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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 
3.12.2015 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 3 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 Olav Sjögård och fge Roger Kronlund att justera protokollet 
den 17.12.2015. 
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 18.12.2015.
            
 

------ 
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Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Nina Robinson 
 

SSTYR 01.12.2015, § 148 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Nina Robinson anhåller om befrielse från sina förtroendeuppdrag som Närpes 
stads representant i utbildningsnämnden i Teuva samt i direktionerna för Peu-
ran koulu och Jurvan yläkoulu. Orsaken till anhållan är att hon har flyttat från 
kommunen och är därmed inte längre valbar. 
 
När en förtroendeval förlorar sin valbarhet skall, enligt § 78 i KomL, det organ 
som har rätt att utse den förtroendevalda konstatera att förtroendeuppdraget 
har upphört. Beträffande representantskapet i utbildningsnämnden i Teuva är 
det stadsfullmäktige som valt Nina Robinson och beträffande representantska-
pet i de båda direktionerna är det bildningsnämnden som förrättat valet. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Nina Robinson konstateras ha förlorat valbarheten till kommunala förtroen-
deuppdrag i Närpes p.g.a. att hon flyttat från orten och att hennes förtroende-
uppdrag därmed har upphört samt 
 
att en ny representant för Närpes stad väljes till utbildningsnämnden i Teuva.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktige beslöt: 

Stadsfullmäktige beslöt enhälligt 
 
att Nina Robinson konstateras ha förlorat valbarheten till kommunala förtroen-
deuppdrag i Närpes p.g.a. att hon flyttat från orten och att hennes förtroende-
uppdrag därmed har upphört samt 
 
att välja Eija Kulmala som representant för Närpes stad till utbildningsnämnden 
i Teuva.  
 

------ 
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Ändringar i förvaltningsstadgan med anledning av att staden blir tvåspråkig  
från och med 1.1.2016 

 
SSTYR 01.12.2015, § 150 

 
Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 

Eftersom Närpes stad blir tvåspråkig från och med 1.1.2016 behöver det göra 
en del justeringar och ändringar i stadens förvaltningsstadga. I och med att en 
ny kommunallag delvis trätt i kraft och att hela den nya kommunallagen tilläm-
pas från ingången av mandattiden för det fullmäktige som väljs 2017 krävs det 
att det görs en totalrevidering av förvaltningsstadgan under 2016. De ändringar 
som nu föreslås göras gäller sålunda som längst till den 31.5.2017 Enligt gäl-
lande kommunallags 16§ heter det att: ”I en tvåspråkig kommun skall för un-
dervisningsförvaltningen tillsättas ett organ för vardera språkgruppen eller ett 
gemensamt organ med särskilda sektioner för vardera språkgruppen. Ledamö-
terna i organen eller sektionerna skall väljas bland personer som hör till respek-
tive språkgrupp.” För att uppfylla kraven i lagen måste det göras ändringar i 
bildningsnämndens uppgiftsområden och sammansättning. Därför föreslås att 
det under nuvarande bildningsnämnd inrättas en svensk sektion och en finsk 
sektion med fem medlemmar i vardera. Sektionerna huvudsakliga uppgift blir 
att hantera enskilda elevärenden och övriga utbildningsadministrativa ärenden 
som gäller den egna språkgruppen.  
 
Förutom ändringar i bildningsnämnden krävs även ändringar i paragrafer som 
gäller förvaltningen. Förslag till ändringar i förvaltningsstadgan framgår av bila-
ga.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att de föreslagna ändringarna i förvaltningsstadgan godkänns och att de nya 
ändringarna träder i kraft från och med den 1.1.2016 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 
 

SSTYR 01.12.2015, § 147 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
 
1. Prognos för innevarande år 2015 
Resultatet för innevarande år kommer att bli något bättre än det budgeterade 
underskottet på 1,4 milj. euro. Trots balanseringsåtgärderna i början på år 2015 
kan inte bortfallet av statsandelar på 2,2 milj. euro p.g.a. besväret mot språk-
statusändringen kompenseras fullt ut. Den svaga ökningen i kommunalskatteut-
fallet mellan åren 2013 och 2014 gör även att rättelseredovisningarna för åren 
2014 och 2015 blir ovanligt stora och minskar på inflödet av kommunalskatt i 
november och december 2015.  
Detta kan till viss del kompenseras eftersom mera samfundsskatt och fastig-
hetsskatt inflyter. Statsandelarna kan även justeras upp något.  
Det minskade underskottet som prognostiseras för år 2015 beror således på 
mera verksamhetsintäkter och minskade verksamhetskostnader.   
 
