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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 
8.9.2016 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. 
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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            
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Anhållan om befrielse från samtliga förtroendeuppdrag 
 

SSTYR 16.08.2016, § 92 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Ann-Charlotte Åkerman anhåller om befrielse från samtliga förtroendeuppdrag 
på grund av personliga skäl.  
Åkerman är medlem i stadsfullmäktige, vård- och omsorgsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämndens individsektion, och ersättare i Kårkulla samkommuns 
fullmäktige.  
 
Vård- och omsorgsnämnden utser individsektionen, varför nämnden också fat-
tar beslut om befrielse. Till övriga delar är det stadsfullmäktige som väljer och 
som också behöver fatta beslut om befrielse.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Ann-Charlotte Åkerman beviljas befrielse från förtroendeuppdragen som 
medlem i stadsfullmäktige, vård- och omsorgsnämnden och ersättare i Kårkulla 
samkommuns fullmäktige. 
 
att ersättare Daniel Dahlbo tar plats i stadsfullmäktige, att ny medlem utses i 
vård- och omsorgsnämnden, och att en ersättare utses till Kårkulla samkom-
muns fullmäktige.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ekonomiska ramar för verksamheten 2017-2019 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén  
 
1.Bokslutet 2015.  
 
Bokslutet för år 2015 visade ett litet överskott på 216 489,70 euro. 
Nämnderna gjorde ett ypperligt arbete med att maximera intäkterna så att 1,1 
milj. euro inflöt i mera intäkter medan kostnaderna underskred budgeten med 
0,7 milj. euro. Skatteinflödet underskred budgeten med 0,4 milj. euro medan 
statsandelarna ökade med 0,2 milj.  
De ackumulerade överskottet ökade till 3,1 milj. euro.  
 
 
2. Budgeten 2016 
 
Budgeten för år 2016 uppvisar ett överskott på 0,3 milj. euro.  Enligt budgetupp-
följningen per 31.07.2016 kommer intäkterna att öka något medan kostnaderna 
i övrigt underskrider budgeten. Specialsjukvården ligger i nivå med budgeten. 
Behovet av budgetändringar på driften torde inte vara stort utan eventuella 
överskridningar på vissa moment måste kompenseras med inbesparingar på 
andra.  
Statsandelarna är för lågt beräknade varför dessa borde justeras upp något 
under hösten.  
Skatteinflödet per månad har varit bra under första delen av året. Debiteringen 
för år 2015 visar också på en liten ökning jämfört med år 2014.  
Tyvärr har staden fått något för mycket skatter under åren 2014-2015 varför en 
justering av förskotten kommer att ske i samband med rättelseredovisningen i 
november detta år. ”Rytmstörningen” uppgår till ca 500 000 euro varför rättel-
sen är betydande.  
Kommunalskatten kan därför underskrida budgeten något medan samfunds-
skatten kommer att överskrida budgeten.  
 
Eftersom nettokostnaderna totalt sett håller sig bra inom budgeten kan minsk-
ningen av skatteintäkterna kompenseras genom minskade nettokostnader samt 
ökade statsandelar.  
Sker inga dramatiska förändringar i verksamheten under hösten kan det budge-
terade överskottet på 0,3 milj. euro uppnås.  
 
 
3. Budgetram för år 2017 
 
Allmänt 
Den ekonomiska utvecklingen i landet stampar fortfarande på stället. Byggan-
det har tagit fart vilket även kan noteras i Närpes medan exporten har svårt att 
komma igång på allvar.  
Det nyligen ingångna konkurrenskraftsavtalet kommer att minska på kommu-
nernas personalkostnader under åren 2017-2019. De direkta lönekostnaderna 
beräknas minska med 1,4-1,5 % medan lönebikostnaderna minskar med 1 %.  
Kommunförbundets beräkningar för nästa års statsandelar är ännu osäkra ef-
tersom staten kommer att ta tillbaka alla inbesparingar som kommunerna erhål-
ler via konkurrensavtalet.  
Inga indexförhöjningar kommer att ske inför 2017 eftersom dessa är frysta un-
der de kommande åren. Statsandelsnedskärningarna som under tidigare år be-
slutats om genomförs fullt ut. Överföringen av det grundläggande utkomststö-
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det till FPA gör att statsandelarna minskar på kommunernas direkta statsande-
lar med ca 35 milj. euro. Statsandelsprocenten beräknas år 2017 till ca 25,24 % 
av de kalkylerade kostnaderna för invånarnas basservice.  
 
