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2    ersättare 
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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 
9.3.2016 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 33 ordinarie fullmäktige och 2 ersättare 
var  
 närvarande 

 
 varefter 

 
2) konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hän-

 syn 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 Britta Stenberg att justera protokollet 
  den 24.3.2016 
 
 2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 24.3.2016.
            

 
 ------ 
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Godkännande av ändring av detaljplanen för kvarteren 147 och148  
samt tillhörande torg-, trafik- och grönområden i Närpes centrum 

 
SSTYR 13.10.2015, § 127 
SSTYR 26.01.2016, § 24 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Stadsstyrelsen har 13.10.2015 § 127 beslutat att ändra detaljplanen för kvarte-
ren 147 och 148 med tillhörande torg- trafik- och grönområden i Närpes centrum. 
Behovet av planering har aktualiserats genom att Lemminkäinen Hus Ab har an-
hållit om en planändring för att möjliggöra byggandet av en stor detaljhandels-
enhet på området.  
Enligt förslaget förblir kvarter 147 oförändrat och innehåller en tomt för bostads-, 
affärs- och kontorsbyggnader i 3 och ¾ -våningar där minst 20% av den be-
byggda våningsytan bör användas för affärsutrymmen (AL-2, k III u3/4). Kvarter 
148 ändras från att ha varit två tomter för flervåningshus i 3 våningar och en 
tomt för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader i 3 och ¾ -våningar där minst 
10% av den bebyggda våningsytan bör användas för affärsutrymmen till en tomt 
för affärsbyggnader (KM I) där en stor detaljhandelsenhet på 3.000 m2 vånings-
yta får placeras. Allmänna parkeringen (LP) och området för närrekreation har  
omformats. Med hjälp av planbestämmelser försöker man skapa en trivsam miljö 
runt torget.  
 
Program för deltagande och bedömning har varit framlagt till allmänt påseende 
under tiden 19.10 - 02.11.2015 i enlighet med MBL 63 § och MBF 30 §. Inga 
kommentarer inlämnades. Planutkast har varit framlagt till allmänt påseende i 
beredningsskedet (växelverkan) 16 – 30.11.2015. Under tiden som planutkastet 
var framlagt inlämnades tre åsikter. NTM-centralen har också gett kommentarer 
om utkastet. Åsikterna och kommentarerna har beaktats i utarbetandet av plan-
förslaget. 
 
Planbeskrivningen, och detaljplanen framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att förslaget till ändring av detaljplanen för kvarteren 147 och 148 samt tillhöran-
de torg- trafik- och grönområden i Närpes centrum godkänns, 
 
att framlägga förslaget till allmänt påseende under 30 dagar och inbegära utlå-
tanden från sektionen för byggnadstillsyn, Västkustens miljöenhet och Österbot-
tens räddningsverk. 
 
I den händelse att inga anmärkningar inkommer mot förslaget som föranleder 
väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till fullmäktige med förslag om 
godkännande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Planläggningsingenjören: 

Stadsstyrelsen har 26.01.2016 § 24 godkänt förslaget till ändring av detaljplan 
för kvarteren 147 och 148 samt tillhörande torg- trafik- och grönområden i När-
pes centrum. Planförslaget har varit framlagt till allmänt påseende under tiden 
1.2 – 1.3.2016. Under tiden inlämnades inga anmärkningar. Utlåtanden har in-
begjorts från sektionen för byggnadstillsyn, Västkustens miljöenhet och Öster-
bottens räddningsverk. Sektionen för byggnadstillsyn och Västkustens miljöen-
het har gett utlåtande och har ingenting att anmärka mot planförslaget. Utlåtan-
dena finns som bilagor. 
 
Eftersom inga anmärkningar inkommit och utlåtandena inte föranleder väsentli-
ga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till stadsfullmäktige med förslag om 
att ändringen av detaljplanen för kvarteren 147 och 148 samt tillhörande torg- 
trafik- och grönområden i Närpes centrum godkännes. 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om tillsättande av arbetsgrupp för granskning av investeringar 
 

SSTYR 16.02.2016, § 38 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
Ledamöterna i stadsfullmäktige Marjo Österdahl, Michaela Esch och Karl-
Gustav Svedjebäck har väckt en motion om att fullmäktige tillsätter en grupp av 
förtroendevalda och tjänstemän med huvuduppgift att hålla koll på investering-
arna och hur de framskrider i förhållande till budgeten. Enligt ledamöterna bor-
de fullmäktige informeras bättre om investeringarna. 
 
Redogörelse 
 
Bakgrund 
Enligt stadens förvaltningsstadga § 82 godkänner stadsfullmäktige i budgeten 
verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de enskilda organens re-
sultatområden och projekt. Stadsstyrelsen och nämnderna godkänner därefter 
dispositionsplanerna för förverkligandet av budgeten under budgetåret. I bud-
geten ingår även investeringsprojekt som i början av budgetprocessen föresla-
gits från de olika nämnderna. På samma sätt som för driftsbudgeten är det på 
nämndernas ansvar att respektive investeringsprojekt genomförs enligt budge-
ten.  
 
