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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 
12.5.2017 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. 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Stadsfullmäktige beslöt 
 
1) att utse fge Sven Backman och fge Kerstin Berg att justera protokollet 
den 26.5.2017  
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 26.5.2017.
            
 

------ 
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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            
 
 

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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Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 
 

SSTYR 28.03.2017, § 46 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:  
Bokslutet för år 2016 till vilket hör resultaträkning, finansieringsanalys, balans-
räkning och noter till dem, tablå över budgetutfallet, samt verksamhetsberät-
telse föreligger klara för behandling. 
En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall 
också uppgöra ett koncernbokslut som en del av bokslutet.  
Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys 
och noter till dem.  
 
Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 1 milj. euro totalt sett. 
Alla intäktsslag överskred budgeten vilket avspeglar att stadens service utnytt-
jats maximalt under året och genererat mera intäkter från verksamheten.  
Enskilda resultatområden där merintäkterna skulle vara betydligt större än bud-
geterat finns inte utan merintäkterna är jämt fördelade på nästan alla nämnder.  
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetsintäkterna till ca 18,9 milj. euro.  
 
Verksamhetskostnaderna totalt sett underskred budgeten med 1,5 milj. euro.  
Personalkostnaderna underskred budgeten med 0,5 milj. euro, knappt 0,2 milj. 
euro av detta beror på ökade sjukförsäkringsersättningar. En del budgeterade 
tjänster har inte kunnat besättas under året utan köptjänster har använts. Ned-
skärningen av semesterpenningen inom den kommunala sektorn åren 2017-
2019 med 30 % påverkade semesterlöneperiodiseringen positivt redan för år 
2016 och ger en inbesparing på ca. 150 000 euro.  
 
Köp av tjänster underskreds med 1,2 milj. euro. Alla samkommuner varifrån 
staden köper tjänster underskred även detta år sina budgeter. Kostnaderna för 
specialsjukvård via Vasa sjukvårdsdistrikt underskred budgeten bl.a. beroende 
på återbetalningen av största delen av det beräknade överskottet för år 2016 
redan under hösten 2016. Kostnaderna för specialsjukvården totalt, inkl. psyko-
sociala enheten, underskreds med 1,2 milj. euro.  
Kostnader för material och förnödenheter överskred budgeten med 0,3 milj. 
euro. En del av detta kompenseras via ökade intäkter.  
Understöd och bidrag understeg budgeten något medan övriga verksamhets-
kostnader överskred budgeten.  
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetskostnaderna till 71,3 milj. euro.  
Kostnaderna minskade med 2 % jämfört med år 2015.  
 
Verksamhetsbidraget uppgick till -52,4 milj. euro och underskrider budgeten 
med 2,5 milj. euro. Ökningen i nettokostnader från år 2015 var 0,5 % eller 0,3 
milj. euro.   
 
I kommunalskatt inflöt 26 milj. euro eller samma nivå som år 2015, 10 000 euro 
mindre än budgeterat.  
I samfundsskatt erhölls 2,2 milj. euro, 200 000 mera än i budgeten.   
Fastighetsskatten inbringade 2,7 milj. euro, något över budgeten, en ökning 
med drygt 0,3 milj. euro jämfört med år 2015.  
Totalt sett inflöt 0,2 milj. euro i mera skatteintäkter än budgeterat.  
 
Det slutliga utfallet av statsandelar blev 27,8 milj. euro eller 0,2 milj. mera än 
budgeterat. Jämfört med år 2015 ökade statsandelarna med hela 4,2 milj. euro.  
Språkstatusändringen fr.o.m. 1.1.2016 gav 2,2 milj. euro i ökade statsandelar.  
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Därtill justerades kostnadsfördelningen mellan stat och kommun under året. 
Ökade avdrag i kommunalbeskattningen kompenserades även via statsande-
larna till kommunerna.  
 
Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,6 milj. euro. 
Det finansiella nettot påverkades positivt av att ränteintäkterna och försälj-
ningsvinsterna på värdepapper ökade jämfört med budgeten. Räntekostnader-
na minskade jämfört med tidigare år eftersom stadens lånebörda minskade un-
der året och ränteläget var fortsatt mycket lågt.   
 
Årsbidraget blev 6 776 562,86 euro vilket är 3,3 milj. euro bättre än den änd-
rade budgeten medan avskrivningarna uppgick till 2,7 milj. euro i enlighet med 
budgeten.   
 
