2023 kl. 13.00 - 15.00 
Måndag – tisdag 27.03. – 28.03.2022 kl. 09.00 -15.00 
 
Korrekt datum: 
 
Öppethållningsdagar och -tider: 
Onsdag – fredag, 22.03.2023 - 24.03.2023 kl. 09.00 -15.00 
Lördag, 25.03.2023 kl. 13.00 - 15.00 
Måndag – tisdag 27.03. – 28.03.2023 kl. 09.00 -15.00 
 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag  
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KS § 284 ANHÅLLAN, ECKERÖ-HAMMARLAND FÖRSAMLING 
 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 284 
 

 
Eckerö-Hammarland församling har inkommit den 08.07.2022 med be-
gäran om rabatterad annonsering i Eckerös kommunblad enligt bilaga. 
Anhållan har inte behandlats av kommunstyrelsen eller annan instans. 
Efter anhållan har Eckerö-Hammarlands församling erhållit två fakturor 
på 73 euro vardera. Eckerö-Hammarlands församling har den 
14.10.2022 påmint om deras anhållan och frågat om den har behand-
lats. Församlingen önskar att deras ärende skyndsamt bereds och be-
handlas för att underlätta deras budgetplanering.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Eckerö-Hammarland församling beviljas avgiftsfri annonsering i Eck-
erö kommunblad från och med november 2022.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
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KS § 285 EXTRAÄRENDE - SÅUD:S BUDGET 2023 SAMT OM- OCH TILLBYGGNAD AV KHS 
 
 
KOMMUNSTYRELSE 18.10.2022 § 285 

 
 
SÅUD: har den 26.09.2022 inkommit med budgetförslag för år 2023 
samt förslag på om- och tillbyggnad av KHS. Vad gäller personalkost-
nader 2023 räknas det med en 2 % löneförhöjning. Noteras att kom-
pletta budgetdokument inte har färdigställts eller skickats ut i samband 
med hörandet. 
 
Projektet vad beträffar om- och tillbyggnad av KHS har avbrutits av 
förbundsfullmäktige den 26.11.2020 för att behandlas på nytt inför bud-
get 2023. Enligt förbundsstyrelsens statistik kommer elevstatistiken för 
år 2023-2028 att röra sig mellan 350-366 elever. 

 
Kommundirektörens förslag: 
 
Generellt gäller ytterst återhållsamhet rörande SÅUD:s budget kom-
mande år med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förut-
sättningar.  
 
Kommunstyrelsen anser inte det som ändamålsenligt att verkställa en 
om- och tillbyggnad av KHS år 2023. Dels på grund av nuvarande höga 
byggnadskostnader och dels i och med att kommunstyrelsen anser att 
SÅUD i stället för utbyggnad ska se över möjligheten att bygga en ny 
högstadieskola inom SÅUD:s distrikt.  
 
 
BESLUT:  
 
Enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 286 AVGIFTER FÖR VIMPLAR PÅ KOMMUNKANSLIET  
 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 286 
 
Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 16 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 230 
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 136 
 
 

KS § 136 BUDGETDIREKTIV 2023 Kommunstyrelse 24.05.2022 § 136 
Förslag till budgetdirektiv 2023 i bilagan. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv 2023 i enlighet med för-
slag och delger beslutet till nämnderna.  
 
BESLUT: Enligt förslag. 

