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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 
16.4.2015 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 Marianne Nyqvist-Mannsén och fge Peter Lassus att justera 
protokollet den 29.4.2015 
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 30.4.2015.
            
 

------ 
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Motion om beredskap vid olika krissituationer  
 

SSTYR 10.02.2015, § 49 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback 
I en motion daterad den 10.11.2014 har fullmäktige ledamot Eivor Eklund-Back 
m.fl. ställt ett antal frågor gällande olika myndigheters beredskap i olika krissi-
tuationer gällande t.ex. översvämningar. 
 
På ett allmänt plan kan konstateras att dylika frågor hanteras i kommunernas 
och andra myndigheters beredskapsplaner. Närpes stad har så sent som 2013 
uppdaterat sina beredskapsplaner och godkänt dessa i stadsstyrelsen den 
11.06.2013 § 115. Enligt offentlighetslagen (621/99) § 7, 8 och 10 är bered-
skapsplanen en till valda delar icke offentlig handling och sålunda kan man inte 
i detta skede gå in på enskilda detaljfrågor. Det finns dock en allmän del som 
finns som bilaga och där det går att få svar på flertalet frågor.  
 
I motionen ställs också frågan vilken beredskap räddningsverket har och den 
frågan går det inte heller att gå in på i ett dylikt ärende med hänvisning till ovan 
nämnda lagstiftning. Däremot kan konstateras att samarbetet mellan rädd-
ningsverket och staden i dylika frågor fungerar bra. Hösten 2013 hölls den se-
naste stora beredskapsövningen för kommuner, Pohja-Botten 13, där huvud-
temat var just översvämningar och övningen ordnades av regionförvaltnings-
verket i samarbete med räddningsverket. Övningen föregicks av ett antal kurs-
dagar där Närpes stad var en av de mest aktiva kommunerna att delta.  
 
Vad gäller information till enskilda kan konstateras att detta även är en sak som 
delvis faller inom ramen för den del av beredskapsplanen som inte är offentlig, 
men räddningsverket brukar poängtera att man bör ha en batteridriven radio till 
hands för eventuella störningssituationer. Krisinformation via radio sker alltid i 
samarbete med räddningsverket som är den instans som har rätt att sända ut 
ett allmänt nödmeddelande. Om egen beredskap finns mera information till ex-
empel på Österbottens räddningsverks och Ely-centralens hemsidor. Därtill 
finns information från Ely-centralen gällande hantering av översvämningsrisker 
även på stadens hemsida.  
 
Vad gäller den egna beredskapen kan det också poängteras att envar ansvarar 
för skyddande av sin egen egendom i enlighet med räddningslagen; De som 
äger eller innehar en byggnad eller som utövar industri- eller affärsverksamhet 
samt ämbetsverk, inrättningar och andra sammanslutningar är skyldiga att på 
ifrågavarande plats och i sin verksamhet förebygga uppkomsten av farliga situ-
ationer samt att ha beredskap att vid överhängande fara skydda människor, 
egendom och miljön och att vidta sådana räddningsinsatser som de på egen 
hand förmår göra. 
 
Därtill måste det också nämnas att då det råder en krissituation finns det en 
förhållandevis tydlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter. För en kom-
muns del är det högsta prioritet att kunna upprätthålla den normala servicen 
oavsett krissituation medan det t.ex. är räddningsverkets uppgift att rädda liv 
samt stå för allmän akut krishjälp. Oavsett så sker all krishantering i nära sam-
arbete mellan olika myndigheter i enlighet med bland annat de olika bered-
skapsplanerna och räddningslagen.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
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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: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om reducering av vägbelysning med 50 % 
 

SSTYR 10.03.2015, § 61 
 

Vägbyggmästare Stig-Erik Ingves: 
Fullmäktigeledamot Ann-Charlotte Åkerman inlämnade 03.02.2015 en motion 
om att reducera vägbelysningen med 50 % (bilaga). 
 
I motionen framförs att staden bör utreda möjligheten till att reducera kostnader 
för vägbelysningen med 50 % enligt principen ”varannan lyktstolpe lyser”. Sam-
tidigt önskas att kostnader för vägbelysning på årsbasis eller inbesparing pre-
senteras. 
 
