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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 
29.10.2015 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 32 ordinarie fullmäktige och 2 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 Johan Sten och fge Peter Lassus att justera protokollet den 

12.11.2015 
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 13.11.2015.
            
 

------ 
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Motion om duschdraperier i skolorna i Närpes / Johanna Borg 
 

BILDN 18.05.2015, § 40 
SSTYR 13.10.2015, § 128 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Stadsfullmäktigeledamot Johanna Borg inlämnade vid stadsfullmäktiges sam-
manträde den 27.4.2015 en motion angående duschdraperier i skolorna i När-
pes (Bilaga A). 
 
I motionen framkommer en önskan om att duschdraperier installeras i skolorna 
så att eleverna kan duscha utan att känna sig osäkra. 
 
I läroplanen för den grundläggande undervisningen i Närpes står bland annat 
följande då det gäller gymnastikundervisningen: 
 
 I åk 1-2 finns inom gymnastiken området hälsa där ett delmål är att lära 

 sig grundläggande hygien. 
 I åk 3-6 finns inom gymnastiken området hälsa där ett delmål är att sköta 

 sin hygien efter idrottsutövningen. I kriterierna för bedömning ingår bland 
 annat att man skall duscha efter gymnastiklektionen. 

 I åk 7-9 finns som ett kriterie i slutbedömningen av ämnet gymnastik att 
 man sköter sin personliga hygien. Detta innebär att man duschar efter en 
 gymnastiklektion för att sköta om sin personliga hygien.  
 

Det är viktigt att eleverna duschar då gymnastiklektionerna försiggår vid varie-
rande tider under skoldagen eftersom grundtanken med gymnastiklektionerna 
är att man skall motionera pulshöjande vilket oftast innebär att eleven svettas. 
Vikt läggs även vid att eleverna byter om både inför och efter gymnastiklektio-
nen så att man inte vistas i svettiga kläder i skolan. Detta hör även till området 
personlig hygien i läroplanen. Omklädningsrummen och duscharna är förstås 
uppdelade enligt kön. 
 
När eleverna går i de lägre årskurserna är det ganska naturligt både att byta 
om och att duscha i samma utrymmen som de andra i klassen. I de högre års-
kurserna i lågstadiet kan det förekomma att elever blir blyga för varandra så att 
det kan upplevas som pinsamt eller rent av jobbigt att behöva byta om eller du-
scha med klasskamraterna. Även i högstadieåldern finns det säkert elever som 
kan uppleva dessa situationer som obekväma. 
 
I någon skola finns det duschdraperier men man både byter om och klär på sig 
efter duschen i de gemensamma utrymmena. Duschbås finns i ngn skola, i 
simhallen och vid Mosedals idrottsområde där elever från skolcentrum ibland 
vistas vilket gör att man får vara lite mera privat.  
 
Under den tid som omklädning och duschning pågår är det viktigt att möjlighe-
ten till övervakning finns från skolans sida. Det är även viktigt att läraren disku-
terar dessa frågor med eleverna och genast reder ut eventuella oklarheter så 
att duschandet inte skall upplevas som en otrygg situation. I högstadiet är över-
vakningen i omklädningsrum och duschar smidigare då man oftast har skilda 
gymnastiklärare för flickor och pojkar.  
 
 
I kontakter med städledaren i Närpes stad framför hon att det inte är önskvärt 
att man anskaffar draperier till duscharna därför att det inte är hygieniskt och 
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det ökar på arbetsbördan för städpersonalen. Om man anskaffar draperier skall 
dessa tvättas ofta (i större skolor varje vecka) för att de inte skall mögla eller så 
att bakterier inte börjar växa där. Att sätta upp och ta ned draperierna ökar på 
städarnas arbetsbörda.  
 
I flera skolor skulle det krävas lite större ingrepp om duschdraperier eller 
duschväggar skulle införskaffas eftersom duschutrymmena inte är byggda så 
att man utan ingrepp kan förändra något. Bildningsnämnden kan inte uppskatta 
dessa kostnader. 
 