2. Förslag till budget för verksamhetsåret 2016 
De externa/interna verksamhetsintäkterna i budgeten 2016 uppgår till totalt 
17,7 milj. euro medan verksamhetsutgifterna budgeterats till 72,7 miljoner euro.  
 
Verksamhetsbidraget budgeteras till 54,9 milj. euro. Förändringen jämfört med 
den ändrade budgeten 2015 är en ökning av verksamhetens nettokostnader på 
1 milj. euro eller 1,9 %.  
Stadsfullmäktige fastställde i september budgetramen för år 2016.  
Ramen gjordes så att ekonomin totalt sett skulle balansera med ett nollresultat 
efter avskrivningar och bokslutsdispositioner. Inga skattesatshöjningar ingick i 
ramen.  
 
Nämndernas budgetförslag överskrider ramen totalt sett med ca 60 000 euro 
om man ser till de externa nettokostnaderna. Orsakerna till överskridningarna 
beror på utökad verksamhet för t.ex. barnomsorgen som orsakar merkostnader 
för utrymmen som tekniska avdelningen disponerar. Närpes stads andel av 
kostnaderna för musikinstitutet Legatos budget har justerats ner med 7 000 
euro efter nämndens behandling. Budgetramen överskrids ändå med 3 200 
euro vilket kan motiveras med att preliminära uppgifter visar att statsandelen för 
Legato kommer att öka något.    
Nämndernas förslag har justerats med interna debiteringar varför förslagen nå-
got avviker från ramen beroende på fördelningen av interna poster.  
 
Kommunalskatten budgeteras till 26,2 miljoner euro eller ca 0,5 miljoner euro  
(1,9 %) mindre än i den ändrade budgeten för år 2015. Jämfört med ramen en 
minskning med 800 000 euro. Den stora minskningen beror på att regeringen 
återigen kraftigt höjt avdragen i kommunalbeskattningen. Detta gör att kommu-
nernas kommunalskatteintäkter minskar, minskningen är individuell för alla 
kommuner beroende på lönestrukturen i kommunen. Kommunerna kompense-
ras för minskningen via statsandelarna som höjs med motsvarande summa.  
Kommunernas andel av samfundsskatten minskar med 5 procentenheter till 
30,92 % inför nästa år. Detta gör att inflödet beräknas minska till 1,8 milj. euro 
år 2016.  
Fastighetsskatten beräknas öka till 2,7 milj. euro eftersom den fortsatt livliga 
byggnationen fortsätter i staden. Höjningen av skattesatserna för stadigvarande 
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bostad samt övriga bostadsbyggnader med 0,10 procentenheter ger 240 000 
euro i ökad fastighetsskatt.  
 
Statsandelarna år 2016 beräknas öka med 3,6 milj. euro (15,5 %) till 26,9 mil-
joner euro jämfört med den ändrade budgeten 2015. Ökningen från år 2015 be-
ror på stadsfullmäktiges beslut om ändrad språkstatus som träder i kraft fr.o.m. 
år 2016, ökad skatteutjämning samt kompensation för ökade avdrag i kommu-
nalbeskattningen. Kostnadsfördelningen mellan stat och kommun ger även 
kommunerna en ökning i statsandelarna 2016.  
Med tanke på den svaga kommunalskatteutvecklingen är den stora ökningen i 
statsandelarna välkommen inför år 2016.  
 
Nettot av finansieringskostnader och – intäkter budgeteras till 0,2 milj. euro.  
 
Årsbidraget på 2,8 milj. euro täcker avskrivningarna som beräknas till 2,7 milj. 
euro.  
Efter en avskrivningsdifferens på 160 000 euro uppvisar budgeten ett överskott 
på 
306 690 euro.  
 
3. Ekonomiplanåren 2017-2018 
Efter budgetåret 2016 beräknas verksamhetsintäkterna och -kostnaderna både 
år 2017 och 2018 öka med 0,5-2,0 % årligen. För att uppnå ett överskott i resul-
taträkningen och därmed kunna minska på låneupptagningen bör nettokost-
nadsökningen hållas på en mycket låg nivå under planåren 2017-2018.  
 