Av praktiska orsaker genomför och ansvarar oftast tekniska avdelningen, i 
samarbete med respektive nämnd, för större renoverings- och byggprojekt. I 
samband med dessa tillsätts också en projektgrupp för att övervaka invester-
ingsprojektet.  
 
I dagsläget följer respektive ansvariga inom nämnderna upp hur investerings-
planen framskrider. Ärenden med behov att justera investeringsplanen under 
budgetåret bereds och framläggs fullmäktige för behandling. Mindre justerings-
behov samlas under budgetåret och tas oftast upp under hösten innan kom-
mande års budget börjar beredas.  
 
I förvaltningsstadgan § 82 stadgas även att nämnderna årligen skall delge 
stadsstyrelsen rapporter över verksamhetens och budgetens utfall per 30.04. 
och 31.08. I dagsläget rapporteras inte utfallet av alla enskilda investeringspro-
jekt som nämnderna ansvarar för vid dessa tillfällen. I de flesta fall är projekten 
små och avvikelserna ringa. Mindre överskridningar kan täckas upp med un-
derskridningar på andra projekt.  

 
Ytterligare information och uppföljning 
För att förbättra informationen och uppföljningen av enskilda investeringsprojekt 
under budgetåret kunde kravet på att rapportera till stadsstyrelsen om utfallet 
av budgeten enligt § 82 i förvaltningsstadgan utsträckas att gälla även hur re-
spektive nämnds investeringsprojekt framskridit under budgetåret. Stadsstyrel-
sen kan därefter ge rapporten vidare till fullmäktige för kännedom. 
  
Den parlamentariska kommittén valdes första gången i början på år 2013 för att 
utveckla verksamheten i stadens olika sektorer mot en kostnadseffektivare 
verksamhet för att kunna hålla stadens ekonomi i balans. Kommittén omvaldes 
10.3.2015 med mandattiden 2015-2016 och den består av nio medlemmar: 
Stadsfullmäktiges ordförande, stadsstyrelsens ordförande, nämndordföranden, 
den politiska minoritetens representant och en personalrepresentant. Stadsdi-
rektören har fungerat som föredragande och ekonomidirektören som sekretera-
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re. Kommittén har sammanträtt ett flertal gånger under de senaste åren. Efter-
som kommitténs arbete varit mycket viktigt för att stabilisera stadens ekonomi 
borde dess arbete fortsätta. I uppgifterna skulle också ingå att på basen av 
årets ekonomiska utveckling och olika prognoser föreslå storleksnivån på inve-
steringarna under den kommande ekonomiplanperioden.  
 
Sammanfattningsvis föreslås att informationen och uppföljningen av invester-
ingsprojekten förbättras genom  

 
att nämndernas rapporter till stadsstyrelsen över verksamhetens och budge-
tens utfall utsträcks att gälla även enskilda investeringsprojekt, 
 
att stadsstyrelsen ger rapporterna vidare till fullmäktige för kännedom och 
 
att parlamentariska kommitténs uppdrag kompletteras med uppgiften att föreslå 
ändamålsenlig nivå på investeringarna under den kommande ekonomiplanperi-
oden. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att avge ovanstående redogörelse som svar på motionen och 
 
att för stadsfullmäktige föreslå att motionen därmed är slutbehandlad. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Ledamot Marjo Österdahl föreslog att ärendet återremitteras för ytterligare ut-
redning. 
Hennes förslag understöddes av Michaela Esch m.fl. ledamöter. 
Ledamot Sven Jerkku m.fl. ledamöter talade för fortsatt behandling. 
 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan fortsatt behandling (ja) och återre-
mittering (nej). I omröstningen avgavs trettio (30)  ja-röster och fem (5) nej-
röster. 
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige därmed beslutat att fortsätta be-
handlingen av ärendet. 
I den fortsatta diskussionen föreslog ledamot Göran Gjäls ett tillägg till stadssty-
relsens förslag som lyder ”samt att föreslå alternativ till prioritetsordning på in-
vesteringarna under den kommande ekonomiplaneperioden”. Förslaget under-
stöddes av Marianne Nyqvist-Mannsén m.fl. ledamöter. 
Marjo Österdahl m.fl. ledamöter meddelade att de inte omfattar Gjäls tilläggs-
förslag. 
 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan ett godkännande av Göran Gjäls 
tilläggsförslag  (ja) och ett förkastande av förslaget (nej). I omröstningen avgavs 
tio (10) ja-röster och tjugofyra (24) nej-röster. En ledamot avstod från att rösta. 
 
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige därmed beslutat att godkänna 
stadsstyrelsens förslag utan tillägg. 