Från skolornas sida upplevs inte införande av duschdraperier som nödvändigt. 
Ej heller upplevs duschandet i det stora hela som problematiskt. I de fall där lä-
raren blir uppmärksam på att en elev känner obehag inför duschandet efter 
skolgymnastiken bör situationen redas ut och den vuxna finnas där som stöd 
för eleven. Skolorna upplever att eleverna berättar om det i omklädningsut-
rymmena eller duscharna försiggår ett icke-önskvärt beteende. Eleverna berät-
tar antingen åt lärare, skolhälsovården eller kuratorn. Diskussioner förs då ge-
nast med involverade elever. 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden avger ovanstående redogörelse som svar på motionen. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 

--------------- 
 
Tekniska direktören har gett en kostnadsutredning för installering av duschdraperi-
rer/- väggar (bilaga). 
 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter  
 
att omfatta bildningsnämndens 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. 
 
Därtill beslöt stadsfullmäktige enhälligt at man vid renovering och nybyggnad 
beaktar motionen. 
 

------ 
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Jämställdhetsplan för Närpes stad 
 
SSTYR 13.10.2015, § 129 

 
Personalchef Helena Holmlund: 

Stadsfullmäktige beslöt 23.9.2013 att Närpes stad ska underteckna den euro-
peiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvalt-
ningen samt att det för genomförandet av de åtgärder som undertecknandet 
medför ska utses en arbetsgrupp bestående av representanter från stadens oli-
ka sektorer. Den 5.11.2013 tillsatte stadsstyrelsen en arbetsgrupp bestående 
av 9 personer (tjänstemän och förtroendevalda) vars uppgift var att utarbeta en 
verksamhetsplan eller jämställdhetsplan ur vilken framgår på vilket sätt staden 
planerar genomföra de åtgärder som undertecknandet av deklarationen förut-
sätter. Arbetsgruppen inledde sitt arbete strax efter att Närpes stad underteck-
nade den europeiska deklarationen 13.1.2014 och har bestått av följande med-
lemmar; Marianne Nyqvist-Mannsén (gruppens ordförande och representant för 
bildningen), Malin Haka och Leif Perus (repr. för tekniska avd.), Lasse Eriksson 
(repr. för kultur och fritid), Birgitta Udd och Yvonne Lindén (repr. för vård- och 
omsorgsavd.), Sven Jerkku och Martin Westerberg (förtroendevalda) samt He-
lena Holmlund (gruppens sekreterare och förvaltningsavdelningens repr.). Un-
der åren 2014 och 2015 har denna arbetsgrupp arbetat med att ta fram ett för-
slag till jämställdhetsplan (se bilaga). Arbetsgruppen har sammanträtt åtta 
gånger och där emellan har man kommunicerat via e-post och via en egen in-
tranetgrupp. Sju deltagare från arbetsgruppen deltog också i seminariet ”Prak-
tiska tips för jämställdhetsarbetet i kommunerna”, som arrangerades av Öster-
bottens förbund i Vasa den 20.10.2014.  
 
I sitt arbete har arbetsgruppen utgått från den europeiska deklarationen och de 
artiklar som där finns. Artiklarna täcker alla områden inom den kommunala 
verksamheten, men för att få en hanterbar, operativ plan har gruppen valt att ta 
upp endast en del av artiklarna i deklarationen. Arbetsgruppen har arbetat ut-
gående från den sakkunskap som funnits representerad bland medlemmarna 
för att få så stor del av verksamheten som möjligt täckt. Tanken är att den nya 
jämställdhetsplanen ska vara ett levande dokument, som ingår i den årliga pla-
neringen och utvärderingen av verksamheten och när åtgärder fullföljts 
och/eller nya behov uppstår revideras planen.  
 
Arbetsgruppen har hört nämnder och andra organisationer som berörs av den 
nya jämställdhetsplanen. De har haft möjlighet att ge sitt utlåtande till planen 
under våren och sommaren 2015. Under augusti-september har arbetsgruppen 
gått igenom de inkomna utlåtandena och på basen av dem gjort vissa ändring-
ar i jämställdhetsplanen för att emotse de verkställande parternas önskemål (se 
bifogade protokoll). Ungdomsrådet har inkommit med synpunkter efter arbets-
gruppens möte den 27.8. och arbetsgruppen har tagit del av dem.      
 
Enligt den europeiska deklarationen om jämställdhet ska jämställdhetsplanen 
utarbetas och antas inom två år från undertecknandet för att sedan genomfö-
ras.  
 
