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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 
27.10.2016 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 33 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 Thorolf Westerlund och fge Peter Lassus att justera protokol-
let den 10.11.2016 
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 11.11.2016.
            

 
------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Björkliden vindkraftpark 
 

SSTYR 11.10.2016, § 110 
 

Planläggare Malin Haka: 
Prokon Wind Energy Finland Oy planerar en vindkraftpark i Västra-Yttermark 
och Rangsby byar i Närpes stad. Planläggningsområdet befinner sig mellan 
Övermark och Rangsby. Planområdet är cirka 1135 hektar stort och ingår i 
etapplandskapsplan II reserverat som ett område som lämpar sig för byggande 
av en vindkraftpark av regional betydelse (tv-1). Prokon Wind Energy Oy har 
anhållit om att få uppgöra delgeneralplan för vindkraftparken och stadsstyrelsen 
i Närpes har medels beslut 7.5.2013, § 106, beslutat att delgeneralplan upp-
görs för området. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 19.2.2016 och som ligger till grund för delgeneralpla-
neringen. Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för 
deltagande och bedömning 16.5.– 29.5.2013. Ett första myndighetssamråd 
med myndigheterna hölls 13.12.2013 och ett arbetsmöte med myndigheter 
hölls 15.4.2016. Utkast till delgeneralplan har i beredningsskedet varit framlagt 
till påseende under tiden 17.12.2013 – 15.1.2014 och ett infotillfälle hölls 
19.11.2013. Under tiden materialet var framlagt inlämnades 7 åsikter.  
Efter utkastsskedet har Prokon Wind Energy Finland Oy haft önskemål om att 
dela upp planeringsområdet i två skilda delgeneralplaner, en för Björkliden och 
en för Hedet. De yttre gränserna för dessa områden är exakt samma som tidi-
gare. 
 
Med stöd av de åsikter som framkommit i beredningsskedet och i myndighets-
samråden har uppgjorts ett förslag till delgeneralplan för Björklidens vindkraft-
park. I förslaget har antalet vindkraftverk minskats från 10 stycken till 7 stycken. 
 
Målsättningen med förslaget till delgeneralplan är att skapa förutsättningar för 
byggande av en vindkraftpark på planområdet samt behövliga servicevägar till 
kraftverken, jordkablar och en elstation som byggs på området. Via elstationen 
överförs elen vidare till elnätet. Delgeneralplanen består i huvudsak av områ-
den reserverade som jord- och skogsbruksdominerat område (M). Inom M om-
rådena finns platser anvisade (tv-xx) för byggande av 7 st vindkraftverk. Inom 
området finns också områden som är särskilt viktiga med tanke på naturens 
mångfald (luo-1), jordbruksområde (MT) samt fornminnesområde (SM). Vid 
delgeneralplanläggningen av vindkraftparken strävar man till att ta omgivning-
ens särdrag i beaktande. De planerade vindkraftverken består enligt planerna 
av ett ca 145 meter högt ståltorn, ett maskinrum samt av en trebladig rotor. Ro-
torbladens diameter är ca 130 meter. Enligt planförslagets allmänna bestäm-
melser får vindkraftverkens totala höjd vara högst 210,5 meter. Bullermodelle-
ringen för parken har beräknats med ett vindkraftverk vars källjud är 104,5 dB.   
 
Björkliden vindkraftpark planeras att anslutas till elstationen i Övermark med 
luftledning. Elöverföringen inom parken sker med jordkablar. 
 
Delgeneralplanen har utarbetats så att den kan ligga till grund för beviljande av 
bygglov för vindkraftverk enligt 77a § i Markanvändnings- och bygglagen.  
 
Förslag till delgeneralplan, beskrivning, buller- och skuggningsmodellering och 
synlighetsanalys finns som skild bilaga. Delgeneralplanen i original och övrigt 
material såsom: PDB, miljökonsekvensbeskrivning, fotomontage, åsikter, utlå-
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tande och bemötanden från hörandet i beredningsskedet finns i stadshuset, 
enheten för mätning och planläggning.   
 

Stadsdirektören föreslår: 
Stadsstyrelsen besluter  

 
- att förslaget till delgeneralplan för Björkliden vindkraftpark godkänns, 
 
- att delgeneralplanen kan ligga till grund för beviljande av bygglov för 

vindkraftverk enligt MBL 77a §  
 

- att framlägga förslaget till allmänt påseende under trettio (30) dagars 
tid och samtidigt inbegära utlåtanden från sektionen för byggnadstill-
syn, Västkustens miljöenhet, NTM-centralen i Södra Österbotten, 
NTM-centralen i Österbotten, Österbottens förbund, Södra Österbot-
tens förbund, Museiverket, Österbottens museum, Österbottens rädd-
ningsverk, Trafiksäkerhetsverket, Regionförvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland, Kommunikationsverket, Försvarsmakten (Staben för 
Västra-Finlands militärlän), Finavia, Satakunnan Lennosto, Fingrid, 
Vasa Elnät Ab, EPV  Regionalnät, Fortum Sähkönsiirto, Finlands vilt-
central, Forststyrelsen och Skogscentralen 

 
I den händelse inga anmärkningar inkommer mot förslaget samt att utlåtan-
dena inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till 
stadsfullmäktige med förslag om godkännande. e. Stadsstyrelsen önskar be-
tona vikten av att anslutningen till elstationen görs med jordkabel. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Planläggare Malin Haka: 
Förslaget till delgeneralplan för Björklidens vindkraftpark har varit framlagt till 
allmänt påseende under tiden 25.5 – 23.6.2016. Under tiden inlämnades 2 st. 
anmärkningar från markägare eller intressenter. Utlåtanden har inbegjorts enligt 
ovanstående förteckning och 10 st. utlåtanden har inlämnats över förslaget.  
 