Närpes stad 
Den nya lagen om statsandelar till kommunerna minskade Närpes stads stats-
andelar med 1,2 milj. euro under perioden 2015-2017.  
Åren 2015-2016 utgör minskningen ca 500 000 euro per år och år 2017 ca 
200 000 euro. Genom stadens beslut om ändrad språkstatus kan staden ändå 
räkna med att statsandelarna ökar fr.o.m. 2016.  
Stasandelarna för år 2016 kommer ännu att justeras under hösten men kom-
mer att överskrida budgeten 2016.  
Konkurrenskraftsavtalet beräknas minska stadens statsandelar med 660 000 år 
2017. Fördelningen mellan kommunerna är ännu oklar men torde klarna inom 
denna månad.   
De första preliminära beräkningarna för statsandelarna år 2017, inräknat ned-
skärningen p.g.a. konkurrensavtalet, visar på en ökning med ca 0,7 milj. euro 
från liggande budgeten för år 2016.  
Skatteutjämningen ökar med ca. 0,4 milj. medan statsandelen för undervisning 
och kultur kommer att byta förtecken och bli positiv vilket ger ca 0,3 milj. euro.  
 
Konkurrenskraftsavtalet kommer även att påverka kommunalskatten år 2017 
negativt. Lönesumman minskar något och små justeringar i avdragen ger även 
negativ påverkan.  
Kommunalskatten beräknas minska i hela landet med 1,3 % år 2017. Närpes 
stads kommunalskatt beräknas minska med 2,7 % från nuvarande budget för år 
2016. Justeras budgeten ner under hösten med 400 000 euro kan minskningen 
beräknas till 1,2 %. Detta skulle ge 25,5 milj. euro i kommunalskatt år 2017.  
Samfundskatten har överraskat positivt och kan därför beräknas öka till 2,1 milj. 
euro.  
Fastighetsskatten kommer att något öka till 2,7 milj. euro.   
Inga löneökningar förutom normala löneglidningar sker nästa år, istället beräk-
nas personalkostnaderna minska med totalt 680 000 euro nästa år p.g.a. kon-
kurrenskraftsavtalet.  
 
Aktivitetsändringar 
Sektorernas ansvariga tjänstemän har gjort framställningar om behovet av till-
äggsmedel för år 2017 enligt bilagor. Totalt uppgår framställningarna till en net-
tokostnad på 0,8 milj. euro efter att diskussioner förts av beredningen med de 
olika avdelningarna.   
Nämndernas budgetram för nettokostnader där de allmänna personalkost-
nadsminskningarna ingår, exkl. interna överföringar, framgår ur bilaga.  
Nedan redogörs för de föreslagna aktivitetsändringarna exkl. personalkost-
nadsminskningarna.  
 
Centralvalnämnden  
Under nästa år kommer kommunalval att hållas vilket beräknas ge en kostnad 
på 20 000 euro.  
 
Stadsstyrelsen 
Stadsstyrelsen föreslår att nettokostnaderna bör ökas med 115 000 euro. Där 
ingår bl.a. minskning av beräknad vinst på försäljning av anläggningstillgångar  
med 50 000 euro.   
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Vård- och omsorgsnämnden  
 
Inom hälso- och sjukvård erhålls en inbesparing på 60 000 euro genom att av-
gifterna ökar men en del används för att anställa en sjukskötare till Hvc-
sjukhuset/bäddavdelningen.  
 
Specialsjukvården beräknas minska med 50 000 euro från budgeten 2016.  
 
Inom barn- och familjeservice kommer grundläggande utkomstsstöd att överfö-
ras till FPA fr.o.m. 2017.  
Detta innebär att nettokostnaderna minskar med ca 130 000 för nämnden.  
Statsandelarna som syns i resultaträkningen minskar med 130 000. I detta 
skede minskas inte personalen trots att arbetsmängden blir mindre genom för-
ändringen utan andra arbetsuppgifter tillkommer.  
Totalt sett minskar kostnaderna inom området med 81 000 euro.  
 
Äldreomsorgen ökar personaltätheten på några ställen i enlighet med region-
förvaltningsverkets rekommendationer. Nettokostnaderna stiger med 181 000 
euro inom resultatområdet.  
 
I förslaget för hela nämnden uppgår ökningen i nettokostnader till 32 000 euro.  
Beredningen föreslår att denna summa balanseras inom nämnden så att ett  
ingen ökning sker i budgetramen.  
 
Bildningsnämnden 
Inom bildningsnämnden/skolor ökar förslaget nettokostnaderna med 152 000 
euro.  Elever med specialbehov kräver tilläggsresurser därtill ökar elevantalet i 
förskolorna vilket också kräver tilläggspersonal.  
Clearingen av statsandelar mellan staden och andra kommuner minskar netto-
intäkterna med 35 000 euro nästa år.  
 
