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Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet 
 

KomL § 54: 
 

"Kallelse till sammanträde skall avsändas och bringas till allmän kännedom 
minst fyra dagar före sammanträdet. I kommunfullmäktiges arbetsordning kan 
även längre kallelsetid bestämmas." 
 

KomL § 58 mom. 1: 
 
"Fullmäktiges sammanträde är beslutfört, då minst två tredjedelar av ledamö-
terna är närvarande." 
 
Kallelse till sammanträdet har bringats till allmän kännedom i anslagstavlan 
19.1.2017 samt  avsänts till fullmäktige samma dag. 
 

 
ORDFÖRANDEN TORDE 

 
1) förrätta namnupprop 
 
varefter 
 
2) konstateras huruvida sammanträdet är lagligen sammankallat och med 
hänsyn till antalet närvarande fullmäktige beslutfört. 
 

ORDFÖRANDE FÖRRÄTTADE 
 

1) namnupprop och konstaterade att 34 ordinarie fullmäktige och 1 ersät-
tare var närvarande 
 
varefter 
 
2) konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och med 
hänsyn till antalet närvarande fullmäktige beslutfört. 
 

------ 
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Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende 
 

KomL § 62: 
 

"Vid kommunalt organs sammanträde skall föras protokoll, som undertecknas 
av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. 

 
KomL § 61: 

 
Den som deltagit i beslutsfattandet, lagt fram ett motförslag eller röstat mot be-
slutet samt den som föredragit ärendet har, om beslutet avviker från beslutsför-
slaget, rätt att anmäla avvikande mening genom att reservera sig mot beslutet. 
Reservationen skall göras genast efter att beslutet har fattats. En skriftlig moti-
vering som har framställts innan protokollet justerats skall fogas till protokollet. 
 
Den som har röstat mot beslutet eller reserverat sig är inte ansvarig för beslu-
tet. Föredraganden är ansvarig för ett beslut som fattats på hans föredragning, 
om han inte har reserverat sig. 
 

KomL § 63: 
Fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders protokoll jämte därtill fogad an-
visning om rättelseyrkande eller besvärsanvisning hålls efter justeringen offent-
ligt framlagda så som meddelats på förhand. Andra myndigheters protokoll 
hålls framlagda på motsvarande sätt, om myndigheten anser det vara behöv-
ligt. 
 

STADSFULLMÄKTIGE TORDE BESLUTA 
 

1) att utse två fullmäktigeledamöter att justera protokollet den             
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den            
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Stadsfullmäktige beslöt 
 
1) att utse fge Peter Lassus och fge Lasse Åberg att justera protokollet den 
2.2.2017 
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 3.2.2017.
            
 

------ 
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Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Roy Wilson 
 

SSTYR 24.01.2017, § 5 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Roy Wilson anhåller om befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag, vilka 
är följande: 
 
Ledamot i samkommunfullmäktige för K5 
Ledamot i samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt 
 
Orsaken är att Wilson inte längre är valbar på grund av flytt till annan ort. 
 
När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska, enligt § 37 i KomL, det organ 
som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget 
har upphört. I fråga om en samkommunfullmäktigeledamot fattas beslutet av 
stadsfullmäktige.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Roy Wilson konstateras ha förlorat valbarheten till kommunala förtroende-
uppdrag som representant för Närpes stad eftersom han har flyttat från orten 
 
att en ny ledamot i samkommunfullmäktige för K5 utses 
 
att en ny ledamot i samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt utses. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Stadsfullmäktige beslöt Roy Wilson beviljas befrielse från sina uppdrag.  
 
Ledamot Nyqvist-Mannsén förslog att John Berg utses till ny ordinarie ledamot i 
samkommunfullmäktige för K5 samt att som ny ersättare för honom utse Karl-
Gustav Svedjebäck.  
 
Ledamot Nyqvist-Mannsén förslog att till ny ordinarie ledamot i samkommun-
fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt utse Björn Häggblom.  
 
Förslagen godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om resurser för förebyggande åtgärder inom ungdomssektorn 
 

SSTYR 24.01.2017, § 7 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 19.9.2016 inlämnade ledamot Linda 
Pellfolk en motion (bilaga A) om resurser för förebyggande åtgärder inom ung-
domssektorn för att förebygga användningen av alkohol och droger bland unga 
i Närpes.  
 
På basen av resultaten från THL-undersökningen Hälsa i skolan kan det kon-
stateras att användningen av alkohol och droger ökat i Närpes jämfört med tidi-
gare år. Eftersom frågan om ungas användning av alkohol och droger är sekto-
röverskridande har stadsstyrelsen begärt utlåtanden från fritidsnämnden, bild-
ningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden (se bilagor B-D).  
 