Under tidigare perioder upplösta investeringsreserveringar gör att avskrivnings-
differensen kan minskas med 162 000 euro i bokslutet.  
 
Föreslås att en investeringsreservering på 3 milj. euro görs i bokslutet för kom-
mande investeringar i Närpes servicecenter.  
Bokslutet uppvisar efter bokslutsdispositionerna ett överskott på 1 250 583,74 
euro vilket ligger 0,3 milj. euro över budgeten.    
 
Investeringskostnaderna uppgår brutto till 6,0 milj. euro, i olika investeringsbi-
drag erhölls 0,5 milj., medan försäljningen av markområden inbringade 0,4 milj. 
euro. Nettoinvesteringskostnaden uppgår sålunda till 5,0 milj. euro och under-
skrider  budgeten med 0,6 milj. euro.  
 
Lånestocken minskade med 0,4 milj. euro under året till 19,7 milj. euro i bokslu-
tet eller 2 081 euro per invånare.  
Koncernens lånebörda uppgår till 5 382 euro per invånare.  
 
Kassamedlen inkl. placeringarnas bokföringsvärde uppgår till 16,4 milj. euro vid 
bokslutstidpunkten. Placeringarnas bokföringsvärde låg på 14,0 milj. euro och 
marknadsvärdet var 16,0 milj. euro, en ökning med 0,6 milj. euro från år 2015.  
 
Personalen har gjort en mycket bra arbetsinsats under året och lyckats maxi-
mera verksamhetsintäkterna men hålla kostnadsökningen på en mycket låg 
nivå. De enskilda budgetöverskridningarna var få och har goda förklaringar i de 
flesta fall. Kostnadsminskningen inom specialsjukvården har påverkat resultat 
positivt. Skatternas stabila inflöde samt den stora ökningen i statsandelarna gör 
att finansieringen av verksamheten låg på stadig grund.  
Underskridningen av investeringsbudgeten med 0,6 milj. euro netto samt en 
god utveckling av placeringarna kompletterar helheten.   
  
Bokslutet för år 2016 går till historien som ett av de bästa någonsin där både 
förtroendevalda och hela personalen är delaktig. Det överskott som uppstod, 
om man ser till årsbidraget, kunde investeras i goda projekt vilka kommer att 
vara till nytta för invånarna i Närpes in i framtiden. Att lånebördan därtill kunde 
minskas i någon mån utan att äventyra likviditeten är också en bra sak med 
tanke på stadens fortsatta ekonomiska stabilitet framöver.  
 
Bifogat bekräftelsebrev undertecknas av stadsstyrelsens ordförande och stads-
direktören och överlämnas till revisorn som en del av revisionsprocessen.  
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Stadsdirektörens förslag 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bokslutet överlämnas för revision 
 
att för stadsfullmäktige därefter förelägga bokslutet för behandling 
 
samt för stadsfullmäktige föreslå 
 
att av räkenskapsperiodens resultat görs en investeringsreservering på 
3 000 000 euro. Räkenskapsperiodens överskott 1 250 583,74 euro bokförs på 
överskott från tidigare år, som efter överföringen uppvisar ett överskott om  
4 354 330,26 euro 
 
att ingen förkovran av fonderna görs för år 2016 
 
att beredningen ges fullmakt att vid behov göra smärre justeringar i verksam-
hetsberättelsen.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén redogjorde för bokslutet för år 2016 och 
stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård gav en sammanfattning av stadens 
verksamhet under fjolåret. 
 
Stadsfullmäktige beslöt därefter enhälligt 
 
att av räkenskapsperiodens resultat görs en investeringsreservering på 
3 000 000 euro. Räkenskapsperiodens överskott 1 250 583,74 euro bokförs på 
överskott från tidigare år, som efter överföringen uppvisar ett överskott om 
4 354 330, 26 euro 
 
att ingen förkovran av fonderna görs för år 2016. 
 

------ 
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Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2016 
 

REVN 08.05.2017, § 22 
 

Enligt kommunallagen § 71 skall revisionsnämnden bereda de ärenden som 
gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta 
beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som 
fullmäktige satt upp har nåtts.  
 
Bokslutet för år 2016 har avgivits av stadsstyrelsen och revisionsberättelse har 
avgetts. 
 

Förslag: 
Revisionsnämnden tar del av bokslutet, berättelsen över verksamheten och re-
visionsberättelsen och avger utvärderingsberättelse samt bereder för fullmäk-
tige huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas åt de redovis-
ningsskyldiga. 
 