 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 230 
 

Budgetdirektiven för Eckerö kommun har fastslagits den 24.05.2022 i 
kommunstyrelsen, KS § 136. I budgetdirektiv för budget 2023 beskrivs 
olika tidsfrister i samband med budgetarbetet år för 2022. Bland annat 
ska taxor och avgifter av kommunens nämnder behandlas den 
20.09.2022 i kommunstyrelsen. Detta är inte möjligt i sin helhet av föl-
jande orsaker: 
- Utbildnings- och fritidsnämnden saknar beredning om barnomsorgs- 
och fritidsavgifter. Frågan kommer att tas upp åter den 
13.10.2022 inom utbildnings- och fritidsnämnden med en utförlig be-
redning som grund. 
- Äldreomsorgens avgifter och taxor har inte förberetts inför styrelse-
mötet 20.09.2022 i enlighet med budgetdirektiven. Taxor och avgifter 
för äldreomsorgen förväntas att senast vara sammanställda inför sty-
relsemöte den 18.10.2022. 
- Byggnadstekniska nämnden har inte än sina målsättningar klara i 
enlighet med budgetdirektiven. 
- Närings- och kulturnämnden har inte taxor och avgifter inom sitt 
område, dock målsättningar. Närings- och kulturnämnden har inte be-
handlat målsättningar inför styrelsemötet den 20.09.2022 i enlighet 
med budgetdirektiven. 
Kommundirektörens Förslag: 
- Kommunstyrelsen behandlar barnomsorgs- och fritidsavgifter samt 
målsättningar på styrelsemöte den 18.10.2022. 
- Äldreomsorgens avgifter och taxor samt målsättningar behandlas 
senast på styrelsemöte den 18.10.2022. 
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- Målsättningarna för byggnadstekniska nämnden behandlas på styrel-
semöte den 18.10.2022. 
- Närings- och kulturnämnden sammankallas för att behandla budget 
2023 där även målsättningar ingår. Målsättningarna behandlas 
på styrelsemöte den 18.10.2022. 
- Budgetseminariet skjuts upp till vecka 42, förslagsvis till onsdagen 
den 02.11.2022  
 
BESLUT: Enligt förslag 
 

Närings- och kulturnämnden 05.10.2022 § 16 
 
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 behöver närings- och kulturnämnden föreslå verksam-
hetsmål inför kommunstyrelsen. Vad beträffar avgifter och taxor har 
inte närings- och kulturnämnden andra avgifter än de avgifter som finns 
för köp av kommunens vimplar. Närings- och kulturnämnden har inte 
några taxor att behandla. Vimplarna har år 2022 blivit dyrare att in-
handla till kommunen, därmed har priset för försäljning år 2022 juste-
rats på kommunkansliet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Följande verksamhetsmål för år 2023 föreslås inför kommunstyrelsen: 
 
Nämnden kommer att bidra och stödja evenemang som anordnas i 
Eckerö, samt stöda aktiva föreningar för att bibehålla ett aktivt före-
ningsliv. Nämnden kommer att bistå näringslivet genom att annonsera 
i utvalda tidskrifter. Närings- och kulturnämnden arbetar aktivt med: 

 
- Att stödja och bistå med bidrag till aktiva föreningar inom Eckerö 
- Främja aktivitet för unga och äldre 
- Marknadsföra kommunen 
 
Verksamhetsmål för år 2024 – 2025 enligt bilaga. 

 
Det nya vimpelpriset år 2023 föreslås inför kommunstyrelsen enligt för-
slaget nedan: 
 
Vimpel Tidigare pris Justerat pris 
Vimpel 3 m 35 € 45 € 
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Vimpel 4 m 45 € 55 € 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag   

 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 286 
 

Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa vimpelpriserna omedel-
bart. Vimpelpriserna på kommunkansliet är: 
 
Vimpel 3 m   45 € 
Vimpel 4 m  55 € 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller 
kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: § 252 – 279, § 281 – 283, § 285 - 286 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: § 280, § 284 
 

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

 
ANVISNING FÖR  
RÄTTELSEYRKANDE 

 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkandet kan framställas 
samt tid för yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett 
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; 
myndighetens adress och postadress: 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8 
22270 Eckerö 
 
Paragrafer: § 280, § 284  
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett 
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras 
med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får överkla-
gas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i 
felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 
befogenheter eller om beslutet strider mot lag. 
 

Myndighet till vilken besvär  
kan anföras samt besvärstid 

Besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar 
 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands landskapsregering 
PB 1060 
22111 Mariehamn 
 
Paragrafer: 
Besvärstid 30 dagar 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 

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

 