Det drogförebyggande arbetet är mycket viktigt. För att hantera frågorna be-
hövs ett strategiskt och metodiskt angreppssätt samt samverkan mellan olika 
organ och myndigheter.  
 
Huvudansvaret för det drogförebyggande arbetet inom Närpes stad ligger inom 
fritidsnämnden som ansvarar för nykterhetsarbetet. Det är därför ändamålsen-
ligt att ansvariga tjänsteinnehavare inom ungdoms- och fritidssektorn koordine-
rar det drogförebyggande arbetet. Ett utvidgat samarbete med samkommunen 
K5 och deras missbrukarkoordinatorer vore också önskvärt.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 

 
att de tjänsteinnehavare som ansvarar för nykterhetsarbetet söker ett utvidgat 
samarbete med samkommunen K5 och deras missbrukarkoordinatorer samt 
med andra organ och myndigheter som berörs av drogförebyggande arbete   
 
att fritidsnämnden i samband med budgetarbetet beaktar resursbehovet under 
momentet nykterhetsarbete för insatser som ska förebygga användning av al-
kohol och droger bland unga  
 
att motionen därmed är slutbehandlad. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Ledamot Linda Pellfolk föreslog att en summa om 5.000 euro tas upp i form av 
en tilläggsbudget men förslaget vann inget understöd.  
 
Ledamot Marianne Nygårds föreslog återremittering av ärendet till stadsstyrel-
sen men förslaget om återremittering vann inget understöd.  
 
Stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård förslog att i beslutstexten tas med en 
ordalydelse om  
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att ansvariga tjänsteinnehavare uppgör en tydlig plan med förslag till åtgärder 
samt  
 
att en tilläggsbudget tas upp senast under höstens första fullmäktigemöte.  
 
Förslaget understöddes av stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund.  

 
Förslaget godkändes enhälligt.  
 

------ 
 

 

ALLM: 62/2016§ 4, SFGE 2017-01-30 18:00 Sida 7



Förteckning över obehandlade motioner 
 

SSTYR 24.01.2017, § 8 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Enligt stadsfullmäktiges arbetsordning ska stadsstyrelsen före utgången av feb-
ruari månad för stadsfullmäktige förelägga en förteckning över motioner som ej 
slutbehandlats.  
 
Fyra stycken motioner är obehandlade, se bilaga. 
 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagd förteckning över motioner som ej slutbehandlats antecknas för kän-
nedom.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Förlängning av mandatperioden för stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges 
presidier 
 
SSTYR 24.01.2017, § 16 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Enligt den nya kommunallagen (410/2015) förläggs kommunalvalet till april 
2017, varför den nuvarande mandatperioden för de kommunala organen för-
längs till den 31.5.2017 eller till dess att nya förtroendevalda har valts.  
 
Finlands Kommunförbund har gjort tolkningen att den fortsatta mandat-
perioden för förtroendevalda gäller alla kommunala organ. Stadsfullmäktiges 
och stadsstyrelsens presidier har dock valts för en period som avviker från den 
normala mandatperioden. Enligt förvaltningsstadgan 12§ väljs stadsstyrelsen 
för två år medan stadsfullmäktiges ordföranden genom ett separat beslut i 
stadsfullmäktige §3, 2015 valts för en period om två år. Eftersom presidierna 
inte klassas som formella organ, och eftersom mandatperioden avviker från 
fullmäktiges mandatperiod, så har Finlands Kommunförbund gjort den tolkning-
en att man bör utse presidier fram tills den 31.5.2017 då den förlängda man-
datperioden löper ut. Detta kan göras t.ex. genom omval. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
 att stadsstyrelsens presidiums mandatperiod förlängs till den 31.5.2017 
 
att stadsfullmäktiges presidiums mandatperiod förlängs till den 31.5.2017.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 15/2017§ 6, SFGE 2017-01-30 18:00 Sida 9



Godkännande av avtal/ Ab Närpes Dynamo Net Oy 
 

SSTYR 24.01.2017, § 18 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Närpes stad har i dagsläget ett service- och supportavtal med Ab Närpes Dy-
namo Net Närpiö Oy vilket innebär att staden köper merparten av sin IT-service 
från Dynamo Net. Närpes stad och Dynamo Net har fört diskussioner om att 
staden ska överta den personal av Dynamo Net som för tillfället är stationerad 
på Närpes hälsovårdscentral, i enlighet med gällande avtal, med anledning av 
framtida organisationsförändringar. Totalt handlar det om två årsverken i form 
av en mjukvaruadministratör samt en IT-administratör.  
 
