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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 
2.6.2016 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 32 ordinarie fullmäktige och 1 ersätta-
re 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 Erik Ulfvens och fge Peter Ruths att justera protokollet den 
16.6.2016. 
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 17.6.2016.
            
 

------ 
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Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015 
 

SSTYR 12.04.2016, § 49 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:  
Bokslutet för år 2015 till vilket hör resultaträkning, finansieringsanalys, balans-
räkning och noter till dem, tablå över budgetutfallet, samt verksamhetsberättel-
se föreligger klara för behandling. 
En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall ock-
så 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.  
Av intäktsslagen steg understöd och bidrag mest, en del av detta är projektbi-
drag som ofta genererar motsvarande verksamhetskostnader.   
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetsintäkterna till ca 18,2 milj. euro.  
 
Verksamhetskostnaderna totalt sett underskred budgeten med 0,7 milj. euro.  
Personalkostnaderna underskred budgeten med 0,8 milj. euro, 0,2 milj. euro av 
detta beror på ökade sjukförsäkringsersättningar och att en del budgeterade 
tjänster har inte kunnat besättas under året utan köptjänster har använts. 
Köp av tjänster underskreds med 0,2 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 en del av överskottet för år 2014 under sommaren samt 
en återbetalning av det beräknade överskottet för år 2015 under december må-
nad.   
Kostnader för material och förnödenheter, understöd och övriga verksamhets-
kostnader överskred budgeten något.  
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetskostnaderna till 70,3 milj. euro.  
Kostnaderna ökade med 2,1 % jämfört med år 2014.  
 
Verksamhetsbidraget uppgick till 52,1 milj. euro och underskrider budgeten 
med 1,8 milj. euro. Ökningen i nettokostnader från år 2014 var 0,7 % eller 0,4 
milj. euro.   
 
I kommunalskatt inflöt 26,2 milj. euro, 0,5 milj. mindre än budgeten och endast 
0,2 milj. euro mera än år 2014 trots att skatteprocenten höjdes med 0,5 % inför 
år 2015. I samfundsskatt erhölls 2,3 milj. euro, 90 000 mera än budgeterat.   
Fastighetsskatten inbringade 2,3 milj. euro i enlighet med budgeten.  
Jämfört med bokslutet för år 2014 ökade skatteinkomsterna med knappt 1 milj. 
euro totalt sett.  
 
Det slutliga utfallet av statsandelar blev 23,5 milj. euro eller 0,2 milj. mera än 
budgeterat. Jämfört med år 2014 minskade statsandelarna med 600 000 euro.  
 
Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,3 milj. euro. 
Det finansiella nettot påverkades positivt av att ränteintäkterna och försälj-
ningsvinsterna på värdepapper ökade jämfört med budgeten. Räntekostnader-
na minskade något jämfört med tidigare år trots ökad lånebörda.  
I bokslutet skrevs några placeringar ner med totalt 0,2 milj. euro.  
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Årsbidraget blev 2 631 309,01 vilket är 1,6 milj. euro bättre än den ändrade 
budgeten medan avskrivningarna uppgick till 2,6 milj. euro i enlighet med bud-
geten.   
 
Under tidigare perioder upplösta investeringsreserveringar gör att avskrivnings-
differensen kan minskas med 158 000 euro i bokslutet.  
 
Bokslutet uppvisar efter bokslutsdispositionerna ett överskott på 216 489,70 
euro vilket är ligger på samma nivå som året tidigare.   
 
Investeringskostnaderna uppgår brutto till 4,3 milj. euro, i olika investeringsbi-
drag erhölls 0,1 milj., medan försäljningen av markområden inbringade 0,3 milj. 
euro.  
Nettoinvesteringskostnaden uppgår sålunda till 3,9 milj. euro och överskrider 
budgeten med 0,6 milj. euro. Något snabbare tidtabell för vissa större byggpro-
jekt och mindre intäkter från försäljningen av fastigheter bl.a. arbetscentralen 
gjorde att de budgeterade nettoinvesteringskostnaderna inte nåddes.  
 