Ett sammandrag av anmärkningarna och utlåtandena med konsultens och plan-
läggarens kommentarer finns som bilaga.  Kopior av originala anmärkningar 
och förminskning av plankartan finns också som skilda bilagor.   
 
Kompletteringarna av planförslaget är av sådan art att planförslaget inte vä-
sentligt förändras. Planförslaget behöver således inte framläggas ånyo enligt 
Markanvändnings- och Byggförordningen 32 §.  

 
Sammanställning av konsultens och planläggarens förslag till kompletteringar: 
 
 
- Förhållandet till närliggande vindkraftparker åskådliggörs med en bild i  

 planbeskrivningen. 

- Beskrivingen kompletteras med information om anslutningen till 

     stamnätet 
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- Beskrivningen kompletteras med direktiv gällande byggarbeten under 

 duvhökens häckningstid  

- Uppdatering av PDB 

 
Stadsdirektören föreslår: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
- att komplettera förslaget till delgeneralplan för Björkliden vindkraftpark i en-

lighet med planeringskonsultens förslag och planläggarens utlåtande, 
 
 varefter stadsstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige 
  
- att det sålunda kompletterade förslaget till delgeneralplan för Björkliden 

vindkraftpark godkännes och 
 
- att utan dröjsmål delge den regionala miljöcentralen beslutet om godkän-

nande av delgeneralplanen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ledamot Westerberg anmälde intresse jäv och deltog inte i ärendets behand-
ling. 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Ledamot Sten föreslog en återremittering av ärendet. Hans förslag understöd-
des av ledamot Lassus.  
 
Ledamot Sjögård understödde en fortsatt behandling. Hans förslag understöd-
des av ledamot Jerkku m.fl.  
 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan stadsstyrelsens förslag om fortsatt 
behandling (ja) och ledamot Stens förslag (nej). I omröstningen avgavs 31 rös-
ter, varav 22 ja-röster och 9 nej-röster. En ledamot avstod. Ordförande konsta-
terade att stadsstyrelsens förslag vunnit.  
 
Ledamot Lassus föreslog att delgeneralplanen inte godkänns. Hans förslag un-
derstöddes av ledamot Sten. Stadsfullmäktige företog omröstning mellan 
stadsstyrelsens förslag om att delgeneralplanen godkänns (ja) och ledamot 
Lassus förslag (nej). I omröstningen avgavs 32 röster, varav 28 ja-röster och 4 
nej-röster. Ordförande konstaterade att stadsstyrelsens förslag vunnit.  
 
Ledamot Westerberg anmälde intresse jäv och deltog inte i ärendets behand-
ling.  
Ledamot Pellfolk och ledamot Dahlbo  anmälde närstående jäv och deltog inte i 
ärendets behandling.  
 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Hedet vindkraftpark 
 

SSTYR 11.10.2016, § 109 
 

Planläggare Malin Haka: 
Prokon Wind Energy Finland Oy planerar en vindkraftpark i Övermark och 
Västra-Yttermark byar i Närpes stad. Planläggningsområdet befinner sig mellan 
Övermark och Rangsby. Planområdet är cirka 1716 hektar stort och ingår i 
etapplandskapsplan II reserverat som ett område som lämpar sig för byggande 
av en vindkraftpark av regional betydelse (tv-1). Prokon Wind Energy Oy har 
anhållit om att få uppgöra delgeneralplan för vindkraftparken och stadsstyrelsen 
i Närpes har medels beslut 7.5.2013, § 106, beslutat att delgeneralplan upp-
görs för området. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 19.2.2016 och som ligger till grund för delgeneralpla-
neringen. Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för 
deltagande och bedömning 16.5 – 29.5.2013. Ett första myndighetssamråd 
med myndigheterna hölls 13.12.2013 och ett arbetsmöte med myndigheter 
hölls 15.4.2016. Utkast till delgeneralplan har i beredningsskedet varit framlagt 
till påseende under tiden 17.12.2013 – 15.1.2014 och ett infotillfälle hölls 
19.11.2013. Under tiden materialet var framlagt inlämnades 7 åsikter.  
Efter utkastsskedet har Prokon Wind Energy Finland Oy haft önskemål om att 
dela upp planeringsområdet i två skilda delgeneralplaner, en för Hedet och en 
för Björkliden. De yttre gränserna för dessa områden är exakt samma som tidi-
gare. 
 
Med stöd av de åsikter som framkommit i beredningsskedet och i myndighets-
samråden har uppgjorts ett förslag till delgeneralplan för Hedet vindkraftpark. 
Antalet vindkraftverk i förslaget är 18 stycken. 
 
Målsättningen med förslaget till delgeneralplan är att skapa förutsättningar för 
byggande av en vindkraftpark på planområdet samt behövliga servicevägar till 
kraftverken, jordkablar och en elstation som byggs på området. Via elstationen 
överförs elen vidare till elnätet. Delgeneralplanen består i huvudsak av områ-
den reserverade som jord- och skogsbruksdominerat område (M). Inom M om-
rådena finns platser anvisade (tv-xx) för byggande av 18 st vindkraftverk. Inom 
området finns också områden som är särskilt viktiga med tanke på naturens 
mångfald (luo-1), jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda natur-
värden (MY), täktområde (EO) samt fornminnesområde (SM). Vid delgeneral-
planläggningen av vindkraftparken strävar man till att ta omgivningens särdrag i 
beaktande. De planerade vindkraftverken består enligt planerna av ett ca 145 
meter högt ståltorn, ett maskinrum samt av en trebladig rotor. Rotorbladens di-
ameter är ca 130 meter. Enligt planförslagets allmänna bestämmelser får vind-
kraftverkens totala höjd vara högst 210,5 meter. Bullermodelleringen för parken 
har beräknats med ett vindkraftverk vars källjud är 104,5 dB.   
 
Hedet vindkraftpark planeras att anslutas till elstationen i Övermark med luft-
ledning. Elöverföringen inom parken sker med jordkablar. 
 