Mellan staden och Dynamo Net har uppgjorts ett utkast till avtal gällande över-
föringen av personalen vilket framkommer av bilaga. Avtalet har behandlats 
och godkänts i Dynamo Nets styrelse den 16.1.2017. Därtill har förhandlingar 
med den berörda personalen förts och dessa har gett sitt samtycke till överfö-
ringen. Överföringen av personalen är tänkt att ske den 1.3.2017 i enlighet med 
vad som avtalas.  
 
Som en följd av överföringen krävs en intern omdisponering av budgeten. Med 
anledning av personalöverföringen föreslås samtidigt att en överföring av bud-
getmedel görs mellan följande resultatområden: 
 
Stadsstyrelsen: ADB-funktioner, minskning 75 000€ 
 
Vård- och omsorgsnämnden: Förvaltning, hälso- och sjukvård, fastanställdas 
löner, ökning 60 000€ samt lönebikostnader 15 000€, totalt 75 000€.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att godkänna bilagda avtal gällande stadens övertagande av två årsverken från 
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy.  
 
att en bugetändring görs så att 75 000€ flyttas från stadsstyrelsen till vård- och 
omsorgsnämnden i enlighet med ovanstående beredning.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Johan Sund 
 

SSTYR 24.01.2017, § 19 
 
Planläggare Malin Haka: 

Stadsstyrelsen har medels beslut 26.1.2016 § 8 mottagit de av Erik Nordman 
testamenterade medlen och beslutat att medlen primärt används vid äldrebo-
endet Pörtehemmet samt att vård- och omsorgsnämnden ges rätt att förvalta 
medlen. Testamentet realiseras genom att sälja skogsfastigheten till högstbju-
dande. Skogsfastigheten har värderats i samband med bouppteckningen av 
Skogsvårdsföreningen Österbotten. 
 
Skogsfastigheten består av två skiften som utannonserades för försäljning 
19.11.2016 i tidningarna Syd-Österbotten och Pohjalainen samt på stadens 
hemsida. Anbud skulle ges skiftesvis. 
 
Inom utsatt tid inlämnades tio anbud på skifte 1 som omfattar ca 17.2 ha. Johan 
Sund lämnade det högsta anbudet på 80.434 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 17,2 ha stort område av fastigheten Forsbäck RN:r 
13:107 i Pörtom by, för 80.343  euro.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Johan Sund  godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Mats Nordman 
 

SSTYR 24.01.2017, § 20 
 

Planläggare Malin Haka: 
Stadsstyrelsen har medels beslut 26.1.2016 § 8 mottagit de av Erik Nordman 
testamenterade medlen och beslutat att medlen primärt används vid äldrebo-
endet Pörtehemmet samt att vård- och omsorgsnämnden ges rätt att förvalta 
medlen. Testamentet realiseras genom att sälja skogsfastigheten till högstbju-
dande. Skogsfastigheten har värderats i samband med bouppteckningen av 
Skogsvårdsföreningen Österbotten. 
 
Skogsfastigheten består av två skiften som utannonserades för försäljning 
19.11.2016 i tidningarna Syd-Österbotten  och Pohjalainen samt på stadens 
hemsida. Anbud skulle ges skiftesvis. 
 
Inom utsatt tid inlämnades fem anbud på skifte 2 som omfattar ca 13 ha. Mats 
Nordman lämnade det högsta anbudet på 26.500 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 13 ha stort område av fastigheten Forsbäck RN:r 
13:107 i Pörtom by, för 26.500  euro.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Mats Nordman  godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av skissritningar, byggnadssättsbeskrivning och preliminärt 
kostnadsförslag för Närpes servicecenter/kök och aula 

 
TEKN 18.01.2017, § 4 
SSTYR 24.01.2017, § 21 

 
I årets budget finns 2,1 milj. € för planering och byggande av Närpes service-
center/kök och aula. Nybyggnaden omfattar ca.2 480 m2 och saneringen ca. 
790 m2.  
 
I EP för åren 2018-2019 finns ytterligare reserverat 3,8 milj. € för projektet. 
 
Byggprojektet består av två delar, en köks- och en ingångsdel. Dessa byggs i 
två olika skeden. Köket byggs först, varefter den befintliga köksbyggnaden rivs 
och aulan byggs. Köksdelen omfattar, förutom köket, även matsal i första vå-
ningen. I källaren finns personalens omklädningsrum, lagerutrymmen samt tek-
niska utrymmen. 
 
I ingångsdelen finns, förutom aula, mötesrum samt sociala utrymmen. En för-
bindelsekorridor i källaren binder ihop Efraim och bäddavdelningen med 
varandra. 
 