Lånestocken uppgår till 20 milj. euro i bokslutet eller 2 132 euro per invånare. 
Lånen ökade med endast 0,8 milj. euro under året vilket klart understiger bud-
geterade 2 milj. euro. Koncernens lånebörda uppgår till 5 084 euro per invåna-
re.  
 
Kassamedlen inkl. placeringarnas bokföringsvärde uppgår till 14,4 milj. euro vid 
bokslutstidpunkten. Placeringarnas bokföringsvärde låg på 13,7 milj. euro och 
marknadsvärdet var 15,5 milj. euro, en ökning med 1,4 milj. euro från år 2014.  
 
Personalen har lyckats maximera verksamhetsintäkterna och dämpa kostnads-
ökningen under året. Nedskärningen av budgeten i början på året med 1,2 milj. 
samt de efterföljande balanseringsåtgärderna för att verkställa detta fungerade 
bra. Budgetdisciplinen inom avdelningarna har varit exemplarisk och det goda 
bokslutet är hela personalens förtjänst.  
 
Bifogat bekräftelsebrev undertecknas av stadsstyrelsens ordförande och stads-
direktören och överlämnas till revisorn som en del av revisionsprocessen.  
 

Stadsdirektörens förslag 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige: 
 
att räkenskapsperiodens överskott 216 489,70 euro bokförs på överskott från 
tidigare år, som efter överföringen uppvisar ett överskott om  
3 103 746,52 euro 
 
att ingen förkovran av fonderna görs för år 2015 
 
att bokslutet överlämnas för revision 
 
att för stadsfullmäktige därefter förelägga bokslutet för behandling 
 
att beredningen ges fullmakt att vid behov göra smärre justeringar i verksam-
hetsberättelsen. 
 

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

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén redogjorde för bokslutet för år 2015 och 
stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård gav en sammanfattning av stadens 
verksamhet under fjolåret. 
 
Stadsfullmäktige beslöt därefter enhälligt 
 
att räkenskapsperiodens överskott 216 489,70 euro bokförs på överskott från 
tidigare år, som efter överföringen uppvisar ett överskott om  
3 103 746,52 euro 
 
att ingen förkovran av fonderna görs för år 2015. 
 

------ 
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Godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2015 
 
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 2015 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 fullmäkti-
ge 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 2014 enligt bilaga  
 
2. att förena sig med revisorns utlåtande i bilagd revisionsberättelse och  
 föreslå för stadsfullmäktige att bokslutet och verksamhetsberättelsen för 
 år 2015 godkännes samt att de redovisningsskyldiga beviljas ansvars- 
 frihet. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ekonomisk uppföljning per 30.4.2016 
 

SSTYR 07.06.2016, § 76 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
I enlighet med förvaltningsstadgan § 82 skall till stadsstyrelsen ges en rapport 
över stadens ekonomiska utveckling per 30.04.  
 
De externa verksamhetsintäkterna visar totalt sett per 30.04.2016 ett utfall i 
enlighet med budgeten för året. Utfallet ligger något under nivån år 2015.    
Budgeten för de externa intäkterna torde uppfyllas för året totalt sett, fortsätter 
trenden under slutet på året kan budgeten t.o.m. något överskridas men inte så 
mycket som i bokslutet för år 2015.  
 
De externa verksamhetskostnaderna följer totalt sett budgeten för året. Per-
sonalkostnaderna underskrider något budgeten men sommarmånaderna kom-
mer att jämna ut underskridningen något. Förhoppningsvis kan budgeten något 
underskridas för hela året men utfallet kommer att ligga närmare budgeten än i 
fjol.  
Köp av tjänster är på en lägre nivå än motsvarande tid förra året. Orsaken är att 
faktureringen från sjukvårdsdistriktet ligger under budgeten för de första fyra 
månaderna.   
Ingen återbetalning av fjolårets överskott kan väntas detta år.  
Totalt sett ligger de externa kostnaderna något under motsvarande tid i fjol.  
 