4. Nettoinvesteringarna 
De föreslagna nettoinvesteringarna år 2016 uppgår till ca 5,6 miljoner euro. 
Detta betyder att årsbidraget (2,8 miljoner euro) inte räcker till för att finansiera 
investeringarna. Investeringarna skall således finansieras med nya lån samt 
placerade medel till en del. De största investeringarna år 2016 är 2,0 miljon 
euro för Närpes servicecenter samt 1,9 milj. euro för slutförandet av Skogs-
dungens daghem.  
Nettoinvesteringskostnaderna uppgår år 2017 till 4,6 milj. euro för att sedan 
sjunka till 4,2 milj. euro år 2018.  
 
5. Lånebörda 
Budgetlånen beräknas öka till 23,4 milj. euro vid utgången av år 2016 om alla 
planerade investeringsprojekt genomförs. Detta utgör 2 490 euro per invånare. 
Eftersom årsbidraget ökar och investeringsnivån sjunker under åren 2017-2018 
kommer upptagningen av nya lån att minska från en ökningstakt på 2,2 milj. 
euro år 2016 till 1 milj. euro år 2018. Reformen inom social- och hälsovården 
kan påverka kommunernas kommande investeringar, beroende på vem som i 
framtiden kommer att äga och administrera fastigheterna.  
 
6. Sammanfattning 
Budgetförslaget uppvisar överskott under hela planperioden eftersom årsbidra-
gen beräknas öka mera än avskrivningarna. Detta möjliggör en balanserad ut-
veckling under ekonomiplanen 2016-2018.  
Investeringsplanens uppbyggnad hjälper också till så att ökningen i upplåning-
en kan minskas, ändå kommer budgetlånen att uppgå till 25,9 milj. euro eller 
2 756 euro per invånare vid utgången av år 2018.    
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De ackumulerade överskottet på 2,9 milj. euro som finns i balansräkningen per 
31.12.2014 kommer att minska med ca 1 milj. euro i bokslutet för år 2015 men 
därefter återigen öka under ekonomiplanåren 2016-2018.  
 
Regeringens fortsatta åtgärder för att minska på den offentliga ekonomins håll-
barhetsgap kan resultera i att statsandelarna minskar i snabbare takt än vad nu 
är känt varför staden bör vara redo att vidta åtgärder för att minska kostnaderna 
i åtminstone motsvarande takt.   
 
7. Bilagor 
Budgetförslaget med ekonomiplan bifogas.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att budgetförslaget för 2016 och ekonomiplanen för 2017-2018 godkänns.  
Beredningen ges möjlighet att göra tekniska ändringar i budgetförslaget.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Ekonomidirektören gav en presentation av föreliggande budgetförslag. Efter en 
allmän diskussion behandlade stadsstyrelsen budgeten och ekonomiplanen  
resultatområdesvis, varvid följande ändringar eller förslag till ändringar gjordes: 
 
Sid 75 
7001 Allmän teknisk verksamhet 
 
Ledamot Marianne Nyqvist-Mannsén föreslog att följande text medtas: ”Inom 
en fyraårsperiod inleds renovering av Närpes högstadieskola”. Förslaget erhöll 
inte understöd utan förföll. 
 
Sid 81 
7004 Idrotts- friluftsanläggningar 
 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att Nämpnäs tas med bland övriga bollplaner. 
 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att ändra texten under Mål och strategier, tredje 
stycket till att lyda: ”En konditionsgranskning av löparbanor, hopp- och kastplat-
ser vid Mosedal idrottsområde görs för att klarlägga behovet av en grundreno-
vering.”  
 
Sid 19-22 
Investeringar 2016-2018 
 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att anslaget för Byggande och beläggning av 
gator minskas med 20.000 euro och att ett anslag om 20.000 euro för förnyan-
de av diskus- och släggring vid Mosedal idrottsområde intas år 2016. 
 
Ledamot Michaela Esch föreslog att anslaget om 15.000 euro för övervak-
ningskameror stryks. Förslaget erhöll inte understöd utan förföll. 
 

 Resultatbudget 
Stadsstyrelsen konstaterade att budgetförslaget efter gjorda ändringar slutar på 
72.660.780 euro i driftsutgifter, att årsbidraget visar ett plus om 2.801.970 euro 
och att resultatet efter avskrivningar visar ett överskott på  306.690 euro 
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                       Nettoinvesteringarna för år 2016 blir 5.632.000 euro. 
 