Trafiksäkerhet 
Olyckor under mörkrets tid är både till antalet flera och omfattning av skadorna 
betydligt större än under den ljusa tiden. Fastän trötthet, vårdslöshet i trafiken 
och alkohol är bidragande orsaker till trafikolyckor är den mest bidragande or-
saken dock mörkret. Mörkret har en stor påverkan på uppträdandet och presta-
tionsförmågan hos bilisten. Under mörkrets tid ökar nämligen olycksrisken 1,5 – 
3 gånger jämfört med ljusa förhållanden. Genom vägbelysning erhålls en betyd-
ligt mindre olycksrisk.  
Vägbelysningen förbättrar även trafiksäkerheten på avsnitt som är exceptionel-
la, exv. vid avsnitt med stor anslutningstäthet, på tätortsområden med flertal 
övergångsställen, vid kanaliseringar, vid avsnitt med lätt trafik, vid skolor mm. 
 
Belysningstekniska principer 
Vägbelysningen skall tekniskt vara på en godkänd nivå.  Exv. skall väganvän-
daren kunna upptäcka hinder på körbanan eller i körbanans omedelbara när-
het. Väganvändaren bör också kunna bilda sig en uppfattning om körhastighet 
och yttre förhållanden. Vägbelysningen säkerställer också den optiska vägled-
ningen.  Trafikverkets standard SFS-EN 13201-2 utgör grund för nivån på väg-
belysning. All planering, underhåll och anläggning av vägbelysning skall ske i 
enlighet med trafikverkets standarder.  
 
Vägbelysningen inom Närpes stad 
 
Inom Närpes stad finns vägbelysning längs huvudvägar, landsvägar, vägar 
inom detaljplaneområden och till en viss del längs enskilda vägar.  
 
Antalet ljuspunkter, totalt 2 802 st, som Närpes stad ansvarar och underhåller 
är enligt följande: 
 
HQ 125 W 1 434 st, HQ 250 W 861 st, SPNA 70 W 344 st, SPNA 100 W 59 st, 
SPNA 150 W 104 st. 
Kostnaden på strömförbrukningen för vägbelysningen är på årsbasis  
ca 90 000 €. 
Kostnaden för 1 h brinntid utgör ca.15 000 € på årsbasis. 
Kostnaden för att utföra de arbeten som fullmäktigeledamot Åkerman hänvisar 
till i sin motion, dvs ”skruva ur” och i ett senare skede ”skruva i” är kostnadsbe-
räknad till 70 000 € eller 50 €/lampa. 
Kostnader hänförs till paketbil, arbetare, personlyft, trafikdirigering. Arbete på 
större väg kräver, i viss mån, dubbel uppsättning med resurser i enlighet med 
NTM-centralens krav för ”säkert arbete på allmän väg”  
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Med hänvisning till trafikverkets fastställda standarder för vägbelysningen och 
med tanke på en märkbar försämring av trafiksäkerheten är de i motionen före-
slagna åtgärderna varken tekniskt eller ekonomiskt försvarbara. 
 
 
På basen av ovanstående föranleder motionen inga åtgärder. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att avge ovanstående redogörelse som svar på motionen 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 ökad användning av ekologiska produkter 
 

SSTYR 10.03.2015, § 62 
 

Kosthållschef Maj-Britt Grönberg: 
Ledamoten i stadsfullmäktige Linda Pellfolk har väckt en motion (bilaga) om att 
öka användningen av ekologiska produkter inom Närpes stad. Motionären före-
slår, att Närpes stad så snabbt som möjligt går med i programmet Stegvis mot 
eko. Programmet ger en grund och hjälp för storkök att använda ekologiska 
produkter. Jord- och skogsbruksministeriets mål är att 20 % av råvarorna i de 
offentliga köken år 2020 ska vara ekologiska. Den verkliga siffran ligger idag på 
9 %. I Sverige är andelen uppe i 21 %. 
 