Material och förnödenheter överstiger något budgeten p.g.a. fastigheternas 
uppvärmningskostnader under vintern-våren. Detta balanseras upp under 
sommarmånaderna. Därtill görs under våren vissa säsongsmässiga inköp som 
sedan kan fördelas på hela året.  
Kostnader för understöd samt övriga kostnader följer budgeten.  
 
Bildningsnämnden följer budgeten för dina olika resultatområden. Av invester-
ingarna har endast en bråkdel genomförts per 30.04.2016.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har totalt sett sin ekonomi i balans men är mycket 
beroende av inköp av tjänster från samkommunerna och det slutliga utfallet är 
mycket svårt att beräkna ännu i detta skede på året.  
 
Nämnden för fri bildning och musikinstitutnämnden har sin ekonomi i enlighet 
med budgeten per 30.4.2015. 
Fritidsnämnden ligger över budgeten, detta beror på att verksamhetsbidragen 
till största delen redan utbetalts per 30.04.2016.   
Tekniska nämnden följer även i stort budgeten bortsett från resultatområdet för 
byggnader som ligger något över budgeten efter vinterns uppvärmningskostna-
der.  
 
Investeringarna för de större projekten inom tekniska avdelningen går enligt 
budgeten. Investeringskostnaderna för de mindre projekten kommer i huvudsak 
senare under året.  
 
Nämndernas ekonomi är således i balans efter de första fyra månaderna.  
Alla möjligheter att spara in på nettokostnader bör dock användas för att hålla 
balansen även under senare delen av året 
 
Skatternas utfall fram till 30.04.2016 följer budgeten för året.  
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De månatliga inbetalningarna varierar men jämfört med fjolåret kan en liten ök-
ning i utbetalningarna noteras, främst för samfundsskattens del. De första pre-
liminära uppgifterna för debiteringen år 2015 visar på en svag tillväxt i kommu-
nalskatten för stadens del. Förhoppningsvis stiger utfallet något vartefter be-
skattningen färdigställs under sommaren och hösten. Kommunförbundets skat-
teprognos för Närpes ligger något under stadens budgetsiffror men i detta ske-
de kan prognoserna ännu stiga för stadens del.  
 
Vissa positiva signaler har kommit gällande samfundsskatten, som verkar ha 
en stigande trend vilket också kommer att påverka utfallet positivt för stadens 
del så att budgeten kan uppnås.  
Eventuell merinkomst kan kompensera en underskridning av kommunalskatten.  
 
Statsandelarna per 30.04.2016 överstiger något budgeten, beroende på hur 
stor rättelseraten blir för undervisning-, kulturverksamhet och fritt bildningsarbe-
te som kommer i slutet på december 2016, kan statsandelen eventuellt justeras 
upp under hösten.  
 
Nettot för finansiella kostnader och intäkter överskrider i detta skede budgeten 
men osäkerheten är ännu stor huruvida den svaga uppgången på marknaden 
kommer att fortsätta.  
 
Den ekonomiska uppföljningen per 30.04.2016 utvisar att driftsbudgeten för 
året håller i stor utsträckning. Fortsätter trenden kan t.o.m. en liten underskrid-
ning av driftsbudgeten göras för året totalt sett. Beroende på det slutliga debite-
ringsutfallet för år 2015 kan kommunalskatteintäkten något underskridas år 
2016 vilket till en viss del kan vägas upp med ökade statsandelar och något 
mera samfundsskatt.  
Personalen på alla enheter är fortsättningsvis i en nyckelposition när det gäller 
att balansera stadens ekonomi genom sina beslut om användningen av bud-
getmedel. Det goda utfallet för år 2015 visade att det är möjligt att med god 
budgetdisciplin hålla balans i ekonomin.  
 
Investeringarna sker enligt planerna och de allra flesta har ännu inte kommit 
igång.  
 