Arbetsgruppen föreslår att genomförandet av jämställdhetsåtgärderna följs upp 
på så sätt att åtgärderna (åtminstone 1-2 av dem årligen) tas med i budgeten 
och redovisas i verksamhetsberättelsen under varje nämnd.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
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att föreslå för stadsfullmäktige att bifogade plan godkänns och antas som När-
pes stads nya jämställdhetsplan fr.o.m. 1.1.2016 och att den därmed ersätter 
den nuvarande jämställdhetsplanen som godkändes 31.1.2011 samt 
 
att jämställdhetsplanen följs upp genom att åtgärder tas med i nämndvis budge-
tering/verksamhetsplanering och –berättelse. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
 

ALLM: 73/2015§ 47, SFGE 2015-11-09 18:00 Sida 8



Ändringar av budgeten för år 2015 
 

SSTYR 03.11.2015, § 134 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:  
Vård- och omsorgsnämnden anhåller om nettobudgetändringar på totalt 
150 000 euro på resultatområdesnivå för att motsvara ändringarna i verksam-
heten för nämnden. 
 
Hälso- och sjukvård, minskade intäkter          -50 000 euro  
Barn- och familjeservice, ökade kostnader -100 000 euro 
Specialsjukvård, minskade kostnader   150 000 euro 
 
Intäkterna minskar för bäddavdelningen med 50 000 euro p.g.a. mindre an-
vändning av andra kommuner. Under barn- och familjeservice ökar kostnader-
na för stadens andel av arbetsmarknadsstödet med 50 000 euro samt ökade 
kostnader för personliga hjälpare med 50 000 euro.  
Fram till 30.09.2015 underskrider kostnaderna för specialsjukvården stadens 
budget. Detta beror delvis på tillbaksbetalningen från sjukvårdsdistriktet på 
231 000 euro. Kostnaderna för specialsjukvården kan således minskas med 
150 000 euro i budgeten.  
 
Bildningsnämnden anhåller också om några budgetändringar.  
Under grundläggande utbildning minskar kostnaderna för clearingen av stats-
andelar mellan kommunerna med 57 600 euro.  
Av detta används inom samma resultatområde 25 400 euro för Pjelax skolas 
språkklass.  
Därtill överförs 32 200 euro till förskoleundervisningen där behovet av att dela 
förskolegrupp uppstått samt ökat antal skolgångsbiträden.  
Barnomsorgen äskar om tilläggsmedel på 48 000 euro. Barnantalet ökar och 
den tidigare planerade stängningen och överföringen av Finby daghem till Troll-
lebo per 1.8.2015 kunde inte genomföras utan enheten flyttas till f.d. arbetscen-
tralen och verksamheten utökas ytterligare för att möta den ökade efterfrågan 
på daghemsplatser. Det ökade barnantalet väntas ge 8 000 euro i ökade intäk-
ter varför nettoändringen för bildningsnämnden blir 40 000 euro.  
 
Fritidsnämndens budget bör ändras eftersom hyresvederlagen för MittiStan-
fastigheten fördelades fel mellan fritidsnämnden och tekniska nämnden när 
budgeten gjordes upp.   
Intäkterna från verksamheten i kultursalen har ökat men nettokostnaderna sti-
ger med 100 000 euro för fritidsnämndens del år 2015 p.g.a. överföringen av 
vederlagen från tekniska nämnden.  
 
Tekniska nämnden återigen bör minska sin budget för MittiStan fastigheten 
med 100 000 euro eftersom vederlagen minskat. Hyresintäkterna har ökat från 
det som ursprungligen budgeterades.  
 
De övriga nämndernas budgeter har även mindre över- och underskridningar 
på olika resultatområden.  
I detta skede föreslås dock inga övriga budgetändringar utan nämnderna måste 
inom sig försöka balansera ekonomin.  
Närmare information om motiveringarna till budgetändringarna framgår ur bila-
ga.  
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Av budgetändringarna kan alla finansieras genom ändringar inom nämnderna 
eller flyttning mellan nämnderna förutom bildningsnämndens budgetändring för 
barnomsorgen som höjer driftsbudgeten 2015 med 40 000 euro totalt sett.  
Finansiering. 
 
Kommunalskatten beräknades i den ändrade budgeten för år 2015 uppgå till 
27,3 milj. euro. Under årets första månader inflöt kommunalskatten enligt pro-
gnoserna. P.g.a. det svaga utfallet för år 2014 med en ökning med endast 0,1 
% blir debiteringsredovisningen i november 2015 ca 2,2, milj. euro. Därtill juste-
ras förskotten ner för år 2015 i december.  
Utgående från detta bör kommunalskatten minskas med 600 000 euro i budge-
ten.  
Samfundskatten har haft en god utveckling under året varför budgeten kan hö-
jas med 200 000 euro.  
Fastighetsskatten kan ökas med 40 000 euro i budgeten.  
Statsandelarna kommer att överskrida årets budget med 300 000 euro varför 
budgeten kan höjas med denna summa.  
 