Beslut: 
Revisionsnämnden beslöt enhälligt 
 
1. att för stadsfullmäktige avge utvärderingsberättelse över verksamheten 
 och ekonomin för år 2016 enligt bilaga  
 
2. att förena sig med revisorns utlåtande i bilagd revisionsberättelse och  
 föreslå för stadsfullmäktige att bokslutet och verksamhetsberättelsen för 
 år 2016 godkännes samt att de redovisningsskyldiga beviljas ansvars- 
 frihet. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av revisionssamfund 2017-2018 
 

REVN 04.04.4017, § 17 
 

Från Närpes stad och revisionsnämndens sida hade offert inbegärts för åren 
2017-2018, detta på grund av landskapsreformen som träder ikraft från 2019 
och det är svårt att veta vilka följder den får för ekonomin och förvaltningen i 
staden efter det. 
 
Offert hade inkommit från BDO Auditor Ab. Ordförande Marinne Nygårds öpp-
nade det slutna brev som offerten innehöll. Vid genomgången kunde konstate-
ras att prisnivån på revisionen för åren 2017-2018 var densamma som under 
förutvarande period, eller 10.890 euro per år, därtill kommer 1680 euro per år 
för uppgörande av utvärderingsberättelse. Totalpriset för avtalsperioden 2017-
2018 uppgår till 21.780 euro inklusive rese- och övriga kostnader, samt därtill 
3.360 euro för uppgörande av utvärderingsberättelse för samma period. 

 
Beslut: 

Revisionsnämnden beslöt för stadsfullmäktige föreslå  
 
att BDO Audiator Ab väljs till OFR-samfund för revision av stadens förvaltning 
och ekonomi för åren 2017-2018. Vidare beslöts föreslå att stadens represen-
tanter i respektive stämma i stadens dottersamfund, sammanlagt 10 aktiebolag, 
ge direktiv om att likaså BDO Audiator Ab, OFR-samfund väljs till revisionssam-
fund i respektive dottersamfund för åren 2017-2018. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Komplettering av förvaltningsstadgan med nytt kapitel för arvoden samt  
komplettering av § 141 
 
SSTYR 09.05.2017, § 93 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Arvoden som utbetalas för de olika förtroendeuppdragen justerades senast på 
hösten 2012. Kutymen har varit den att det avgående stadsfullmäktige har sla-
git fast arvodesnivåerna för den kommande mandatperioden. I och med att 
kommunallagen ändrats så intas arvodesstadgan numera i förvaltningsstadgan 
och bildar ett eget kapitel. Kapitlet i sin helhet finns som bilaga där även förslag 
till nivåer för arvodena ingår.  
 
Därtill bör §141 i förvaltningsstadgan kompletteras så att den mera liknar tidi-
gare §96 i nu gällande förvaltningsstadga. I den nya förvaltningsstadgan har de 
olika organen till vilka stadsstyrelsen utser sina representanter fallit bort. För-
slag till ändring framgår av bilaga.  
 
Den nya förvaltningsstadgan i sin helhet träder i kraft den 1.6.2017  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
 att kapitel 17, gällande arvoden för kommunala förtroendeuppdrag, i sin helhet 
intas i förvaltningsstadgan  
 
samt att §141 kompletteras enligt förslag.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Ledamot Marianne Nyqvist-Mannsén föreslog att stadsstyrelsens förslag god-
känns med följande komplettering i arvodesstadgan, § 165 Årsarvoden: Årsar-
vode om 1000 euro omfattar även ordföranden för nämnden för musikinsitutet 
Legato med motiveringen att det är en nämnd där Närpes är värdkommun och 
vars ledamot alltid fungerar som nämndens ordförande. 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Välfärdsredogörelse för Närpes stad 2013-2016 
 

SSTYR 09.05.2017, § 94 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) §§ 11 och 12 förpliktigar kommunerna 
att beakta hälso- och välfärdsaspekter i sina verksamheter. Institutet för hälsa 
och välfärd (THL) följer hur hälso- och sjukvårdslagens genomförande verk-
ställs. För tillsynen av hälso- och sjukvårdslagen svarar regionförvaltningsver-
ken tillsammans med Tillstånds- och tillsynsverket för Social- och hälsovården 
(Valvira). Regionförvaltningsverket begär att kommunerna sammanställer en 
välfärdsredogörelse för innevarande fullmäktigeperiod.  
 