Förhoppningsvis kan det budgeterade överskottet på 0,3 milj. euro för året 
uppnås så att den planerade nettoupplåningen på 2,2 milj. inte överskrids.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att anteckna den ekonomiska uppföljningen per 30.04.2016 till kännedom.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes Kraft Fotbollsförening rf 
 
SSTYR 07.06.2016, § 83 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Närpes Kraft Fotbollsförening rf har anhållit om att få köpa en ca 3.000 m2 stor 
tomt för fritidsstuga på Björkholmen i Pjelax. Föreningen har gett ett anbud på 
100.000 euro för tomten. Fotbollsföreningens supporterklubb har medels avtal 
med Närpes kommun fått tillstånd år 1979 att uppföra en fritidsstuga på områ-
det.    
  
Eftersom tomten är bebyggd och har en lång tid varit i klubbens användning 
kan anbudet på 100.000 euro anses vara skäligt.    
 
Försäljningen gäller ett ca 3.000 m2 stort område av fastigheten Rönnkvist RN:r 
2:148 i Pjelax by.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Avtal om dagvårdsverksamhet 
 

SSTYR 07.06.2016, § 84 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. har långtgående planer att låta 
uppföra ett Folkhälsanhus invid Mittistanfastigheten i centrum av Närpes. I 
byggnaden reserveras utrymmen för dagvårdsverksamhet. 
 
Folkhälsan Välfärd Ab bedriver för närvarande i Närpes ett finskspråkigt dag-
hem (”Päivis”) med 14 platser för barn i svenskspråkiga familjer. Huset där 
daghemmet finns ägs av Närpes stad och staden står för lokalitetskostnaderna. 
Staden betalar därtill ett årligt bidrag för bedrivande av barndagvård.  
 
Nuvarande utrymmen är oändamålsenliga. Folkhälsan planerar att flytta dag-
vårdsverksamheten till Folkhälsanhuset och utöka platserna till 24 barn. Enligt 
ett förslag till avtal (presenteras på sammanträdet) om dagvårdsverksamhet 
skulle staden och Folkhälsan fortsätta med nuvarande praxis så att Närpes 
stad står för utrymmeskostnaderna och därtill betalar ett årligt bidrag för verk-
samheten. Det skulle i praktiken gällande lokaliteterna innebära att Närpes stad 
hyr daghemsutrymmena och upplåter dessa åt Folkhälsan Välfärd Ab för bedri-
vande av dagvårdsverksamhet. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna ramavtalet om dagvårdsverksamhet mellan Närpes stad, Sam-
fundet Folkhälsan i svenska Finland rf och Folkhälsan Välfärd Ab samt att del-
ge stadsfullmäktige avtalet för kännedom. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Samfundet Folkhälsan i svenska  
Finland r.f.  för ett under bildning varande bolags räkning 

 
SSTYR 07.06.2016, § 85 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har kommit så långt i planeringen av 
sitt våningshus för seniorboende att det är dags att söka bygglov. Innan bygg-
lovet kan behandlas skall tomtköpet verkställas. Tomaffären verkställs med ett 
under bildning varande bolags räkning. Enligt detaljplanen har hela tomten en 
sammanlagd byggrätt på 8.000 v-m2. Av denna byggrätt såldes 4.500 v-m2 till 
Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Mittistan och av byggrätten återstår  således  
3.500 v-m2 för skede II.  
 
Byggrätten ligger till grund för värderingen av tomtdelen. I värderingen används 
samma nivå som tillämpades i försäljningen av bl.a bostadshöghuset på gamla 
brandstationstomten, Mittistan-  och Tokmannitomten, eller 41 euro/v-m2. Tom-
tens värde utgör således 143.500 euro. Byggnaderna på området värderas till 0 
euro.  
 
Köpet avser ett ca 3.790 m2 stort område av fastigheten GÄSTGIVARS RN:r 
4:168 (545-412-4-168) och  ett ca 960 m2 stort område av fastigheten KVARN-
BO RN:r 4:67 (545-412-4-67) jämte bostadshus och garagebyggnad, båda i 
Näsby by i Närpes stad.  Området utgör sammanlagt ett ca 4.750 m2 stort om-
råde av tomt nr 2 i kvarter 124 med en byggrätt på 3.500 v-m2.  
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 

att bilagda köpebrev mellan Närpes stad och Samfundet Folkhälsan i svenska 
Finland r.f. för ett under bildning varande bolags räkning godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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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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