De finansiella intäkterna torde kunna ökas med 100 000 euro i form av ökade 
försäljningsvinster på placerade medel.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att budgeten ändras enligt följande på resultatområdesnivå:  
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Hälso- och sjukvård, minskade intäkter          -50 000 euro  
Barn- och familjeservice, ökade kostnader            -100 000 euro 
Specialsjukvård, minskade kostnader    150 000 euro 
 
Bildningsnämnden 
Grundläggande utbildning, minskade kostnader      32 200 euro  
Förskoleundervisning, ökade kostnader  -32 200 euro 
Barnomsorgen, ökade kostnader   -40 000 euro 
 
Fritidsnämnden 
Kulturverksamhet, ökade kostnader  -100 000 euro 
 
Tekniska nämnden 
Byggnader, minskade kostnader    100 000 euro 
 
Kommunalskatten minskas med   600 000 euro.  
Samfundskatten ökas med   200 000 euro.  
Fastighetsskatten ökas med      40 000 euro.  
Statsandelarna ökas med    300 000 euro.  
Intäkterna av placerade medel ökas med   100 000 euro.  
 
Budgeten för år 2015 kommer efter ändringarna att balansera på samma un-
derskott som tidigare 1 361 581 euro.   
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

ALLM: 85/2015§ 48, SFGE 2015-11-09 18:00 Sida 10



------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ändring av investeringsbudget 2015 
 

SSTYR 03.11.2015, § 135 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
Investeringsbudgeten för år 2015 bör ändras på några punkter:  
 
Höjning av anslag:  
 
8507 Trollebo daghem  
 - budget, kostnader 450 000 € 
 - tilläggsanslag, ökade kostnader   90 000 € 
 
   -  budget, intäkter                                  60 000 € 
 - tilläggsanslag, ökade intäkter      8 000 € 
  
 Omfördelning mellan år 2014 och 2015. 
 
8854 Pörtehemmet, bergvärme 
 - budget                                   50 000 € 
 - tilläggsanslag                                 120 000 € 
 Bergsvärmeinstallationer påbörjades 2014.  
 
8855   Pörtom servicecenter, bergvärme 
 - budget                                   50 000 € 
 - tilläggsanslag                                   20 000 € 
 Bergsvärmeinstallationer påbörjades 2014.  
 
8856  Pörtom skola, bergvärme 
 - budget                                   50 000 € 
 - tilläggsanslag                                   32 000 € 
 Bergsvärmeinstallationer påbörjades 2014.  
 
8852   Frida, sprinkler 
  - budget                                   50 000 € 
  - tilläggsanslag                                   25 000 € 
 
8100 Dagvattenledningar 
 - budget     75 000 € 
 - tilläggsanslag     30 000 € 
  
8102 Byggande och beläggning av gator 
 - budget     75 000 € 
 - tilläggsanslag     20 000 € 

 
8342 Trollebo daghem, anskaffande av inventarier 
 - budget     20 000 € 
 - tilläggsanslag     22 000 € 
 Medel outnyttjade år 2014    

 
8308 Daghem, anskaffande av inventarier 
 - budget       5 000 € 
 - tilläggsanslag     20 000 € 
 Finby daghem, överförs senare till Kalax daghem  
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  Ökade kostnader totalt:    379 000 € 

   Ökade intäkter totalt:       8 000 € 
       
   Minskning av anslag:  

 
8505 Närpes vård och servicecenter  

- budget, kostnader  300 000 € 
- minskning     50 000 € 

 
8508 Centrallager  

- budget   200 000 € 
- minskning     80 000 €  

    
8821 Övermark skola, tak 
     - budget    100 000 € 
     - minskning        40 000 € 

 
8135  Parken i Näsby 

- budget, kostnader     70 000 € 
- minskning      60 000 € 

 
- budget, intäkter      50 000 € 
- minskning      50 000 € 

 
8316  Maskiner och utrustning  
     - budget      30 000 € 
     - minskning        15 000 € 

 
8320  Köksutrustning  

- budget      46 000 € 
- minskning      12 000 € 

 
8353  Bostället alarm 

- budget      80 000 € 
- minskning      80 000 € 

 
   Minskning kostnader totalt:    337 000 € 
   Minskning intäkter totalt:     50 000 €  
 

