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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 
3.12.2014 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 Sam Lindén och fge Peter Sjökvist att justera protokollet den 
18.12.2014 
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 19.12.2014.
            
 

------ 
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Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 
 
Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 

 
1. Prognos för innevarande år 2014 
Resultatet för innevarande år beräknas bli negativt.   
Enligt den ändrade budgeten uppgår underskottet till ca 700 000 euro.  
Det slutliga utfallet styrs långt av kostnaderna för specialsjukvården under årets 
sista månader samt inflödet av skatteintäkter. Skattemyndigheterna har medde-
lat att fördelningen av skatteintäkter mellan staten och kommunerna kommer 
att ändras till kommunernas nackdel i redovisningarna för november och de-
cember 2014, detta resulterar i ett bortfall av kommunalskatteintäkter.  
 
2. Förslag till budget för verksamhetsåret 2015 
De externa/interna verksamhetsintäkterna i budgeten 2015 uppgår till totalt 
17,1 milj. euro medan verksamhetsutgifterna budgeterats till 72,3 miljoner euro.  
 
Verksamhetsbidraget budgeteras till 55,2 milj. euro. Förändringen jämfört med 
den ändrade budgeten 2014 är en ökning av verksamhetens nettokostnader på 
1,6 milj. euro eller 3,1 %.  
 
Stadsfullmäktige fastställde i september budgetramen för år 2015. I ramen in-
gick den parlamentariska kommitténs förslag om balanseringsåtgärder på ca 
500 000 euro. Balanseringsåtgärderna är nu inarbetade i nämndernas budget-
förslag.  
Ramen gjordes så att ekonomin totalt sett skulle balansera med ett underskott 
på ca 1,4 milj. euro med den finansiering i form av skatter och statsandelar som 
beräknas erhållas under år 2015. I denna beräkning ingick en höjning av kom-
munalskattesatsen på 0,5 % till 21 % och höjning av den allmänna fastighets-
skatteprocenten till 0,8 % i enlighet med de av staten höjda gränserna.  
 
Nämndernas budgetförslag har justerats med interna debiteringar vari ingår 
fördelning av ADB-kostnader på ca 600 000 euro som delas enligt användning 
av datorer och programvara. Därtill finns ökade externa kostnader insatta enligt 
följande:  
 - personalresurs till äldreomsorgen i enlighet med Regionförvaltnings- 
   verkets rapport 200 000 euro  
 - ökade kostnader för specialsjukvård 250 000 euro 
 - rivning av Logenfastigheten 100 000 euro 
 - kostnader för ändrad språkstatus 300 000 euro 
 
Kommunalskatten budgeteras till 27,5 miljoner euro eller ca 1,0 miljoner euro  
(4,0 %) mera än i den ändrade budgeten för år 2014. Jämfört med ramen en 
minskning med 200 000 euro. 2,3 milj. euro beräknas inflyta i fastighetsskatt 
och 2,1 milj. euro i samfundsskatt.  
 
Statsandelarna år 2015 beräknas öka med 1,1 milj. euro (4,4 %) till 25,2 miljo-
ner euro jämfört med den ändrade budgeten 2014. Ökningen från år 2014 beror 
på stadsfullmäktiges beslut om ändrad språkstatus fr.o.m. år 2015.  
 
Nettot av finansieringskostnader och – intäkter budgeteras till 0,2 milj. euro.  
 
Årsbidraget på 2,1 milj. euro täcker inte avskrivningarna som beräknas till 2,8 
milj. euro.  

ALLM: 68/2014§ 47, SFGE 2014-12-15 15:00 Sida 5



I avskrivningssumman ingår en nedskrivning på värdet på Logenfastigheten 
med 250 000 euro.  
Efter en avskrivningsdifferens på 170 000 euro uppvisar budgeten ett under-
skott på  
559 261 euro.  
 
3. Ekonomiplanåren 2016-2017 
Efter budgetåret 2015 beräknas verksamhetsintäkterna och -kostnaderna både 
år 2016 och 2017 öka med 0,5-2,0 % årligen. Detta blir svårt att uppnå, men är 
ett krav för att obalansen i ekonomin inte skall öka.  
Fortgående balanseringsåtgärder kommer att behövas för att få verksamhetsin-
täkterna och – kostnaderna i bättre balans vilket skulle skapa ett större över-
skott i ekonomin och motverka en ökad låneupptagning för investeringarna.  
 
4. Nettoinvesteringarna 
De föreslagna nettoinvesteringarna år 2015 uppgår till ca 4,6 miljoner euro. 
Detta betyder att årsbidraget (2,1 miljoner euro) inte räcker till för att täcka in-
vesteringarna. Investeringarna skall således finansieras med nya lån samt pla-
cerade medel till en del. De största investeringarna år 2015 är 1,2 miljon euro 
för byggandet av Kalax daghem samt 0,8 milj. euro för Närpes servicecenter.  
Nettoinvesteringskostnaderna uppgår även år 2016 till 4,6 milj. euro för att se-
dan sjunka till 3,5 milj. euro år 2017.  
 