Delgeneralplanen har utarbetats så att den kan ligga till grund för beviljande av 
bygglov för vindkraftverk enligt 77a § i Markanvändnings- och bygglagen.  
 
Förslag till delgeneralplan, beskrivning, buller- och skuggningsmodellering och 
synlighetsanalys finns som skild bilaga. Delgeneralplanen i original och övrigt 

ALLM: 95/2015§ 43, SFGE 2016-11-07 18:00 Sida 8



material såsom: PDB, miljökonsekvensbeskrivning, fotomontage, åsikter, utlå-
tande och bemötanden från hörandet i beredningsskedet finns i stadshuset, 
enheten för mätning och planläggning.   
 

Stadsdirektören föreslår: 
Stadsstyrelsen besluter  

 
- att förslaget till delgeneralplan för Hedet vindkraftpark godkänns, 
 
- att delgeneralplanen kan ligga till grund för beviljande av bygglov för 

vindkraftverk enligt MBL 77a §  
 

- att framlägga förslaget till allmänt påseende under trettio (30) dagars 
tid och samtidigt inbegära utlåtanden från sektionen för byggnadstill-
syn, Västkustens miljöenhet, NTM-centralen i Södra Österbotten, 
NTM-centralen i Österbotten, Österbottens förbund, Södra Österbot-
tens förbund, Museiverket, Österbottens museum, Österbottens rädd-
ningsverk, Trafiksäkerhetsverket, Regionförvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland, Kommunikationsverket, Försvarsmakten (Staben för 
Västra-Finlands militärlän), Finavia, Satakunnan Lennosto, Fingrid, 
Vasa Elnät Ab, EPV  Regionalnät, Fortum Sähkönsiirto, Finlands vilt-
central, Forststyrelsen och Skogscentralen 

 
I den händelse inga anmärkningar inkommer mot förslaget samt att utlåtan-
dena inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till 
stadsfullmäktige med förslag om godkännande. Stadsstyrelsen önskar betona 
vikten av att anslutningen till elstationen görs med jordkabel. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
 

Planläggare Malin Haka: 
Förslaget till delgeneralplan för Hedets vindkraftpark har varit framlagt till all-
mänt påseende under tiden 25.5 – 23.6.2016. Under tiden inlämnades 3 st. 
anmärkningar från markägare eller intressenter. Utlåtanden har inbegjorts enligt 
ovanstående förteckning och 10 st. utlåtanden har inlämnats över förslaget.  
 
Ett sammandrag av anmärkningarna och utlåtandena med konsultens och plan-
läggarens kommentarer finns som bilaga.  Kopior av originala anmärkningar 
och förminskning av plankartan finns också som skilda bilagor.   
 
Kompletteringarna av planförslaget är av sådan art att planförslaget inte vä-
sentligt förändras. Planförslaget behöver således inte framläggas ånyo enligt 
Markanvändnings- och Byggförordningen 32 §.  

 
Sammanställning av konsultens och planläggarens förslag till kompletteringar: 
 

- Befintligt marktäktsområde märks ut på plankartan 

- Förhållandet till närliggande vindkraftparker åskådliggörs med   

     en bild i planbeskrivningen. 
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- Beskrivingen kompletteras med information om anslutningen till 

     stamnätet 

- Uppdatering av PDB 

 
Stadsdirektören föreslår: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
- att komplettera förslaget till delgeneralplan för Hedet vindkraftpark i enlighet 

med planeringskonsultens förslag och planläggarens utlåtande, 
 
 varefter stadsstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige 
  
- att det sålunda kompletterade förslaget till delgeneralplan för Hedet vind-

kraftpark godkännes och 
 
- att utan dröjsmål delge den regionala miljöcentralen beslutet om godkän-

nande av delgeneralplanen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ledamot Westerberg anmälde intresse jäv och deltog inte i ärendets behand-
ling. 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ledamot Westerberg, ledamot Nygårds och ledamot Gjäls anmälde intresse jäv 
och deltog inte i ärendets behandling.  
Ledamot Pellfolk anmälde närstående jäv och deltog inte i ärendets behandling.  

 
------ 
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 Ekonomisk uppföljning per 31.08.2016 
 

SSTYR 01.11.2016, § 116 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
I enlighet med förvaltningsstadgan § 82 skall till stadsstyrelsen ges en rapport 
över stadens ekonomiska utveckling per 31.08.  
 
De externa verksamhetsintäkterna visar totalt sett per 31.08.2016 ett utfall 
som något överskrider budgeten för året. Försäljningsintäkterna och avgiftsin-
täkterna kommer att överskrida budgeten medan understöd och bidrag samt 
övriga intäkter kan ligga i nivå med budgeterat för året totalt sett.      
 
De externa verksamhetskostnaderna underskrider budgeten för året totalt 
sett. Personalkostnaderna överskrider något budgeten per 31.08.16 men höst-
månaderna kommer att jämna ut överskridningen något. Förhoppningsvis kan 
budgeten 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 fortfarande ligger under budgeten trots 
stora variationer mellan olika månader under året. En prisjustering som styrel-
sen gjort för distriktets egna tjänster kan hjälpa till med att  hålla kostnaderna 
för specialsjukvården i balans även detta år totalt sett för året.    
 
De övriga kostnadsslagen följer budgeten per 31.8.2016, risk finns dock för att 
vissa av dessa kommer att tangera och eventuellt något överskrida budgeten 
totalt sett för året.  
 
Stadsstyrelsen ligger per 31.08.2016 något över sin budget. Vissa överskrid-
ningar på personalkostnaderna kommer att ske eftersom överlappningar nor-
malt sker vid pensioneringar. Under stadsstyrelsen finns även en beräknad 
vinst på försäljning av fastigheter under året som helhet budgeterad. Denna 
kan variera ganska kraftigt mellan åren beroende på hurudana fastighetsaffärer 
fullmäktige gör under året. Per 31.8.2016 underskrids detta moment men per 
31.12.2016 torde budgeten tangeras.  
 