Den föreslagna ökningen av investeringsanslagen uppgår till 379 000 euro. Av 
ökningen kan 337 000 täckas genom att genom att minska på investeringsob-
jekt som blivit billigare än beräknat. Ökade intäkter på 8 000 euro för Trollebo 
kan inte täcka minskningen i intäkter på 50 000 från projektet för Parken i Näs-
by som inte genomförs.  
Kostnaderna ökar således med 42 000 medan intäkterna minskar med 42 000 
euro. Nettokostnaderna stiger således med 84 000 från 3 372 000 euro till 3 
456 000 euro i investeringsbudgeten för år 2015.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 

att investeringsbudgeten för år 2015 ändras enligt ovanstående förslag.   
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Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
  

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Inkomstskattesatsen för år 2016 
 

SSTYR 03.11.2015, § 136 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
Stadens budget för år 2015 uppvisar efter gjorda budgetändringar ett under-
skott på ca 1,4 milj. euro. Den svaga ökningen i utfallet av kommunalskatt mel-
lan åren 2013-2014 påverkar utbetalningarna negativt under slutet på detta år.  
Samfundsskattens ökning samt ökade statsandelar kompenserar bortfallet till 
största delen. Förhoppningsvis kommer en del mindre inbesparingar på olika 
enheter att något minska på underskottet i bokslutet för året.  
 
Nämndernas budgetförslag för år 2016 följer i stort den av stadsfullmäktige 
fastställda ramen. Den senaste skatteprognosen från kommunförbundet visar 
dock på minskade skatteintäkter för kommunalskattens del eftersom avdragen i 
beskattningen fortsättningsvis ökar. Detta kompenseras dock via statsandelar-
na som kan beräknas öka med motsvarande summa.  
Erhållandet av ökade statsandelar på 2,2 milj. euro för ändrad språkstatus ut-
gör grunden för att staden kan stabilisera sin ekonomi under år 2016.  
 
Förslaget till investeringsplan för år 2016 och åren 2017-2018 inger dock oro 
eftersom investeringarna fortsättningsvis ligger på en hög nivå och resulterar i 
ökad upplåning. Med tanke på framtiden borde nu staden börja begränsa sina 
investeringar eller försöka höja årsbidraget i driftsbudgeten för att den vägen 
öka stadens egen finansiering av investeringarna. 
 
Stadsfullmäktige höjde inför år 2015 inkomstskattesatsen till 21 %. Medeltalet 
för kommunerna i Österbotten ligger nu på 20,39 %. Vasa har den lägsta pro-
centen på 19,5 medan fyra kommuner i Österbotten ligger på 21,5 %.  
 
Trots att Närpes idag har 21 % i kommunalskattesats ligger den effektiva skat-
tesatsen på 13,56 % för medelinkomsttagaren i staden.  
Den stora skillnaden beror på de årligen ökade avdragen i kommunalbeskatt-
ningen.  
 

Stadsdirektörens förslag 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att inkomstskattesatsen för år 2016 fastställs till 21 procent.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
  

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Fastighetsskattesatser för 2016 
 

SSTYR 03.11.2015, § 137 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén  
Regeringen har under flera år gjort mindre ändringar i fastighetsskattelagen för 
att ge möjlighet för kommunerna att höja fastighetsskattesatserna för att öka 
fastighetsskattens andel av kommunernas skatteintäkter.  
Inför år 2016 kommer regeringen att ändra hur mycket skattesatsen för bygg-
nader som används för annat boende än stadigvarande boende kan överstiga 
skattesatsen för byggnader för stadigvarande boende. Denna stiger från 0,6 % 
till 1 % år 2016.  
För byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk föreslås den övre 
gränsen höjas från 2,85 % till 3,10 %.  
Övre gränsen för obebyggda tomter föreslås höjd från 3,0 % till 4,0 %.  
Förslaget till ändringarna i fastighetsskattelagen föranleder att nedanstående 
intervall gäller för olika fastighetstyper samt stadens nuvarande procentsatser 
och förslag för år 2016.  
 