------ 
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Övervakningskameror i Närpes centrum 
 

TEKN 02.03.2016, § 11 
SSTYR 08.03.2016, 43 

 
I samband med stadsfullmäktiges behandling av investeringarna för år 2016 
beviljades ett anslag om 15 000 € för övervakningskameror i Närpes centrum. 
Anslaget beviljades under förutsättning att de olika organen inom staden skulle 
få ta del av bakgrundsfakta i ärendet. 
 
På Österbottens polisinrättnings initiativ har det kommit ett förslag om ett 
gemensamt kameraövervakningsprojekt i samarbete med andra österbottniska 
kommuner. Detta för att förbättra säkerheten för kommuninvånare i centrumom-
råden. Förslaget går ut på att kommunen skaffar kameror, vilka linkas till poli-
sens övervakningscentral i Seinäjoki. 
 
Övervakningskamerorna fungerar som extra öga för polisen och lagrar in upp-
gifter om nattvandrare, trafik och fordon på allmänna platser. En kameraöver-
vakning kan utnyttjas i brottsutredningen och kan förebygga många brott. 
 
När en person är på ett övervakat område och gör en brottsanmälan kan en lä-
gescentralsoperatör rikta kamerorna enligt anmälarens direktiv och lagra hän-
delser för senare utredning. Kameraövervakningen i och för sig förebygger brott 
och ofog samt främjar trygghetskänslan. 
 
I Österbotten kommer det att finnas ett femtiotal övervakningskameror efter att 
projektet slutförts. I Vasa finns det över 20 övervakningskameror, i Seinäjoki  
över 700 övervakningskameror i olika fastigheter o.d. 
 
Det är kommunen som står för underhållet av kamerorna. 
 

Tekniska direktören föreslår: 
Nämnden torde föreslå för stadsstyrelsen  
 
att projektet förverkligas. 
 

Beslut: 
Godkändes enhälligt. 
 
____ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Närpes stad deltar i det gemensamma kameraövervakningsprojektet i enlig-
het med tekniska nämndens förslag. 

  
Stadsstyrelsens beslut: 

Ledamot Michaela Esch föreslog att ärendet återremitteras för ytterligare utred-
ning.  
Hennes förslag understöddes av ersättare Tony Wesander m.fl. ledamöter. 
 
Stadsstyrelsen företog omröstning mellan fortsatt behandling (ja) och återremit-
tering (nej). 
I omröstningen avgavs sex (6) ja-röster och fem (5) nej-röster. 
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Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen därmed beslutat att fortsätta be-
handlingen av ärendet. 
I den fortsatta behandlingen förekom ingen ytterligare diskussion varför stads-
styrelsen därmed beslöt föreslå för stadsfullmäktige i enlighet med stadsdirek-
törens förslag. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Ledamot Karl-Gustav Svedjebäck föreslog att ärendet återremitteras för ytterli-
gare utredningar. Hans förslag understöddes av Michaela Esch m.fl. ledamöter. 

                        Ledamot Sven Jerkku uttalade sig för fortsatt behandling. 
   
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan fortsatt behandling (ja) och återre-
mittering (nej). I omröstningen avgavs 19 ja-röster och 16 nej-röster.  
 
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige därmed beslutat att fortsätta be-
handlingen av ärendet. 
I den fortsatta diskussionen föreslog ledamot Anders Järvinen ett tillägg till 
stadsstyrelsens förslag med följande ordalydelse: ”Men att offentligen även kan 
få tillgång till kameraövervakningen via internet”. Hans förslag erhöll inte under-
stöd utan förföll. 
Ersättare Daniel Dahlbo föreslog att staden inte går med i kameraövervak-
ningsprojektet. Hans förslag fick understöd av Linda Pellfolk m.fl. ledamöter. 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja) och 
Daniel Dahlbos förslag (nej). I omröstningen avgavs femton (15) ja-röster och 
tjugo (20) nej-röster. 
 
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige därmed beslutat att inte delta i 
det gemensamma kameraövervakningsprojektet. 
 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes församling, köpare: Närpes  
stad 

 
SSTYR 08.03.2016, § 44 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Samtidigt som planeringen inleddes av ”Servicecenter” på sjukhusbacken på-
börjades också underhandlingarna med Närpes församling om köp av tilläggs-
mark. För att skapa tillräckligt med utrymme för en ny service- och räddnings-
väg på södra sidan av byggnaderna behövs tilläggsområde.   
   
Köpet gäller ett ca 2.580 m2 stort område av fastigheten  Klaresund RN:r 1:129 
i Klaresund by. Köpeobjektet har värderats till 12.900 euro (=5 €/m2). 
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund anmälde jäv och deltog inte i 
behandlingen av ärendet. 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund anmälde jäv och deltog inte i 
behandlingen av ärendet. Stadsfullmäktiges I viceordf. Karl-Gustav Svedjebäck 
fungerade som ordförande under ärendets behandling. 
 

------ 
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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 justitieförvaltningsmyndighe-
ters 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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