För mandatperioden 2013-2016 har Närpes stad uppgjort en välfärdsstrategi. 
Syftet med strategin har varit att utveckla och stärka fungerande strukturer för 
ledning av välfärd och hälsofrämjande i Närpes. Strategiarbetet har organise-
rats via fyra tvärsektoriella arbetsgrupper och en styrgrupp. Tyngpunktsområ-
den har gällt Barn och unga, Vuxna, Äldre och Livsmiljö.  
 
För att utvärdera måluppfyllelsen av det välfärdsarbete som har genomförts 
under perioden 2013-2016 har en utomstående och oberoende part anlitats i 
form av yrkeshögskolan Novias forsknings- och utvecklingsenhet. Novias ut-
värdering bildar samtidigt den redogörelse som sammanfattar Närpes stads 
välfärdsarbete under innevarande fullmäktigeperiod.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslår för stadsfullmäktige 
 
att välfärdsredogörelsen godkännes.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Ledamot Kerstin Berg föreslog att välfärdsredogörelsen läggs ut på stadens 
webbplats efter att stadsfullmäktige godkänt redogörelsen. Förslaget under-
stöddes av ordförande Mikaela Björklund. Förslaget om webbpublicering, lik-
som välfärdsredogörelsen i sig, godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
 
 

ALLM: 80/2017§ 25, SFGE 2017-05-22 18:00 Sida 11



Avtal om Pixneklinikens framtid 
 
SSTYR 09.05.2017, § 104 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Kommunstyrelsen i Malax ber kommuner att ta ställning till ett avtal om ett ge-
mensamt organ för skötandet av svenskspråkig missbrukarvård vid Pixneklini-
ken i Malax. Kårkulla samkommun har beslutat att missbrukarvårdens verk-
samhet i samkommunens regi upphör den 30 juni 2017. 
 
Stadsstyrelsen gav den 14 februari 2017 ett utlåtande om Pixneklinikens fram-
tid enligt vilket Närpes stad ställer sig mycket positivt till att Malax kommun har 
beredskap att fungera som värdorganisation för missbrukarvården vid Pixnekli-
niken fr.o.m. 1.8.2017 tills vård- och landskapsreformen genomförs.  
 
Arrangemanget bygger på bilagda värdkommunavtal med Malax som ansvarig 
kommun och en direktion som består av minst tre och högst fem personer. Av-
talsparterna har rätt at föreslå ledamöter till direktionen för Pixnekliniken och 
det är kommunfullmäktige i Malax som slutligt tillsätter direktionen. 
 
Prissättningen vid Pixnekliniken ses över så att den tidigare årsavgiften sänks 
och i stället höjs dygnspriserna för användningen. Budgeten, som på årsnivå 
blir ca 560 000 euro och under tiden 1.8.2017 - 31.12.2017 ca 235 000 euro, 
baseras på Pixneklinikens nuvarande personalstyrka och en förstärkning med 
en tjänst. Enligt preliminära uppskattningar skulle årsavgiften per svenskspråkig 
invånare bli 1 euro (2,90 euro år 2016) och priset per vårddygn 180 euro (109 
euro år 2016). 
 
År 2015 betalade Närpes stad ca 23 000 euro (enligt antalet svenskspråkiga in-
vånare) till Pixnekliniken och år 2016 drygt 25 000 euro (enligt användning). 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagda avtal om ett gemensamt organ för skötandet av svenskspråkig 
missbrukarvård vid Pixnekliniken i Malax godkänns. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av förslag till nytt grundavtal för samkommunen Svenska  
Österbottens förbund för utbildning och kultur 

 
SSTYR 09.05.2017, § 105 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖ-
FUK) begär medlemskommunernas behandling av ett förslag till uppdaterat 
grundavtal. Bildningsnämnden har gett ett utlåtande till stadsstyrelsen om för-
slaget till grundavtal. 
 
Bakgrund och de största ändringsförslagen 
Med anledning av den förnyade kommunallagen är samkommunen skyldig att 
förnya sitt grundavtal och därtill hörande förvaltningsstadga. Grundavtalet hör 
enligt kommunallagen till medlemskommunernas beslutskompetens. Enligt den 
nya kommunallagen ska samkommunstämmans ledamöter utses per stämma 
istället för som ofta tidigare för en fyraårsperiod (har varierat kommunerna 
emellan). Andra från kommunallagen härledda fördyliganden gäller bland annat 
täckande av underskott, ägarstyrning och rapportering. Förslaget till förnyat 
grundavtal utgår från Finlands kommunförbunds rekommendation om uppgör-
ande av grundavtal. 
 