Fastighetstyp          Intervall %   Nuvarande %      Förslag 2016 
 
Allmän                    0,80 - 1,55         0,80                  0,80 
 
Byggn.för stadigv.  
bostad         0,37 - 0,80         0,40                  0,50 
 
Övriga.bostads-        max. stadigv. 
byggnader         bostad + 1,0      1,00                   1,10 
  
Kraftverk                max 3,10           2,85                  3,10 
 
Allmännyttiga  
samfund                   0,00 - 1,35        0,00                   0,00 
 
Obebyggd  
bostadstomt          1,00 - 4,00          -                          - 
 
Stadens preliminära utfall av fastighetsskatten för år 2015 på basen av skat-
tegrunden för olika fastighetstyper samt gällande procentsatser: 
 
Fastighetstyp     Beskattningsvärde €       %      Debiterad skatt i euro 
 
Allmän          146 705 000                0,80             1 174 000 
 
Byggn.för stadigv.  
bostad          199 613 000               0,40                 798 000 
 
Övriga bostads- 
byggnader                40 331 000               1,00                 403 000 
 
Allmännyttiga samf.     1 988 000                0,00                           0 
 
Kraftverk                                    0                2,85                         0 
 
Totalt                      388 648 000 €                                2 375 000 € 
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I budgeten för år 2015 beräknas 2,370 milj. euro erhållas i fastighetsskatt.  
Ökningen på 0,1 % för fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostad ger 
ca 200 000 i ökad fastighetsskatt medan den föreslagna höjningen av procent-
satsen med 0,1 % för övriga bostadsbyggnader ger ca 40 000 euro.   
 
Medeltal för kommunerna i Österbotten år 2015/Närpes förslag 2016 
 
Allmän fastighetsskatt 1,04 % / 0,80 % 
Stadigvarande bostad  0,51 % / 0,50 % 
Övriga bostadsbyggnader 1,09 % / 1,10 % 
 
Fastighetsskatten har i Närpes således legat under medeltalet för Österbotten.  
 
Stadens driftsbudget för år 2016 och ekonomiplanåren 2017-2018 är i balans 
men årsbidragen räcker inte till för att finansiera de stora investeringar som 
planeras. I budgeten och ekonomiplanen 2016-2018 ingår stora satsningar på 
vägar, gator och gång- och cykelbanor. Lånebördan kan inte utökas i det oänd-
liga utan en minskning i upptagningen av nya lån måste börja ske.  
Den föreslagna höjningen av fastighetsskatteprocenterna skulle resultera i ett 
överskott i driftsbudgeten som kunde användas till investeringar och minska 
behovet av nya lån.   
I dagsläget finns inga tillräckligt stora kraftverk som skulle ge fastighetsskattein-
täkter men det är motiverat att ändå fastställa en maximal procentsats för des-
sa.  

 
Stadsdirektörens förslag:  

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att skattesatserna för fastighetsskatten år 2016 fastställs enligt följande:  
 
- allmän procentsats 0,80 
- stadigvarande bostad 0,50 
- andra bostadsbyggnader 1,10 
- kraftverk 3,10 
- föreningshus för allmännyttigt bruk 0,0 procent. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Ledamot Peter Sjökvist föreslog att skattesatsen för stadigvarande bostad hö-
jes till 0,45. Hans förslag erhöll inte understöd utan förföll. 
 
Stadsstyrelsen beslöt sålunda föreslå för fullmäktige att fastställa skattesatser-
na för fastighetsskatten i enlighet med stadsdirektörens förslag. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Ledamot Peter Sjökvist föreslog att skattesatsen för stadigvarande bostad hö-
jes till 0,45 % och övriga skattesatser enligt stadsstyrelsens förslag. 
Hans förslag understöddes av ledamöterna Sven-Erik Björkbacka och Roger 
Kronlund. 
Marjo Österdahl m.fl. ledamöter understödde stadsstyrelsens förslag. 
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Stadsfullmäktige företog omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja) och Pe-
ter Sjökvists förslag (nej). I omröstningen avgavs trettio (30) ja-röster och fyra 
(4 ) nej-röster. 
 
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige därmed beslutat i enlighet med 
stadsstyrelsens förslag att skattesatserna för fastighetsskatten år 2016 fast-
ställs enligt följande: 
 
- allmän procentsats 0,80 
- stadigvarande bostad 0,50 
- andra bostadsbyggnader 1,10 
- kraftverk 3,10 
- föreningshus för allmännyttigt bruk 0,0 procent. 
 