Bildningsnämnden ligger per 31.07.2016 något över budgeten för förskoleun-
dervisningen samt barnomsorgen. Övriga resultatområden följer tillsvidare bud-
geten.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har totalt sett sin ekonomi i balans per 
31.08.2016. Personalkostnaderna kan något underskridas i bokslutet eftersom 
alla tjänster inte kunnat besättas utan vissa köptjänster har använts. Köp av 
tjänster från samkommunerna underskrider fortsättningsvis budgeten men det  
slutliga utfallet är mycket svårt att beräkna ännu för året som helhet.  
 
Nämnden för fri bildning har sin ekonomi i balans per 31.08.2016. Uthyrningen 
av Söff-utrymmen till Röda korset fortsätter. Den planerade nya linjen Art Smart 
kommer inte igång under året vilket kommer att spara kostnader. Nämnden 
som helhet kommer därför att visa ett överskott för året.  
 
Fritidsnämnden överskrider sin budget vilket beror på att verksamhetsbidragen 
till största delen blivit utbetalda för året. Kultursalen har haft en del extra kost-
nader som kommer att belasta resultatet.   
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Musikinstitutnämnden Legato överskrider sin budget något per 31.08.2016. Pe-
riodiseringen av avgifterna förklarar en del av överskridningen.  
Tekniska nämnden följer budgeten. Några resultatområden ligger nära att över-
skridas men totalt sett torde utfallet för hela året ligga nära det budgeterade om 
inget oväntat händer.  
 
Investeringarna för de större projekten inom tekniska avdelningen går enligt 
budgeten. Investeringskostnaderna för några mindre projekt kommer att över-
skridas medan andra underskrids.   
 
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 31.08.2016 överskrider budgeten för året.  
Debiteringsredovisningen på ca 2,4 milj. euro i slutet på november kommer att 
rätta till situationen. Enligt prognoserna kommer ändå skatterna att inflyta enligt 
budgeterat som  helhet sett.   
 
Statsandelarna per 31.08.2016 överstiger budgeten, beroende på hur stor rät-
telseraten blir för undervisning-, kulturverksamhet och fritt bildningsarbete som 
kommer i slutet på december 2016, kan statsandelen justeras upp vid kom-
mande budgetändring.  
 
Nettot för finansiella kostnader och intäkter överskrider i detta skede budgeten 
men nedgångar på placeringsmarknaden under hösten kan hastigt ändra på si-
tuationen.  
 
Den ekonomiska uppföljningen per 31.08.2016 utvisar att driftsbudgeten för 
året håller i stor utsträckning. Fortsätter trenden kan en underskridning av 
driftsbudgeten göras för året totalt sett. Skatterna beräknas inflyta normalt men 
däremot kommer mera statsandelar att erhållas.  
 
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, några mindre budgetändringar kommer att 
föreslås.  
Det budgeterade överskottet på 0,3 milj. euro för året ser ut att kunna överskri-
das.  
 
Nettoupplåningen på 2,2 milj. kan underskridas något.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att anteckna den ekonomiska uppföljningen per 31.08.2016 till kännedom.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

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

------ 
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Ändringar av budgeten för år 2016 
 

SSTYR 01.11.2016, § 117 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:  
 
Stadsstyrelsen har flera gånger betonat att personalen på något sätt bör ihåg-
kommas för det goda arbetet under år 2015 då driftsbudgeten skars ner kraftigt 
men personalen på alla avdelningar ändå utförde ett utmärkt arbete med att 
hålla budgeten. I årets budget finns inte heller medel intaget för personalens 
traditionella jullunch. Kostnaderna kan beräknas till 15 000 euro för hela sta-
dens personal. Arbetsplatshälsovården har effektiverat sin verksamhet för att 
kunna hålla stadens personal frisk och arbetsför. Nettokostnaderna kommer att 
överskrida budgeten med ca 30 000 euro detta år. Förhoppningsvis kan sjuk-
frånvaron minskas och kostnaderna inbesparas på sikt.  
Totalt uppgår de ökade kostnaderna inom personalförvaltningen till 45 000 
euro.  
 
Vård- och omsorgsnämnden anhåller om budgetändringar på några resultat-
områden för att motsvara ändringarna i verksamheten för nämnden. 
 
Hälso- och sjukvård, tandvård, ökade intäkter            40 000 euro  
Hälso- och sjukvård, öppen sjukvård, ökade intäkter    50 000 euro 
Barn- och familjeservice, ökade kostnader   -50 000 euro 
 
Bildningsnämnden anhåller om några budgetändringar.  
Kostnaderna för förskoleverksamheten kommer att överskrida budgeten under 
året. En del av kostnadsökningen kan täckas via omdisponeringar inom samma 
resultatområde men bildningsnämnden äskar om att personalkostnaderna ökas 
med 17 000 euro samt kostnader för köp av tjänster från Kaskö med 7 000 
euro. Totalt 24 000 euro.  
Barnomsorgen kräver tilläggsmedel p.g.a. ökat antal barn i dagvård. Finby 
daghem har även utökats med en avdelning under året för att kunna täcka be-
hovet av tilläggsplatser. Nämnden äskar om totalt 90 000 euro för ökade per-
sonalkostnader inom barnomsorgen. Något ökade avgiftsintäkter har redan be-
aktats i äskandena.  
 
 
Fritidsnämndens budget kan minskas med 52 000 euro eftersom amorte-
ringsdelen av finansieringsvederlaget för Mittistan överförs till investeringsde-
len. Driftsvederlaget för kultursalen kommer dock att överskridas något för året 
totalt sett varför 42 000 euro föreslås minskas från fritidsnämndens budget.  
 