Utöver de direkt från lagen härledda förändringarna föreslås förändringar i hur 
samkommunstyrelsen utses. Samtidigt skulle två direktioner och en nämnd för-
svinna. Förslaget innebär att styrelsen skulle utses förutom på basen av kom-
munalvalets resultat också på basen av region. Utgångspunkterna i förslaget till 
fördelning är en mix av svenskspråkig befolkning, studerandes hemorter, betal-
ningsandelar i kommunen och grundkapitalandelar.  
 
Konsekvenser 
Den föreslagna förändringen av sammansättningen i samkommunstyrelsen på 
geografisk grund är viktig med tanke på att direktionen för YA föreslås slopas. I 
direktionen har platserna även varit låsta geografiskt i enlighet med samgångs-
avtalet mellan KKC, Vocana och SYI. Även direktionerna för Wasa Teater och 
Kulturnämnden försvinner och ersätts av en gemensam sektion för kulturären-
den. Många studerande vid YA har Närpes som hemort. Då är det viktigt att 
staden är representerad i samkommunstyrelsen och kan vara med och påverka 
verksamheten inom Yrkesakademin. 
 
Av större betydelse än grundavtalet för den operativa verksamheten och de 
studerande är den nya förvaltningsstadgan, som ska godkännas av samkom-
munstämman i maj 2017. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att godkänna det bilagda uppdaterade grundavtalet för Samkommunen 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

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

------ 
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Integrationsprogram för invandrare inom K5-området 2017-2020 
 
SSTYR 09.05.2017, § 106 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Samkommunstyrelsen för Kust-Österbottens samkommun för social- och pri-
märhälsovård (K5) har sänt ett uppdaterat integrationsprogram till medlems-
kommunerna för godkännande.  
 
Integrationsprogrammet är uppgjort enligt modellen som finns i Lag om främ-
jande av integration 30.12.2010/1386 och som trädde i kraft 1.9.2011. 
Integrationsprogrammet är en uppdatering av det tidigare programmet (2012-
2016) och gäller för åren 2017-2020. Nya uppdateringar blir aktuella i samband 
med kommande reformer. Ett godkänt program behövs bl.a. för att garantera 
utbetalningar av ersättningar från NTM-centralen för flyktingkostnader.  
I arbetsgruppen för uppdatering av integrationsprogrammet ingår Folke Stor-
backa (Malax), Caroline Rönnqvist (t.o.m. 1.5.2016, Korsnäs), Carina Westberg 
(fr.o.m. 1.5.2016, Korsnäs), Aida Simidzija (Närpes), Mirja Högstrand (Kaskö), 
Viola Broo-Rönnlund (Kristinestad) samt integrationskoordinatorn Lilian Ivars. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att godkänna det uppdaterade integrationsprogrammet för invandrare inom K5-
området för åren 2017-2020.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Nytt avtal om den gemensamma regionala tillsynsmyndigheten 
 

SSTYR 09.05.2017, § 109 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Närpes, Oravais och Vörå-Maxmo 
har år 2008 ingått ett samarbetsavtal för att bilda en gemensam regional till-
synsmyndighet från 1.1.2009. Kommunerna Oravais och Vörå-Maxmo har från 
år 2011 sammanslagits till den nya kommunen Vörå kommun. Avtalet har för-
nyats år 2011 då städerna Kaskö och Kristinestad anslöt sig till samarbetsom-
rådet från 1.1.2011.  
 
Samarbetet inom miljövården gällde från år 2009 Korsholms kommun och När-
pes stad och utvidgades år 2011 med Kaskö stad och Kristinestads stad. 
 
Korsnäs kommun ansluter sig från 1.6.2017 till samarbetet inom miljövården. 
Korsholms kommun som är värdkommun för samarbetsområdet anhåller om att 
samarbetskommunernas respektive fullmäktige godkänner det nya avtalet om 
den gemensamma regionala tillsynsmyndigheten.  
  
Detta avtal gäller från 1.6.2017 och ersätter alla de tidigare ingångna samar-
betsavtalen. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslår för stadsfullmäktige 
 
att det nya avtalet om gemensam regional tillsynsmyndighet godkännes.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Inlämnande av 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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