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SAMMANTRÄDESTID: 24.04.2017  kl. 18:00 – 19:00 

SAMMANTRÄDESPLATS: Stadshuset, sessionssalen 

NÄRVARANDE 
MEDLEMMAR: 

  28 ordinarie fullmäktige, bilaga 14A 
  5 ersättare 

 

 

Som ordförande fungerade fullmäktiges ordinarie ordförande 
Mikaela Björklund 
 

FRÅNVARANDE: Ledamöterna Järvinen, Lassas, Lindén, Rönnqvist, Skinnars, 
Westerberg, Åberg (se bilaga 14A) 
 

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, förvaltningsdirektör Björn 
Häggblom. 
 

ÄRENDEN: §§ 14 - 18 

UNDERSKRIFT Ordförande 
 
 
 
Mikaela Björklund 

Protokollförare 
 
 
 
Björn Häggblom 

PROTOKOLLET HAR 
JUSTERATS 

Tid 27.4.2017 
 
 
 
Roger Kronlund   Marjo Österdahl 

PROTOKOLLET HAR 
VARIT FRAMLAGT TILL 
PÅSEENDE 

Tid och plats 28.4.2017         Utdragets riktighet bestyrker: 
Stadshuset i Närpes 
 
 
 
Björn Häggblom 
Förvaltningsdirektör   
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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 
13.4.2017 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 28 ordinarie fullmäktige och 6 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 Roger Kronlund och fge Marjo Österdahl att justera protokol-
let den 27.4.2017 
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 28.4.2017.
            
 

------ 
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Motion om en förlängning av gång- och cykelbanan mellan Högback  
industriområde och riksväg 8 

 
SSTYR 14.02.2017, § 33 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Vid stadsfullmäktiges möte den 12.12.2016 inlämnade ledamot Sven-Erik 
Björkbacka en motion om behovet av att anlägga en lätt trafikled intill landsväg 
673 Närpes-Korsnäs på avsnittet Högback industriområde – rv 8 och eventuellt 
ännu längre österut. 
 
En begäran om utredning har tillställts tekniska nämnden som behandlat ären-
det på sitt möte den 18.1.2017. Av nedanstående redogörelse framgår nämn-
dens utlåtande samt förslag.  
 
Redogörelse 
Landsväg 673 Närpes-Korsnäs klassificeras som en regionalväg med en trafik-
täthet av 2 905 (291) fordon i dygnet på avsnittet rv 8 – Högback industriom-
råde. På avsnittet rv 8 – österut mot Svartbäckvägens anslutning är trafiktät-
heten 869 (125) fordon i dygnet. Inom parentes andelen tungtrafik. Ingen sta-
tistik över mängden lätt trafik finns att tillgå. Vägen är en statlig väg och därmed 
är den juridiska väghållaren NTM-centralen/trafikverket. 
 
Vägen är på det aktuella avsnittet relativ rak och har vägbelysning. Hastighets-
begränsningen är 80 km/h och på avsnittet finns en större anslutning lv 17169 
Östra Linjen. I närområdet finns ytterligare Molnåbäcken.  
 
Längs landsväg 673 från Högback industriområde och österut saknas idag re-
glering för den lätta trafiken. För att säkerställa trafiksäkerheten på det berörda 
avsnittet är anläggandet av en lätt trafikled en möjlighet. Ett annat alternativ 
kunde också vara att få till stånd en breddning av befintlig väg med bredare 
vägren. Den berörda vägsträckan är 2 750 m lång. Alternativet med skild lätt 
trafikled torde vara det trafiksäkraste alternativet. 
 
Kostnaderna för anläggandet av en lätt trafikled på det aktuella avsnittet, Hög-
back industriområde – rv 8 uppskattas till 650 000 €. I kostnaderna ingår också 
anläggandet av bro över Molnåbäcken.  
 
För ärendets fortsatta beredning torde Närpes stads tjänstemän vid olika till-
fällen med NTM-centralen framhålla behovet av trafiksäkerhetsförbättrande åt-
gärder längs lv 673 på avsnittet Högback industriområde – rv 8. 
 
Närpes stads andel i projektet bör avgöras i samband med kommande budget-
diskussioner. 
 

Tekniska direktören föreslår: 
Nämnden torde  
 
ange ovanstående som sitt utlåtande till stadsstyrelsen. 
 

Tekniska nämndens beslut: 
Godkändes enhälligt med notering att det vid revideringen av trafiksäkerhets-
planen framförs behov av att mera lätta trafikleder förverkligas. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
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Stadsstyrelsen besluter 
 
att avge ovanstående redogörelse samt 
 
att för stadsfullmäktige föreslå att motionen därmed är slutbehandlad.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om utredning av möjligheterna att bygga en havsbaserad vind- 
kraftspark 

 
SSTYR 14.02.2017, § 34 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 12.12. 2016 inlämnade ledamot Peter 
Lassus en motion (bilaga A) om att Närpes stad ska utreda möjligheterna att 
bygga en havsbaserad vindkraftspark.  
 
Redogörelse 
I en utredning (bilaga B) beskriver stadens planläggningsingenjör Bo-Erik Lilje-
dal lägesbilden för havsbaserad vindkraft. Av denna utredning framgår att i 
landskapsplan 2030 har beslutats om två havsbaserad vindkraftsområden i 
Sydösterbotten, varav ett område ligger utanför Korsnäs-Närpes och ett annat 
utanför Skaftung-Sideby (se kartbilaga). Landskapsplanen fastställdes av mil-
jöministeriet 21.12.2010. 
 
Österbottens landskapsplan, etapp 2 (Förnybara energireformer och deras pla-
cering i Österbotten) fastställdes av miljöministeriet 14.12.2015. I denna plan 
utreddes två nya havsbaserade vindkraftsområden i Sydösterbotten men i för-
slagsskedet togs områdena bort med hänvisning till att områdena kan medföra 
negativa konsekvenser för naturmiljö, skärgårdslandskap, flyttfåglar, Natura 
2000-områden samt sjötrafik.  
 
Med stöd av ovanstående konstateras att motionens ärende redan är utrett och 
att det i gällande landskapsplan finns två områden i Sydösterbotten reserve-
rade för vindkraftsparker till havs.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att avge ovanstående redogörelse samt  
 
att för stadsfullmäktige föreslå att motionen därmed är slutbehandlad.   
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Inlämnande av motion 
 
Efter att det att ärendena på föredragningslistan var slutbehandlad inlämnade 
ledamöterna Karl-Gustav Svedjebäck och Linda Pellfolk bilagda motioner.  
 
Motionerna överstyrdes till stadsstyrelsen för beredning.   
 

------ 
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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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