Tekniska nämnden återigen bör minska sin budget för Mittistan fastigheten 
med 80 000 euro eftersom amorteringsdelen av finansieringsvederlaget över-
förs till investeringsdelen. Här kommer även skötselvederlaget att överskridas 
något varför föreslås att 70 000 euro minskas från nämndens budget.  
 
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-
gor.  
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Nämnderna föreslagna budgetändringar ökar nettokostnaderna i drifts-
budgeten med totalt 7 000 euro.  
 
Finansiering. 
 
Kommunalskatten beräknades i budgeten för år 2016 till 26,2 milj. euro. P.g.a. 
den stora debiteringsredovisningen i november detta år kan kommunalskatten 
beräknas underskrida budgeten med 200 000 euro.  
 
Samfundskatten har haft en god utveckling under året varför budgeten kan hö-
jas med 200 000 euro till 2,0 milj. euro.   
 
Fastighetsskatten beräknas ligga nära budgeterade 2,7 milj. euro.  
 
Statsandelarna kommer att överskrida årets budget varför budgeten kan ökas 
med 700 000  euro.  
 
De finansiella intäkternas nettoutfall är beroende på placeringsmarknadernas 
utveckling under årets sista månader varför det inte är orsak att ändra på dessa 
trots att räntekostnaderna kommer att underskridas något.  
  

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
att budgeten ändras enligt följande på resultatområdesnivå:  
 
Stadsstyrelsen  
Personalförvaltning, ökade kostnader    -45 000 euro  
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Hälso- och sjukvård, ökade intäkter           90 000 euro  
Barn- och familjeservice, ökade kostnader               -50 000 euro 
 
Bildningsnämnden 
Förskoleundervisning, ökade kostnader   -24 000 euro 
Barnomsorgen, ökade kostnader    -90 000 euro 
 
Fritidsnämnden 
Kulturverksamhet, minskade kostnader     42 000 euro 
 
Tekniska nämnden 
Byggnader, minskade kostnader      70 000 euro 
 
Finansiering 
Kommunalskatten minskas med   200 000 euro.  
Samfundskatten ökas med   200 000 euro.  
Statsandelarna ökas med    700 000 euro.  
 
Överskottet i budgeten för år 2016 kommer efter ändringarna att öka med 
693 000 euro till 999 690 euro.  
Efter ökningen i investeringsbudgeten på 60 000 euro och ökningen av årsbi-
draget med 693 000 i driftsbudgeten kan nettolåneupptagningen minskas med 
700 000 euro till 1,5 milj. euro i finansieringsanalysen för året.    
 

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

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ändring av investeringsbudget 2016 
 

SSTYR 01.11.2016, § 118 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
Investeringsbudgeten för år 2016 bör ändras på några punkter:  
 
Höjning av anslag:  
 
8859 Andreas Café 
 - budget, kostnader            0 € 
 - tilläggsanslag, ökade kostnader   50 000 € 
 Sanering av köket vid nytt hyreskontrakt 
  
  
8102 Byggande och beläggning av gator 
 - budget    130 000 € 
 - tilläggsanslag      40 000 € 
 
 
81061 GC-bana Klockarback-Stenbacken 
 - budget                                    230 000 € 
 - tilläggsanslag                                      10 000 € 
  
 
81391Centralidrottsplan, stängsel 
 - budget                                      15 000 € 
 - tilläggsanslag                                      10 000 € 
   
 
8141  Gammelbro, Finby 
 - budget                                      10 000 € 
 - tilläggsanslag                                      10 000 € 
   
 
8142  Diskus- och släggring 
  - budget                                      20 000 € 
  - tilläggsanslag                                        7 000 € 
 
  
 Lösegendom, stadshusets info 
 - budget               0 € 
 - tilläggsanslag      15 000 € 
 Förnyande av infopunkten, infotavlor 

 
 

8072  Mittistan, amorteringsdel på fin.vederlag 
 - budget               0 € 
 - tilläggsanslag    132 000 € 
 Överföring från driftsbudgeten    

 
  Ökade kostnader totalt:     274 000 € 

   Ökade intäkter totalt:           000 € 
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 Minskning av anslag:  

 
88282 Alvina, anpassning av generator  

- budget, kostnader    20 000 € 
- minskning     15 000 € 

 
8817  Skogsdungens daghem  

- budget                                 1 900 000 € 
- minskning      50 000 €  

    
81062 Gc-bana, Klockarb-Kalax 
     - budget     380 000 € 
     - minskning         50 000 € 

 
8140  Rotängsvägen 

- budget, kostnader    150 000 € 
- minskning       40 000 € 

 
 

83464 Diskdesinfektor, HVC  
     - budget       17 000 € 
     - minskning         17 000 € 

  Anskaffningen skjuts upp till år 2017 
 

83465 Autoklav, HVC   
- budget       42 000 € 
- minskning       42 000 € 

  Anskaffningen skjuts upp till år 2017 
 
 

   Minskning kostnader totalt:     214  000 € 
    

Den föreslagna ökningen av investeringsanslagen uppgår till 274 000 euro. Av 
ökningen består 132 000 € av överföring av del av finansieringsvederlaget för 
Mittistan eftersom amorteringsandelen räknas som investeringskostnad fr.o.m. 
bokslutet 2015. En del av investeringarna kommer att underskrida kostnadskal-
kylerna eller skjuts fram av olika anledningar. Minskningarna uppgår till 214 000 
euro.  
Nettokostnaderna stiger således med 60 000 från 5 632 000 euro till 5 692 000 
euro i investeringsbudgeten för år 2016.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 

att investeringsbudgeten för år 2016 ändras enligt ovanstående förslag.   
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

  

ALLM: 69/2016§ 46, SFGE 2016-11-07 18:00 Sida 18



Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Fastighetsskattesatser för 2017 
 

SSTYR 01.11.2016, § 119 
 

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 2017 kommer regeringen med ytterligare justeringar av de olika fastig-
hetsskatternas intervall. Enligt förslaget skall intervallet för den allmänna fastig-
hetsskatten vara 0,93-1,80 (nuvarande 0,80-1,55) och för byggnader som an-
vänds för stadigvarande bostad 0,41-0,90 procent (nuvarande 0,37-0,80).  
Skattesatsen för övriga bostadsbyggnader får år 2016 vara högst 1,00 procen-
tenheter högre än skatten för byggander som används för stadigvarande bo-
ende. I regeringens proposition föreslås sambandet mellan dessa skattesatser 
försvinna och kommunerna får fritt fastställa skattesatsen för övriga bostads-
byggnader mellan intervallet 0,93-1,80 %.  
  