Barnomsorgen kräver tilläggsresurser på 256 000 euro nästa år. Barnantalet 
fortsätter att öka och trots ibruktagandet av nytt barnhem under hösten 2016 
med fler avdelningar så krävs ännu en avdelning i tillfälliga Finby daghem.  
Eftersom barnantalet och kostnaderna fortsätter att växa bör nämnden nog-
grant optimera personalstyrkan och utvärdera personaltätheten i enlighet med 
vad lagen, efter ändringen 1.8.2016 gällande Förordning av barndagvård 
239/1973 6 §, tillåter gällande gruppstorleken för barn över tre år.  
Tillämpningen av detta, där omständigheterna tillåter, skulle ge en inbesparing 
på 18 000 från början på år 2017. Längre in i framtiden kunde detta ge inbespa-
ringar på 50-60 000 euro per år.  
 
P.g.a. av att förslaget innebär stora aktivitetsökningar föreslås att nämndens 
äskanden minskas med 18 000 euro så att aktivitetsökningen skulle uppgå till 
390 000 euro.  
 
Nämnden för fri bildning  
Röda korset/mottagningscentralen i Kristinestad hyr fortsättningsvis undervis-
nings- och kansliutrymmen i Söffbyggnaden samt inkvarteringsutrymmen i in-
ternatet. Hur länge detta fortsätter under kommande år är dock osäkert varför 
nämnden av försiktighetsskäl bör minska intäkterna från uthyrningen med 
35 000 euro. Den nya linje som marknadsförts har inte lockat sökande varför 
kostnaderna för denna bör minskas med 42 500 euro. 42 500 euro kvarstår 
dock i förslaget eftersom en ny grundläggande linje riktad till invandrare plane-
ras starta upp under hösten 2017.   
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Totalt minskas ramen med 1 000 euro för nämnden.  
 
Fritidsnämnden 
Understöden till sammanslutningar kvarstår på samma nivå som under år 2016.  
Vargbergets skidskytteprojekt avslutas varför ramen kan minskas med 16 000 
euro.  
Föreslås att idrottssekreterarens tjänstetid utökas till 100 % fr.o.m. 1.1.2017 vil-
ket beräknas höja ramen med 8000 euro. Nettoinbesparingen blir således 
8 000 euro för nämnden.  
 
Musikinstitutsnämnden 
Inga ändringar.  
 
Tekniska nämnden  
Tekniska nämndens hyresintäkter från olika fastigheter beräknas minska med 
netto 8 000 euro. Ibruktagandet av nya utrymmen för barndagvården höjer 
även kostnaderna eftersom antalet kvadratmeter som skall värmas upp och 
underhållas ökar. Därtill justeras kostnaderna för några moment som varit un-
derbudgeterade under de senaste åren.  
Nettokostnaderna för nämnden föreslås ökas med 190 000 euro i ramen 2017.  
 
Interna hyror och övriga interna intäkter/kostnader ingår inte i budgetramen.  
 
Sammandrag  
I nämndernas äskandena gällande aktivitetsändringarna ökar således stadens 
nettokostnader med 755 000 euro. Inbesparingen p.g.a. konkurrensavtalet be-
räknas till 680 000 euro.  
Tyvärr kommer inbesparingen från konkurrenskraftsavtalet att helt övergå till 
staten eftersom statsandelarna minskas motsvarande.  
För att kunna uppnå ett tillräckligt stort överskott i enlighet med tidigare ekono-
miplaner samt med tanke på de stora investeringsprojekt som kommer att ge-
nomföras de kommande åren föreslås därför att som ovan nämnts att vård- och 
omsorgsnämndens äskanden minskas med 32 000 euro och bildningsnämn-
dens äskanden minskas med 18 000 euro.  
Utvecklingen av skatteintäkterna samt statsandelarna är ännu osäkra.  
 
Nettoresultatet från intäkter på placeringar samt räntekostnader beräknas 
uppgå till 150 000 euro eller samma nivå som i 2016 års budget.   
Avskrivningarna fortsätter att öka och beräknas 2017 till 2,8 milj. euro.  
 
Utgående från ovanstående premisser beräknas årsbidraget uppgå till ca 3,1 
milj. euro och periodens resultat till 500 000 euro.  
 
4. Ekonomiplanåren 2018-2019 
 
Beräkningarna för ekonomiplanåren bör fortsättningsvis ligga på motsvarande 
nivå som år 2017. År 2019 kommer stora förändringar att ske p.g.a. vårdrefor-
men om tidtabellen håller. Staden bör dock fortsättningsvis sträva till att upp-
visa ett överskott för att kunna ha en så stor självfinansiering av investeringarna 
som möjligt.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagda förslag till ramar för budgeten 2017 godkänns.  
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