Redogörelse 
Programmet Stegvis mot eko upprätthålls av EkoCentria 
(http://www.ekocentria.fi) och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. 
Avsikten med Stegvis mot eko är att hjälpa yrkesköken att börja använda fler 
ekologiska produkter samt att uppmuntra dem att ta hänsyn till hållbar utveck-
ling i sin verksamhet. Att ansluta sig till programmet är frivilligt men med en 
årsavgift mellan100-500 € per år. För Närpes stads del skulle det bli 500€ per 
år samt en registreringsavgift på 50 €.  
 
Stegvis mot eko är indelat i 6 ekosteg.  
Steg 1. I köket används genomgående en väsentlig ekologisk råvara, dessutom 
används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. 
Steg 2. Genomgående minst 2 väsentliga ekologiska råvaror används, samt 
andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. 
Steg 3. Minst 4 väsentliga ekologiska råvaror används, samt andra ekologiska 
produkter i mån av möjlighet. 
Steg 4. I köket används ständigt minst 8 ekologiska råvaror. Dessutom an-
vänds andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. 
Steg 5. I köket används ständigt minst 20 ekologiska råvaror. Dessutom an-
vänds andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. 
Steg 6. Ekologiska alternativ används inom alla råvarugrupper och vanliga rå-
varor används enbart om det inte finns något ekologiskt alternativ. 
 
Ekologisk produktion ingår i verksamhet som tar hänsyn till hållbar utveckling. 
Som ett led i den hållbara utvecklingen uppmuntras offentliga måltidstjänster att 
senast 2015 bjuda på ekologisk mat minst två gånger i veckan (SRB 04/2009). 
Också de riktlinjer och mål som regeringen offentliggjorde i mars 2012 föreskri-
ver att användningen av ekologiska produkter i yrkeskök ska utökas. Enligt må-
let ska 20 % av maten i daghem och skolor vara ekologisk senast 2020. (JSM 
03/2012). 
Programmet Stegvis mot eko är flexibelt eftersom varje kök kan sikta in sig på 
det steg de vill, regelbundet välja vilka ekologiska råvaror de använder samt 
avancera till nästa steg i sin egen takt. Det kan vara hela organisationen som är 
med eller bara en del som t.ex. måltidstjänsterna för daghem.  

Kök som deltar i Stegvis mot eko får ett diplom mot en kostnad på 5 € /st att 
hänga upp på väggen för att synliggöra för kunderna, att köket engagerar sig i 
hållbar utveckling och i användningen av ekologiska produkter. 
 
Av en organisation som går med i Stegvis mot eko förväntas följande åtgärder: 
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- att göra upp en plan för hur man skall gå tillväga när man gradvis lägger till 
produkter samt välja pålitliga ekoprodukter, 
- att informera kunderna om ekoprodukterna, 
- att identifiera kritiska punkter i tillredningen bl.a. hur man ska reagera ifall 
stegvis-produkten inte går att få tag i, 
- att utföra överlåtelsegranskning genom att personalen kontrollerar att varorna 
är ekologiska när de tas emot. Av förpackningsföreskrifter eller dokument fram-
kommer uppgifter om att varan är ekologisk och 
- att hålla skild förvaring av ekologiska produkter från konventionella produkter. 
 
EkoCentria samlar varje år in uppgifter om hur stor mängd stegvis-produkter 
som köken har använt. 
 
Som ett exempel på jämförelse av pris kan nämnas att ekologiska havre- och 
veteflingor får en prisökning på ca: 0,12 – 0,39 €/kg jämfört med en konventio-
nellt odlad produkt.  
 
Att gå med i programmet Stegvis mot eko medför en del merkostnader bl.a. 
årsavgift tillkommer.  
 
I stället föreslås att matservicen i Närpes stad utan att gå med i programmet 
använder ekologiska produkter i mån av möjlighet. Ekologiska produkter an-
vänds som ett komplement till konventionella produkter på samma sätt som 
närodlade produkter används. Detta medför merarbete inom matservicen samt 
tilläggskostnader, eftersom ekologiska produkter i allmänhet är något dyrare än 
konventionella produkter. 
 