För obebyggda tomter föreslås det att intervallets undre och övre gränser höjs 
från nuvarande 1,00-4,00 till 2,00-6,00 procent. Detta gäller om kommunen väl-
jer att fastställa en procentsats för obebyggda tomter.  
Förslaget till ändringarna i fastighetsskattelagen föranleder att nedanstående 
intervall gäller för olika fastighetstyper samt stadens nuvarande procentsatser 
och förslag för år 2017.  
 
Fastighetstyp          Intervall %   Nuvarande %      Förslag 2017 
 
Allmän                    0,93 - 1,80         0,80                  0,93 
 
Byggn.för stadigv.  
bostad         0,41 - 0,90         0,50                  0,50 
 
Övriga.bostads-         
byggnader         0,93 - 1,80         1,10                  1,10 
  
Kraftverk                0,93 - 3,10         3,10                  3,10 
 
Allmännyttiga  
samfund                   0,00 - 1,80         0,00                  0,00 
 
Obebyggd  
bostadstomt          2,00 - 6,00          -                          - 
 
Stadens preliminära utfall av fastighetsskatten för år 2016 på basen av skatte-
grunden för olika fastighetstyper samt gällande procentsatser: 
 
Fastighetstyp     Beskattningsvärde €       %      Debiterad skatt i euro 
 
Allmän          156 247 000                0,80             1 250 000 
 
Byggn.för stadigv.  
bostad          200 481 000                0,50             1 002 000 
 
Övriga bostads- 
byggnader                40 437 000                1,10                445 000 
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Allmännyttiga samf.     1 966 000                0,00                            0 
 
Kraftverk                                    0                3,10                         0 
 
Totalt                       399 131 000 €                                  2 697 000 € 
  
Regeringens förslag att höja den allmänna fastighetsskattens lägsta gräns från 
0,80 % till 0,93 % resulterar i att staden måste besluta om en justering av den 
allmänna skattesatsen till 0,93 %. Detta beräknas ge ca 200 000 euro i ökade 
fastighetsskatteintäkter för staden.  
 
I budgetramen för år 2017 har 2,7 milj. euro beräknas inflyta i fastighetsskatt.  

 
Stadsdirektörens förslag:  

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att skattesatserna för fastighetsskatten år 2017 fastställs enligt följande:  
 
- allmän procentsats 0,93 
- stadigvarande bostad 0,50 
- andra bostadsbyggnader 1,10 
- kraftverk 3,10 
- föreningshus för allmännyttigt bruk 0,0 procent. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
Stadsstyrelsens beslut: 

Ledamot Sjökvist föreslog en sänkning av skattesatsen för stadigvarande bo-
stad till 0,45 procent.  
Sjökvists förslag fick inget understöd varför beredningens förslag godkändes. 
 

------ 
 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Ledamot Björkbacka föreslog en sänkning av skattesatsen för stadigvarande 
bostad till 0,45 procent. Hans förslag understöddes av ledamot Sjökvist.  
 
Stadsfullmäktige företog en omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja) och 
ledamot Björkbackas förslag (nej). I omröstningen avgavs 22 ja-röster och 13 
nej-röster.  
 
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktige därmed beslutat i enlighet med 
stadsstyrelsens förslag.  
 
 

------ 
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Inkomstskattesatsen för år 2017 
 

SSTYR 01.11.2016, § 120 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
Stadens budget för år 2016 uppvisar före eventuella budgetändringar ett över-
skott på ca 0,3 milj. euro.  
Debiteringen av kommunalskatt för stadens del ökade med 2 % mellan åren 
2014-2015 vilket påverkar utfallet positivt detta år.  
Trots en viss ”rytmstörning” i utbetalningarna för året som helhet kommer inbe-
talningarna från kommunalskatten att tangera det budgeterade 26,2 milj. euro.  
 
Samfundsskatten har haft en ökande trend under året och kommer att över-
skrida budgeten något medan fastighetsskatten beräknas inflyta enligt budge-
ten.  
Statsandelarna kommer också att överskrida budgeterade 26,9 milj. euro.  
Vissa resultatområden ligger mycket nära budgeten och risk finns för att några 
kräver tilläggsmedel medan andra återigen kommer att underskridas om man 
ser till budgeten som helhet. Någon risk för att det budgeterade överskottet på 
0,3 milj. € inte skulle uppnås föreligger inte utan överskottet torde öka något.   
 
Nämndernas budgetförslag för år 2017 följer i stort den av stadsfullmäktige 
fastställda ramen. Den senaste skatteprognosen från kommunförbundet visar 
också på att de belopp som beräknades inför budgetramen kommer att inflyta 
med beaktande av de uppgifter som idag finns tillgängliga om hur olika skatte-
lättnader och konkurrenskraftsavtalet kommer att påverka utfallet år 2017.  
Samfundsskatten beräknas också inflyta enligt prognosen i budgetramen me-
dan fastighetsskatten kan ökas något eftersom regeringen beslutat höja den 
nedre gränsen för den allmänna fastighetsskatten från 0,80 % till 0,93 %.  
 