------ 
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Anhållan om befrielse från samtliga förtroendeuppdrag / Edvin Nixholm 
 

SSTYR 03.11.2015, § 138 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Edvin Nixholm anhåller om befrielse från samtliga förtroendeuppdrag p.g.a. 
personliga skäl. 
Nixholm är medlem i sektion för byggnadstillsyn, personlig ersättare i såväl tek-
niska nämnden som vård- och omsorgsnämnden samt stadens representant i 
Närpes hembygdsförenings styrelse. 
 
Tekniska nämnden utser sektion för byggnadstillsyn, varför nämnden också fat-
tar beslut om befrielse. Till övriga delar är det stadsfullmäktige som väljer och 
som också bör fatta beslut om befrielse. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Edvin Nixholm beviljas befrielse från förtroendeuppdragen som personlig er-
sättare i tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden samt som stadens 
representant i styrelsen för Närpes hembygdsförening r.f. 
 
att nya personliga ersättare väljs i tekniska nämnden och vård- och omsorgs-
nämnden samt ny representant för staden i styrelsen för Närpes hembygdsfö-
rening r.f. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Stadsfullmäktige beslöt enhälligt 
 
att bevilja Edvin Nixholm befrielse från förtroendeuppdragen som personlig er-
sättare i tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden samt som stadens 
representant i styrelsen för Närpes hembygdsförening r.f. 
 
att välja Hans Granborg till personliga ersättare i tekniska nämnden och Anders 
Nybacka till personlig ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt att välja 
Knut von Alfthan till representant för staden i styrelsen för Närpes hembygdsfö-
rening r.f. 
 

------ 
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Förvaltningsdirektörstjänsten 
 
SSTYR 03.11.2015, § 139 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén meddelar i ett brev till stadsstyrelsen (bila-
ga) att han kommer att ansöka om pension i början av nästa år och räknar med 
att avsluta sin tjänsteutövning i slutet av mars 2016. Eftersom han inte har möj-
lighet att ansöka om pension ännu i detta skede kan han inte lämna in anhållan 
om avsked men önskar på detta sätt meddela sina intentioner för vidtagande av 
nödiga åtgärder med tanke på handhavandet av förvaltningsdirektörens arbets-
uppgifter framöver. 
 
Förvaltningsdirektörens huvudsakliga uppgifter enligt uppgiftsbeskrivningen är 
följande: 
 
- Organisera och leda arbetet på förvaltningsavdelningen (§ 72 i förvalt-

 ningsstadgan). 
- Sköta i enlighet med förvaltningsstadgan (§§ 18 och 20) stadsdirektörens 

 åligganden vid förfall för denne. 
- Bereda stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och ären-

 den som skall behandlas samt fungera som sekreterare vid dessa sam-
 manträden. 

- Handha personalärenden i enlighet med förvaltningsstadgan (§§ 79, 80  
 och 81). 

- Motta på stadens vägnar stämningar och andra tillkännagivanden. 
- Utföra övriga av stadsstyrelsen och stadsdirektören bestämda uppgifter. 
 
Behörighetskrav för förvaltningsdirektören enligt förvaltningsstadgan är högsko-
leutbildning och uppgifterna kräver anställning i tjänsteförhållande. Av kunnan-
de som behövs i arbetet kan nämnas: 
 
- Erfarenhet av kommunalförvaltning. 
- God muntlig och skriftlig förmåga, goda språkkunskaper i svenska och 

 finska, kunskaper i lagstiftning. 
- God samarbetsförmåga, god organisationsförmåga, ledarskapsförmåga. 
 
Enligt Närpes stads förvaltningsstadga fattar stadsfullmäktige beslut om val av 
förvaltningsdirektör. Ordinarie tjänst lediganslås offentligt av behörig myndighet 
och söks med skriftlig ansökan. Med tanke på tiden som åtgår för ansöknings-
förfarandet är det skäl att lediganslå tjänsten som förvaltningsdirektör i god tid. 
Val av ny förvaltningsdirektör verkställs först sedan stadsfullmäktige på ansö-
kan beviljat nuvarande förvaltningsdirektör avsked. Enligt en uppskattad tidta-
bell kunde valet ske på stadsfullmäktiges sammanträde i februari år 2016. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att offentligt lediganslå tjänsten som förvaltningsdirektör. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