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: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion angående satsning på ungdomsverksamheten i Närpes 
 

SSTYR 10.03.2015, § 63 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Ledamöterna i stadsfullmäktige Sven Jerkku, Tanja Eklund och Johanna Borg 
har väckt en motion (bilaga) angående satsning på ungdomsverksamheten i 
Närpes. Med motionen vill ledamöterna att staden utreder följande: 
 
1. Hur lösa Närpes stads direkta huvudansvar för ungdomsverksamheten, så 

att det inte ligger på en förening, men ändå så att det goda samarbetet med 
föreningarna fortsätter och ytterligare kan utvecklas. 

2. Vilka behov har ungdomsverksamheten angående utrymmena och hur kan 
staden säkerställa dessa. 

3. Hur bör en större satsning av Närpes stad på ungdomarna i Närpes genom-
föras för att trygga ungdomsverksamhetens fortsättning. 
 

Redogörelse 
Fritidsbyrån, ungdomsrådet och sesamgruppen har gett utlåtande över motio-
nen (bilagor).  
 
Fritidsbyrån 
Fritidsbyrån konstaterar i sitt svar på motionen att enligt ungdomslagens 3 kapi-
tel 7 § ansvarar kommuner, ungdomsföreningar och andra organisationer som 
bedriver ungdomsarbete för genomförandet av ungdomsarbetet. Ungdomsar-
betet och ungdomspolitiken förverkligas genom sektoröverskridande samarbete 
samt i samråd med de unga, ungdomsföreningarna och andra föreningar som 
bedriver ungdomsarbete. 
 
I Närpes sker ett omfattande ungdomsarbete inom olika föreningar såsom uf-
föreningarna, Närpes 4H, scouterna, Förebyggarna, Närpes skolmusikkår, 
ungdomsidrotten samt inom församlingarna. Föreningarna erhåller verksam-
hetsbidrag av staden, men är fristående föreningar. Budgeten för ungdomsar-
betet kan förefalla något låg, men från både idrotts- och kultursektorns budge-
ter tillkommer en stor summa pengar årligen till ungdomsverksamhet inom re-
spektive sektor. 
 
Förbyggarna har i diskussion med fritidsbyråns representanter efterlyst större 
stöd och styrning i verksamheten, men att staden skulle överta det praktiska 
genomförandet av arbetet sågs inte som ett alternativ från föreningens sida. 
 
En större satsning av Närpes stad på ungdomarna kommer att genomföras 
främst i form av utökat samarbete. Detta gäller såväl ungdomsföreningarna 
som mellan staden, ungdomsrådet och Förebyggarna.  
 
Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet har fått ta del av såväl motionen som fritidsbyråns utlåtande om 
den. Rådet är enigt om att ungdomsverksamheten borde säkerställas och an-
ser att ansvaret borde ligga på kommunen och inte på en enskild förening. 
 
Ungdomarna i Närpes har redan mycket verksamhet att ta del av t.ex. inom kul-
tur och idrott, men ungdomsrådet anser att det ändå finns en risk för att en del 
av ungdomarna hamnar utanför. Ungdomarna saknar ett utrymme för samvaro, 
som även kunde finnas till förfogande för andra som vill ordna verksamhet för 
bygdens ungdomar.  
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Sesamgruppen 
Sesamgruppen har vid sitt möte 25.11.2014 tagit del av och besvarat motionen 
enligt följande. 
 
Punkt 1. Sesamgruppen anser att ungdomsverksamheten i Närpes bygger på 
ungdomslagen och strävar till att uppfylla de kriterier som finns för en god ung-
domskommun i enlighet med det ungdomspolitiska programmet 2012-2015. 
Ansvaret ligger på staden och inte på någon enskild förening. Ungdomsarbetet 
i Närpes förverkligas i huvudsak genom samarbete med många olika förening-
ar. 
 
Punkt 2. Utrymmena i centrum är hemtrevliga och det centrala läget är bra. Lo-
kalen har dock en del brister och ur ett långsiktigt perspektiv bör utrymmesfrå-
gan utredas. I byarna finns många olika uf-lokaler och andra ungdomsutrym-
men som ser olika ut och fungerar på olika sätt. 
 