Statsandelarna ligger också i linje med de beräkningar som gjordes i bud-
getramen.  
Förslaget till investeringsplan för år 2017 och åren 2018-2019 inger dock oro 
eftersom investeringarna fortsättningsvis ligger på en hög nivå och resulterar i 
ökad upplåning. Det är därför av yttersta vikt att staden kan visa upp en drifts-
budget som är i balans och visar överskott. Överskottet som enligt budgetra-
men uppgår till 0,5 milj. euro borde om möjligt ökas något för att öka den egna 
finansieringen av investeringarna och minska på upplåningen.  
 
Trots att Närpes idag har 21 % i kommunalskattesats ligger den effektiva skat-
tesatsen på 13,57 % för medelinkomsttagaren i staden och kommer enligt be-
räkningar att ytterligare att minska till 13,10 % år 2017 om skattesatsen bibe-
hålls på 21 %.  
Den stora skillnaden beror på de årligen ökade avdragen i kommunalbeskatt-
ningen.  
 

Stadsdirektörens förslag 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att inkomstskattesatsen för år 2017 fastställs till 21 procent.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

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

------ 
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Förvaltningsstadga för Närpes stad 
 

SSTYR 01.11.2016, § 125 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Kommunallagen (410/2015) trädde i kraft 1.5.2015, men en stor del av lagen, 
bland annat 90 § med bestämmelser om förvaltningsstadgans innehåll, tilläm-
pas först från och med 1.6.2017. Utgångspunkten i den nya kommunallagen är 
att alla ärenden som det ska finnas bestämmelser om i en instruktion samlas i 
förvaltningsstadgan, så att det inte behövs andra instruktioner. I förvaltnings-
stadgan tas in bestämmelser som tidigare ofta ingick i organens instruktioner, 
fullmäktiges arbetsordning, ekonomistadgan och revisionsstadgan.  
 
I den nya förvaltningsstadgan för Närpes stad ingår även ordnandet av förvalt-
ningen och verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarande. Stadgan kom-
pletteras under våren 2017 med arvodesstadga för de förtroendevalda i Närpes 
stad. Beredningen förbehåller sig rätten att vid behov göra språkliga eller lay-
outmässiga förändringar.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att staden godkänner förslaget till ny förvaltningsstadga för Närpes stad.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Ledamot Esch föreslog att ordalydelsen ”på begäran” stryks under § 23 mom. 
4. Ledamot Sjökvist m.fl. understödde hennes förslag. Stadsstyrelsen företog 
omröstning mellan beredningens förslag (ja) och Eschs förslag (nej). I omröst-
ningen avgavs 6 ja-röster och 4 nej-röster.  
 
Ledamot Esch föreslog att nuvarande nämndstruktur bibehålls. Ledamot Sjö-
kvist understödde hennes förslag. Stadsstyrelsen företog omröstning mellan 
beredningens förslag (ja) och Eschs förslag (nej). I omröstningen avgavs 6 ja-
röster och 3 nej-röster.  
 
Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen därmed beslutat i enlighet med 
stadsdirektörens förslag med följande tillägg:  
 
I förvaltningsstadgan § 37, under rubriken Rådet för funktionshindrade, med till-
lägget att rådet ges rätt att besluta om användningen av anslag som beviljats 
för rådets verksamhet.  
 
I förvaltningsstadgan § 35, ”Tillsyn över att föreskrifterna om dagvattenhante-
ring följs enligt MarkByggL § 103.  
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Ledamot Hällbacka föreslog att skolornas direktioner tas med i förvaltnings-
stadgan. Ledamot Pellfolk m.fl. understödde hans förslag.  
 
Ledamot Nyqvist-Mannsén föreslog i ett klämförslag att om direktionernas tas 
med i stadgan så återremitteras frågan om direktionernas uppgiftsbeskrivning 
till fortsatt beredning. Ledamot Pellfolk understödde hennes förslag.   
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Ledamot Esch föreslog att nämnden för fri bildning och fritidsnämnden bibe-
hålls som två separata nämnder. Ledamot Sjökvist m.fl. understödde hennes 
förslag.  
 
Ledamot Borg föreslog att ungdomsfullmäktiges mandattid ska vara endast ett 
(1) år samt att ungdomsfullmäktige ska bestå av ungdomar i åldern 14 – 29 år. 
Ledamot Pellfolk understödde båda hennes förslag. Ledamot Eklund-Back un-
derstödde förslaget om att ungdomsfullmäktiges mandattid ska vara endast ett 
år.  
 
Ledamot Sjökvist föreslog att föreslog att ordalydelsen ”på begäran” stryks un-
der stadgans § 23 mom. 4. Ledamot Esch stödde hans förslag.  
 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja) och le-
damot Hällbackas förslag (nej). I omröstningen avgavs 5 ja-röster och 30 nej-
röster. Ordföranden konstaterade att ledamot Hällbackas förslag vunnit.  
 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja) och le-
damot Esch förslag (nej). I omröstningen avgavs 15 ja-röster och 20 nej-röster. 
Ordföranden konstaterade att ledamot Esch förslag vunnit.  
 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja) och le-
damot Borgs förslag (nej) om mandattid för ungdomsfullmäktige. I omröstning-
en avgavs  24 ja-röster och 11 nej-röster. Ordföranden konstaterade att stads-
styrelsens förslag vunnit.  
 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja) och le-
damot Borgs förslag (nej) om åldersbegränsningar för ungdomsfullmäktige. I 
omröstningen avgavs 31 ja-röster och 4 nej-röster. Ordföranden konstaterade 
att stadsstyrelsens förslag vunnit.  

 
Stadsfullmäktige företog omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja) och le-
damot Sjökvists förslag (nej) om att ordalydelsen ”på begäran” stryks under 
stadgans § 23 mom. 4. I omröstningen avgavs 25 ja-röster och 10 nej-röster. 
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsens förslag vunnit. 
 