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

------ 
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Anhållan om kommunal borgen/ Närpes Bostäder 
 

SSTYR 03.11.2015, § 141 
 
Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 

Närpes Bostäder bygger som bäst ett boende för klienter med specialbehov. 
Byggnaden, Nygränds boende, kommer att hyras ut till Kårkulla då den har fär-
digställts sommaren 2016. Nygränds boende kommer att ha plats för 15 klien-
ter. Byggnadsprojektet har kostnadsberäknats till 1,7 milj. euro och Närpes Bo-
städer har beviljats ett understöd om ca 50 % av investeringskostnaderna från 
statens bostadsfond Ara. För överskjutande del erhålls räntestödslån. 
 
Närpes Bostäder anhåller om kommunal borgen för räntestödslånet på 838.000 
euro. Enligt Aras direktiv är lånetiden 41 år. Lånet kommer att upptas i Vasa 
Andelsbank till en rörlig ränta om 6 mån euribor + 0,8 %. 
Som säkerhet för borgen erbjuder Närpes Bostäder inteckning i fastigheten. 
Närpes Bostäder ägs till 100 % av Närpes stad. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Närpes Bostäder beviljas kommunal borgen för ett räntestödslån på 838.000 
euro, som upptas i Vasa Andelsbank med en amorteringstid på 41 år och till en 
ränta om 6 mån euribor + 0,8 % samt 
 
att Närpes stad som motsäkerhet erhåller inteckning i fastigheten till ett värde 
av 838.000 euro. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ordförande Olav Sjögård deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv. Som 
ordförande under ärendets behandling fungerade I viceordförande Sven Jerkku. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ledamöterna Olav Sjögård och Sven-Erik Björkbacka deltog inte i behandlingen 
av ärendet p.g.a. jäv.  
 

------ 
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Anhållan om tillfälligt lån / Närpes Bostäder 
 

SSTYR 03.11.2015, § 142 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Närpes Bostäder, som bygger Nygränds boende för Kårkullas klienter med 
specialbehov kommer att finansiera byggnadsprojektet dels med understöd från 
statens bostadsfond Ara (ca 50 %) och dels med ett räntestödslån, för vilket bo-
laget anhåller om kommunal borgen. Projektet är kostnadsberäknat till ca 1,7 
milj. euro (moms 0 %) och kommer att färdigställas under sommaren 2016. 
 
Eftersom understöd och räntestödslån får lyftas i rater först i efterskott vartefter 
bygget färdigställs behöver Närpes Bostäder tillfällig finansiering tills bygget är 
klart och sista raterna har betalats ut. Med tanke på likviditeten anhåller bo-
stadsbolaget  därför om ett kassalån på 300.000 euro av Närpes stad. 
Staden har tidigare  beviljat tillfälliga lån till koncernbolag, bl.a. Företagshuset 
Dynamo. Räntan har då legat på 3 mån euribor + 0,5 %. 
 
Närpes Bostäder ägs till 100 % av Närpes stad. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att staden beviljar Närpes Bostäder ett kassalån om 300.000 euro fram till 
31.10.2016  med en ränta om 3 mån euribor + 0.5 %. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ordförande Olav Sjögård deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv. Som 
ordförande under ärendets behandling fungerade I viceordförande Sven Jerkku. 
 

------ 
  

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ledamöterna Olav Sjögård och Sven-Erik Björkbacka deltog inte i behandlingen 
av ärendet p.g.a. jäv.  
 

------ 
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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 

 
 

§ 9998, SFGE 2015-11-09 18:00 Sida 25


	SFGE, 2015-11-09 18:00, Protokoll
	§ -1 Närvarande
	§ 44 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet
	§ 45 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende
	§ 46 Motion om duschdraperier i skolorna i Närpes / Johanna Borg
	§ 47 Jämställdhetsplan för Närpes stad
	§ 48 Ändringar av budgeten för år 2015
	§ 49 Ändring av investeringsbudget 2015
	§ 50 Inkomstskattesatsen för år 2016
	§ 51 Fastighetsskattesatser för 2016
	§ 52 Anhållan om befrielse från samtliga förtroendeuppdrag / Edvin Nixholm
	§ 53 Förvaltningsdirektörstjänsten
	§ 54 Anhållan om kommunal borgen/ Närpes Bostäder
	§ 55 Anhållan om tillfälligt lån / Närpes Bostäder
	§ 9998 Besvärsanvisning