Punkt 3. För att kunna genomföra en större satsning på ungdomarna i Närpes 
stad torde en resurshöjning ske. Ingen större utveckling är möjlig i detta skede 
eftersom det är många föreningar som ska dela på nuvarande resurser.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att ge ovanstående redogörelse som svar på motionen samt 
 
att för stadsfullmäktige föreslå att motionen därmed är slutbehandlad. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Ledamot Tanja Eklund föreslog att ärendet återremitteras för att punkt 2 i mo-
tionen ytterligare utreds. Hennes förslag understöddes av ledamot Michaela 
Esch. 
Stadsstyrelsen företog omröstning mellan fortsatt behandling (ja) och återremit-
tering (nej). I omröstningen avgavs 7 (sju) ja-röster och 3 (tre) nej-röster.  
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen därmed beslutat att fortsätta be-
handlingen av ärendet. Ingen ytterligare diskussion förekom varför stadsstyrel-
sen beslöt i enlighet med stadsdirektörens förslag. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Stadsfullmäktige beslöt dock enhälligt att komplettera beslutet med följande 
tillägg: ”Kontinuiteten i ickeprestationsbaserad ungdomsverksamhet i staden 
måste tryggas och därmed beaktas i kommande budgetberedning ”. 
 
 

------ 
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Anhållan om förlängning av återbetalningstid 
 

SSTYR 14.04.2015, § 71 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:  
Stadsfullmäktige beslöt 28.1.2013 att ändra återbetalningstiden för stadens in-
dustrihall i Övermark där Närpiön Erikoisvaunut NEK Oy verkar, så att slutraten 
på 142 081,73 euro skulle erläggas 28.2.2015. Nu anhåller företagets ledning 
om att få skjuta upp de sista raterna av inlösningssumman t.o.m. 31.01.2016.  
Orsaken till förlängningen är att företagets orderstock vuxit kraftigt under den 
senaste tiden efter en lång lågkonjunktur och detta kräver ett större rörelsekapi-
tal.  
I enlighet med tidigare beslut fakturerades en rat på 25 000 per 30.11.2014.  
Företaget anhåller således om att hela återstående summa på 167 081,73 euro 
(25 000 + 142 081,73) får betalas 31.01.2016.  
Hyran enligt nuvarande avtal uppgår till 6 månaders euribor + 0,8 %.  
Hyran uppbärs månatligen och ändras i enlighet med ränteläget per 31.05. och 
30.11. årligen.  
 

Stadsdirektörens förslag:  
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att Närpiön Erikoisvaunut NEK OY:s avtal om inlösning av stadens industrihall i 
Övermark förlängs t.o.m. 31.01.2016. Ingen amortering sker under år 2015 
utan hela slutsumman på 167 081,73 euro erläggs 31.01.2016.  
Hyran uppbärs månatligen enligt 6 mån euribor + 0,8 % och ändras enligt rän-
teläget 31.05.2015 och 30.11.2015.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Anhållan om befrielse från förtroenduppdrag/ Ann-Katrin Enqvist 
 

SSTYR 14.04.2015, § 73 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Ann-Katrin Enqvist anhåller om befrielse från sina kommunala förtroendeupp- 
drag i Närpes p.g.a. att hon har flyttat till annan ort. Hon är därmed inte längre 
valbar. 
A-K Enqvist har varit medlem och ordförande i nämnden för fri bildning och i 
den egenskapen även varit medlem i den parlamentariska kommittén. 
 