På gården byggs soprum, generatorrum samt vaktmästarnas förråd. Dessa be-
tjänar hela komplexet. 
 
Eftersom huskropparna ansluts till befintliga byggnader, kräver detta större re-
surser i form av ökade budgetmedel. 
 
Arkitektplaneringen sköts av Ab Byggbotnia Oy, konstruktionsplaneringen av 
Oy Contria Ab, VVSA- och elplaneringen av Oy Avecon Ab samt sprinklerpla-
neringen av Oy Palotekninen insinööritoimisto Ab. 
 
Av bilaga framgår projektets innehåll samt noggrannare kvadrater. 
 
Byggnadskostnaderna är beräknade till 5,9 milj. €. 
 

Tekniska direktören föreslår: 
Nämnden torde föreslå för stadsstyrelsen att godkänna 
 
skissritningarna och byggnadssättsbeskrivningen. 
 

Beslut: 
Tekniska direktören Edd Grahn presenterade föreliggande ritningar. 
 
Godkändes enhällligt. 
 
____ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagda skissritningar och byggnadssättsbeskrivning för Närpes servicecen-
ter, kök och aula, godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
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Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Ledamot Marjo Österdahl lämnade in en kläm med följande ordalydelse: 
 
Om detta projekt överskider budgeten 5,9 miljoner euro eller om interna bud-
getomdisponeringar krävs, ska ärendet behandlas snarast möjligt i stadsfull-
mäktige.  
 
Ledamot Emina Arnautovic´ m.fl. ledamöter understödde Österdahls förslag.  
 
Med ledamot Österdahls kläm som tillägg beslöt stadsfullmäktige enhälligt att 
godkänna stadsstyrelsen förslag.  
 

------ 
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Val av vård- och omsorgsdirektör 
 

SSTYR 24.01.2017, § 26 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Tony Pellfolk har anhållit om avsked från tjänsten som vård- och omsorgsdirek-
tör från 1.2.2017 p.g.a. att han blivit vald till en tjänst i en annan organisation. 
Ifall han beviljas avsked från tjänsten som vård- och omsorgsdirektör ska den 
besättas med en ny innehavare. 
 
Enligt Närpes stads förvaltningsstadga fattar stadsfullmäktige beslut om val av 
vård- och omsorgsdirektör. Ordinarie tjänst ska lediganslås offentligt av behörig 
myndighet. Enligt en uppskattad tidtabell kunde valet ske på stadsfullmäktiges 
sammanträde 30.1.2017. Därförinnan skulle sökande ges möjlighet att bli inter-
vjuade inför fullmäktigeledamöterna. För att förbereda intervjuerna torde en ar-
betsgrupp bestående av ledande förtroendevalda och tjänstemän utses. 
 
Vård- och omsorgsdirektörens huvudsakliga uppgifter enligt uppgiftsbeskriv-
ningen är följande: 
 
- Organisera och leda arbetet på vård- och omsorgsavdelningen 
- Fungera som föredragande i vård- och omsorgsnämnden 
- Handha personalärenden enligt förvaltningsstadgan 
- Utföra övriga av stadsstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och  
 stadsdirektören bestämda uppgifter 
 
Behörighetskrav för vård- och omsorgsdirektören är högre högskoleexamen. Av 
kunnande som behövs i arbetet kan nämnas: 
 
- Erfarenhet av vård och omsorg samt förvaltning 
- God muntlig och skriftlig förmåga samt goda språkkunskaper i svenska  

 och finska  
- God samarbetsförmåga, god organisationsförmåga och god ledarskaps- 

 förmåga 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att såframt nuvarande tjänsteinnehavare beviljas avsked offentligt lediganslå 
tjänsten som vård- och omsorgsdirektör  
 
att prövotiden för tjänsten är 6 månader och 
 
att utse en arbetsgrupp för att förbereda intervjuer med sökande till tjänsten. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt med följande arbetsgrupp: stadsfullmäktiges ord-
förande, stadsstyrelsens ordförande, vård- och omsorgsnämndens ordförande, 
stadsdirektören, vård- och omsorgsdirektören samt personalchefen. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
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------   
 

Nio personer har sökt tjänsten inom utsatt tid. Sökandena framgår av bilagd för-
teckning. Arbetsgruppen som valts för att förbereda intervjuer med de sökande 
har sammanträtt och konstaterat att de sökande som kan anses uppfylla behö-
righetskraven är Jim Eriksson, Peter Guss, Britt-Mari Kaarre, Tiia Krooks, Tarja  
Makkonen, Riitta Palmberg och en person som önskar att uppgifter som sö-
kande inte anges offentligt. Dessa personer kallas till intervju torsdagen den 19 
januari eller måndagen den 23 januari 2017. Ledamöterna i stadsfullmäktige 
samt vård- och  omsorgsnämnden har möjlighet att närvara vid intervjuerna. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att utgående från sökandenas meriter och gjorda intervjuer välja en av de sö-
kande till ny vård- och omsorgsdirektör i Närpes och 
 
att prövotiden för tjänsten är 6 månader. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Jim Eriksson väljs till ny vård- och omsorgsdirektör och 
 
att prövotiden för tjänsten är 6 månader. 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Ledamot Linda Pellfolk föreslog att  ny vård- och omsorgsdirektör utses genom 
val.  
 