Ledamot Sjögård föreslog att gällande förvaltningsstadgans nämndstrukturer 
och direktionernas uppgiftsbeskrivning ska frågorna återremitteras för fortsatt 
behandling till stadsstyrelsen. Fullmäktige understödde detta och i övrigt ansåg 
fullmäktige att förvaltningsstadgans övriga delar enhälligt kan godkännas 
 

------ 
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Utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och  
reform av ordnandet av social- och hälsovården samt om regeringens pro- 
position med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster 

 
SSTYR 01.11.2016, § 127 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

 
Landskaps- och vårdreformen 
Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet begär utlåtande om ut-
kastet till regeringens proposition till landskapsreform och ordnandet av social- 
och hälsovården samt till lagar som har samband med dem. 
 
Ett sammandrag av det centrala innehållet i lagutkasten finns i bilaga. 
Det material som hör till begäran om utlåtande finns på adressen 
http://alueuudistus.fi/sv/utkast-till-regeringsproposition-31-8-2016 
 
Landskapsreformen och vård- och omsorgsreformen innebär att det i Finland 
inrättas 18 landskap med egna val och fullmäktige. Från ingången av år 2019 
ska landskapen ordna alla social- och hälsotjänster inom sitt område. Land-
skapen får därtill ansvaret för arbets- och näringstjänster, samt regionutveckl-
ing, miljö- och hälsoskydd, trafiksystemplanering, landsbygdsutveckling och 
räddningsväsende. Staten finansierar landskapens verksamhet, varför kommu-
nerna inte längre har ansvar för ordnandet eller finansieringen av social- och 
hälsotjänsterna.  
 
Avsikten med regeringspropositionen är att inrätta de nya landskapen och före-
skriva om landskapens förvaltning och ekonomi samt att överföra ansvaret för 
ordnandet av social- och hälsotjänsterna från kommunerna till landskapen. Där-
till föreskrivs om den finansiering som landskapen ska få, beskattningsgrunder-
na för att få in medel för finansieringen, genomförandet av reformen, persona-
lens ställning samt egendomsarrangemangen. 
 
Förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster 
Social- och hälsovårdsministeriet begär även utlåtande om utkastet till rege-
ringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjäns-
ter. 
 
Det material som hör till begäran om utlåtande finns på adressen 
http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande 
 
Syftet med regeringspropositionen är att säkerställa klient- och patientsäker-
heten för de klienter och patienter som anlitar social- och hälsovårdstjänster, att 
säkerställa att tjänsterna håller god kvalitet och att främja samarbetet mellan 
tjänsteproducenter och myndigheter.  
 
I stället för tillstånds- och anmälningsförfarandet enligt gällande lagstiftning om 
privata social- och hälsovårdstjänster föreslås det att bestämmelser om ett re-
gistreringsförfarande som gäller alla tjänsteproducenter ska tas in i lagen.  
 
----- 
 
Vård- och omsorgsnämndens utlåtande om landskaps- och vårdreformen samt 
om förslaget till lag om produktion av social- och hälsotjänster finns som bilaga. 
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Utkasten till Närpes stads utlåtanden i form av svar på remissenkäter är bifo-
gade. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Närpes stad avger bilagda utlåtanden om förslaget till landskapsreform och 
reform av ordnandet av social- och hälsovården samt om förslaget till lag om 
produktion av social- och hälsotjänster. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt med följande tillägg under punkt 11 i webropol-
enkäten:  
 
Vi understryker att de språkliga grundrättigheterna, klientens och patientens 
rättigheter enligt språklagen och speciallagstiftningen samt förpliktelser från 
nordiska konventionen måste beaktas även i det här lagförslaget. Förslaget in-
nehåller för närvarande ingen konsekvensbedömning av de språkliga grundrät-
tigheterna. Lagförslaget måste kompletteras med hänvisning till dessa och en 
språkbedömning göras.  
 

------ 
 

 Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Inlämnande av motion 
 
Efter det att ärendena på föredragningslistan var slutbehandlade inlämnade le-
damot Sjökvist bilagd motion.  

------ 
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BESVÄRSANVISNING 

 
  I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.  
 
 Besvärsrätt 

 
I detta beslut får ändring sökas av den som beslutet avser eller vars 
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).  

 
Besvärstid 

 
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.  
 
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärs-
tidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, 
om inte något annat visas. Vid elektronisk delgivning anses parten ha 
fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes. 
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista da-
gen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär 
anföras den första vardagen därefter. 

 
Besvärsmyndighet 

 
Besvären anförs hos Vasa förvaltningsdomstol 
Postadress: PB 204, 65101 Vasa   
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4 vån.  
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi  
Faxnummer: 029 56 42760  
Telefonnummer: 029 56 42611  
 
Öppettider för förvaltningsdomstolens registratur: 08:00-16:15 
 

Besvärens form och innehåll 
 
Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyl-
ler kravet på skriftlig form. 
 
I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges 
 
– det beslut i vilket ändring söks 
– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar 

som yrkas 
– de grunder på vilka ändring yrkas. 
 
I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. 
Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrä-
dare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärs-
skriften, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i be-
svären. 
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I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig 
behövlig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får del-
ges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges. 
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska under-
teckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte komplet-
teras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om av-
sändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets au-
tenticitet och integritet. 
 
Till besvären ska bifogas   
 
– det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks 
– intyg över vilken dag beslutet har delgetts, någon annan 

utredning över när besvärstiden har börjat 
– de handlingar som ändringssökanden åberopar, om de inte 

redan tidigare har lämnats till myndigheten. 
 
Rättegångsavgift 

 
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen 
av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i 
lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig-
heters prestationer 26.7.1993/701. 

 
Protokoll 

 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos 
Närps stads registratur.  
 
Postadress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes  
E-postadress: staden@narpes.fi 

  Faxnummer: 06 2241 285  
Telefonnummer: 06 2249 111  
 
Öppettider för kommunens registratur: 08:00-15:45 
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