Med dessa ändringar beslöt stadsstyrelsen 
 
att förelägga budgetförslaget för år 2016 jämte ekonomiplanen för 2016-2018 
stadsfullmäktige för behandling och godkännande. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén och stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård 
redogjorde för stadens ekonomiska situation och de centrala delarna av bud-
get- och ekonomiplaneförslaget. 
 
Efter en inledande allmän diskussion övergick stadsfullmäktige till detaljbe-
handling resultatområdesvis. Härvid gjordes följande ändringar och förslag till 
ändringar i stadsstyrelsens förslag: 
 

  Sid 19-22 
Investeringar 2016-2018 

 
Ledamot Michaela Esch föreslog att anslaget om 15.000 euro för övervak-
ningskameror stryks. Hennes förslag understöddes av Daniel Dahlbo m.fl. le-
damöter. 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja) och Mi-
chaela Esch` förslag (nej). I omröstningen avgavs tjugoen (21) ja-röster och 
fjorton (14)  nej-röster. 
Ordförande konstaterade att stadsfullmäktige därmed beslutat att anslaget för 
övervakningskameror lämnas kvar i budgeten. 
 
På förslag av ledamot Olav Sjögård godkände fullmäktige enhälligt att omfatta 
följande kläm: ”Före beslut om utplacering av övervakningskameror tas skall 
ärendet beredas och beslutas i tekniska nämnden, stadsstyrelsen och stads-
fullmäktige”. 
 
Stadsfullmäktige konstaterade att budgetförslaget efter detaljbehandlingen slu-
tar på 72.660.780 euro i driftsutgifter, att årsbidraget visar ett plus om 
2.801.970 euro och att resultatet efter avskrivningar visar ett överskott om 
306.690 euro. 

 
Nettoinvesteringarna för år 2016 blir 5.632.000 euro. 
 
Stadsfullmäktige hade sålunda beslutat 
 
att godkänna bilagt förslag till budget för år 2016 och ekonomiplanen för 2016-
2018 kompletterade med ovannämnda justeringar. 
 

------ 
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Hyresavtal mellan staden och Hilding Anders Finland Oy 
 

SSTYR 01.12.2015, § 146 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Hilding Anders Finland Oy, som etablerade sig i Närpes år 2000, är idag en le-
dande säng- och madrasstillverkare i Finland. Omsättningen ligger på ca 30 
milj.€ och företaget har 65 anställda. Närpes stad äger produktionsutrymmena 
och hyr ut dessa åt företaget. Nuvarande hyresavtal löper till 31.12.2015. 

 
Diskussioner har förts mellan staden och Hilding Anders Finland Oy om ett nytt 
hyresavtal. Nuvarande hyresavtal har byggt på en värdering av fastigheten där 
själva hyran har utgjorts av en viss procent av värdet på fastigheten. Eftersom 
den procentuella nivån varit delvis beroende av euribor har själva hyran fluktue-
rat med avspegling på det allmänna ränteläget. Ett dylikt arrangemang har för-
visso följt marknadstrenderna men har även för bägge parter varit osäkert ef-
tersom nivåerna på räntat har varit förhållandevis rörliga.  
 
I förhandlingarna om det nya hyresavtalet har föreslagits att hyran ska utgå från 
en fast hyra. Den nya hyresnivån skulle åren 2016-2017 ligga på 181 536 € per 
år. Därefter skulle hyran under 2018 stiga till 204 228€ per år. Åren 2019-2020 
tillämpas en indexförhöjning av hyresnivån som baseras på levnadskostnads-
index i enlighet med hyresavtalet. Till hyran tillkommer moms. Som grund för 
höjning av hyran år 2018 är planerade förbättringsarbeten i de äldre delarna av 
fastigheten som är planerade att utföras 2016-2017. I förslaget till hyresavtal är 
hyrestiden fem år och därefter fortlöper avtalet ett år i taget med sex månaders 
uppsägningstid. 
 
Förslag till hyresavtal finns som bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagt förslag till hyresavtal mellan staden och Hilding Anders Finland Oy 
godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 

ALLM: 94/2015§ 61, SFGE 2015-12-14 15:00 Sida 11



 
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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