Stadsfullmäktige skred till val med slutna sedlar. Som rösträknare kallades pro-
tokolljusterarna.  
 
Ledamot Britta Stenberg anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.  

 
Efter det att samtliga ledamöter lämnat sina röstsedlar till ordföranden och pro-
tokolljusterarna kontrollräknat rösterna kunde ordförande Mikaela Björklund 
konstatera att Jim Eriksson erhållit 31 röster, Tia Krooks en (1) röst, Peter Guss 
en (1) röst, samt att en (1) blank röst avgivits.    
 
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige sålunda beslutat 
 
att välja Jim Eriksson till ny vård- och omsorgsdirektör och 
 
att prövotiden är sex månader.  

 
 

------ 
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Förlängning av borgensansvar/ Närpes Fjärrvärme Ab 
 

SSTYR 24.01.2017, § 29 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Stadsfullmäktige beviljade 24.4.2006 § 18 borgen för ett lån till Närpes Fjärr-
värme Ab på 3,5 milj. euro i Närpes Sparbank. Den ursprungliga lånetiden upp-
gick till 10 år och lånet lyftes 27.2.2007. Av lånet återstår idag 2 450 000 euro. 
Den ursprungliga amorteringsplanen har ändrats p.g.a. att bolaget i stället 
amorterat på lån med högre ränta. Den återstående lånetiden uppgår till 7 år 
enligt den ändrade amorteringsplanen. Eftersom den ursprungliga borgensför-
bindelsen löper ut den 28.2.2017 bör borgensförbindelsen förlängas med 7 år 
för att anpassas till den förändrade amorteringsplanen.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 

 
att Närpes stad förlänger borgensansvaret för lån 496310-82155131 (2,45 milj. 
€) i Närpes Sparbank med 7 år. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Sven Jerkku anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Sven Jerkku anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 
 

------ 
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Inlämnande av motion 
 
Efter det att ärendena på föredragningslistan var slutbehandlade inlämnade le-
damot Tanja Eklund m.fl. in en bilagd motion. 
 

------ 
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BESVÄRSANVISNING 

 
  I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.  
 
 Besvärsrätt 

 
I detta beslut får ändring sökas av den som beslutet avser eller vars 
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).  

 
Besvärstid 

 
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.  
 
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärs-
tidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, 
om inte något annat visas. Vid elektronisk delgivning anses parten ha 
fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes. 
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista da-
gen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär 
anföras den första vardagen därefter. 

 
Besvärsmyndighet 

 
Besvären anförs hos Vasa förvaltningsdomstol 
Postadress: PB 204, 65101 Vasa   
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4 vån.  
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi  
Faxnummer: 029 56 42760  
Telefonnummer: 029 56 42611  
 
Öppettider för förvaltningsdomstolens registratur: 08:00-16:15 
 

Besvärens form och innehåll 
 
Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyl-
ler kravet på skriftlig form. 
 
I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges 
 
– det beslut i vilket ändring söks 
– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar 

som yrkas 
– de grunder på vilka ändring yrkas. 
 
I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. 
Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrä-
dare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärs-
skriften, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i be-
svären. 
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I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig 
behövlig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får del-
ges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges. 
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska under-
teckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte komplet-
teras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om av-
sändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets au-
tenticitet och integritet. 
 
Till besvären ska bifogas   
 
– det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks 
– intyg över vilken dag beslutet har delgetts, någon annan 

utredning över när besvärstiden har börjat 
– de handlingar som ändringssökanden åberopar, om de inte 

redan tidigare har lämnats till myndigheten. 
 
Rättegångsavgift 

 
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen 
av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i 
lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig-
heters prestationer 26.7.1993/701. 

 
Protokoll 

 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos 
Närps stads registratur.  
 
Postadress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes  
E-postadress: staden@narpes.fi 

  Faxnummer: 06 2241 285  
Telefonnummer: 06 2249 111  
 
Öppettider för kommunens registratur: 08:00-15:45 
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