När en förtroendevald förlorar sin valbarhet skall, enligt § 37 i KomL, det organ 
som har rätt att utse den förtroendevalda konstatera att förtroendeuppdraget 
har upphört. I detta fall fattas beslutet av stadsfullmäktige , som även väljer ny 
medlem i nämnden. Beslutet verkställs omedelbart. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Ann-Katrin Enqvist konstateras ha förlorat valbarheten till kommunala förtro-
endeuppdrag i Närpes p.g.a. att hon har flyttat från orten och att hennes förtro-
endeuppdrag därmed har upphört 
 
att en ny medlem i nämnden för fri bildning väljes samt 
 
att en ny ordförande för nämnden för fri bildning utses.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Stadsfullmäktige beslöt enhälligt 
 
att Ann-Katrin Enqvist har förlorat valbarheten till kommunala förtroendeupp-
drag i Närpes p.g.a. att hon har flyttat från orten och att hennes förtroendeupp-
drag därmed har upphört 
 
att som ny medlem i nämnden för fri bildning välja Maria Sundlin samt  
 
att som ny ordförande för nämnden för fri bildning välja Jeanette Häggqvist. 
 
 

------ 
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Godkännande av föravtal / säljare: Närpes stad, köpare: EPV Vindkraft Ab 
 

SSTYR 14.04.2015, § 71 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
EPV Vindkraft Ab har anhållit om att få köpa ett ca 8,2 ha stort markområde  av 
Närpes stad. Området ligger i Rangsby by längs vägen mellan Rangsby och 
Övermark (Rangsbyvägen) och är reserverat som Jord- och skogsbruksdomi-
nerat område (M-1) i godkända delgeneralplanen för Norrskogens vind-
kraftspark. EPV Vindkraft Ab har för avsikt att använda området som uppställ-
nings- och monteringsområde vid byggandet av vindkraftsparken i Norrskogen. 
Skogsvårdsföreingen Österbotten har värderat ovannämnda område till 54.292 
euro (gängse värde). Värderingen är daterad 17.2.2015. 
 
Föravtal till köpebrev, mellan Närpes stad och EPV Vindkraft Ab har uppgjorts. 
Enligt föravtalet skall slutligt köpebrev uppgöras mellan parterna senast inom 1 
månad från det att EPV Vindkraft Ab har tagit investeringsbeslut om att bygga 
Norrskogens vindkraftspark. Föravtalet förfaller ifall EPV Vindkraft Ab inte har 
tagit investeringsbeslut om byggandet av parken senast 30.4.2018. 
   
Föravtalet till köpebrev gäller ett ca 8,2 ha stort område av fastigheten GLO 
RN:r 1:137 (545-414-1-137) i Rangsby by. Köpesumman utgör 62.500 euro         
(= gängse värde + 15%).  
 
Som bilagor finns förslag till föravtal till köpebrev, fullmakt, slutligt köpebrev, 
områdeskarta och utdrag ur delgeneralplan. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt föravtal till köpebrev mellan Närpes stad och EPV Vindkraft Ab god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Inlämnande av motion 
 
Efter det att ärendena i föredragningslistan var slutbehandlade inlämnade le-
damot Johanna Borg bilagd motion. 
 
Stadsfullmäktige beslöt att överstyra motionen till stadsstyrelsen för beredning. 
 

------ 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet 

 
Över detta beslut kan besvär anföras hos: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 

Besvärstid 
Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part 
anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett 
brev därom  avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset el-
ler som har antecknats i ett  särskilt intyg om delfående av beslutet. 
Beslut som getts efter anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då 
beslutet gavs. 
 
Vid beräkningen av dagen för delfåendet och tiden för sökande av ändring ska föl-
jande bestämmelser i lagen om beräknande av laga tid beaktas: 
* den dag då tiden för sökande av ändring anses börja räknas inte med i tidsfristen 
* om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första  
   maj, julafton, midsommarafton eller en söckenlördag, får ändring sökas den  
   första vardagen därefter 
* ändring ska sökas senast den sista dagen av tidsfristen innan ämbetsverket  
  stänger. 

 
Besvärsskrift 

Av besvärsskriften bör framgå: 
- besvärandens namn, yrke, boningskommun, postadress och telefonnummer 
- beslut, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller av den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens namn, yrke, boningskommun och postadress upp-
givas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och bevis över den dag, 
från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till  besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. 
Besvärshandlingarna skall vara framme senast den sista besvärsdagen innan ver-
ket stänger. 

 
Rättegångsavgift 

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig-
heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. I nämnda lag finns särskilda bestämmelser 
om vissa fall där avgift inte uppbärs. 
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