5. Lånebörda 
Budgetlånen beräknas öka till 21,3 milj. euro vid utgången av år 2015 om alla 
planerade investeringsprojekt genomförs. Detta utgör 2 277 euro per invånare. 
Lånebördan beräknas öka ytterligare under resten av planperioden vilket bety-
der att investeringarna noggrant bör granskas årligen de kommande åren så att 
lånebördan inte blir för stor.  
 
6. Sammanfattning 
Budgetförslaget uppvisar en obalans på 0,6 milj. det första året i planperioden 
2015-2017. De kommande planåren uppvisas mindre underskott. Det relativt 
stora underskottet i budgeten för år 2015 beror till en del på att engångskost-
nader uppstår nästa år i samband med avslutandet av verksamheten i Logen-
fastigheten. Mottagningen av flyktingar betyder också en del extra kostnader för 
bildningsnämnden. Statsandelar för dessa kostnader erhålls först år 2016.  
 
Erhålls inte av någon orsak ökade statsandelar på 2,1 milj. genom språkstatus-
ändringen  betyder det att budgeten måste rivas upp i början på nästa år och 
nya balanseringsåtgärder utarbetas för nämndernas verksamhet.  
 
De ackumulerade överskottet på 2,7 milj. euro som nu finns i balansen kommer 
att minska under perioden men statsandelarna för ändrad språkstatus samt 
fortsatta balanseringsåtgärder i nämndernas verksamhet kan möjliggöra att 
ekonomin stabiliseras på sikt.  
 
7. Bilagor 
Budgetförslaget med ekonomiplan bifogas.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att budgetförslaget för 2015 och ekonomiplanen för 2016-2017 godkänns.  
Beredningen ges möjlighet att göra tekniska ändringar i budgetförslaget.  
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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: 
 
Sida 36 
3003 Specialsjukvård 
 
Stadsstyrelsen konstaterade att specialsjukvården för Närpes stad sannolikt 
kommer att öka med 0,3 milj.€ år 2015, varför texten till denna del bör justeras. 
 
Sidorna 19-23 
Investeringsprogram 
 
På förslag av ledamot Sven Jerkku beslöt stadsstyrelsen att gång- och cykel-
banan mellan Klockarback-Kalax tidigareläggs till 2016 och Lindebäcksvägen 
senareläggs till 2017. 
 

 
 Resultatbudget 

Stadsstyrelsen konstaterade att budgetförslaget efter gjorda ändringar slutar på 
72.256.731 euro i driftsutgifter, att årsbidraget visar ett plus om 2.086.779 euro 
och att resultatet efter avskrivningar visar ett underskott på  559.261 euro 
 
Nettoinvesteringarna för år 2015 blir 4.412.000 euro. 
 
Med dessa ändringar beslöt stadsstyrelsen 
 
att förelägga budgetförslaget för år 2015 jämte ekonomiplanen för 2015-2017 
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. 
 
På förslag av ledamot Olav Sjögård beslöt stadsfullmäktige enhälligt att god-
känna följande kläm: 
 

”Om den i budgeten ingående statsandelen på 2,15 milj.euro för ändrad 
språkstatus inte erhålls bör nämndernas budgeter balanseras med ca 1,3 
milj.euro så att räkenskapsperiodens underskott inte överskrider den ur-
sprungliga budgetramen som uppvisade ett underskott på 1,4 milj.euro. 
 
Likaså bör investeringsbudgeten minskas med 1 milj.euro så att nettoinve-
steringskostnaderna uppgår till högst 3,4 milj.euro år 2015. 
 
Stadsfullmäktige tar budgeten till ny behandling vid sitt första sammanträde 
år 2015. Ingen utökning av personal får ske eller nya investeringsprojekt 
påbörjas förrän stadsfullmäktige slutligt behandlat budgeten.” 
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Efter en inledande allmän diskussion övergick stadsfullmäktige till detaljbe-
handling resultatområdesvis. Härvid gjordes följande ändringar och förslag till 
ändringar i stadsstyrelsens förslag: 
 
Sida 58 
4007 Barnomsorg 
 
På förslag av ledamot Peter Sjökvist beslöt stadsfullmäktige att en utredning 
om Nämpnäs daghems framtida verksamhetsform görs under 2015.  
 
Sida 80 
7004 Idrotts- och friluftsanläggningar 
 
På förslag av ledamot Peter Sjökvist beslöt stadsfullmäktige att ta med Nämp-
näs under ”Övriga bollplaner”. 
 
Sida 19-23 
Investeringsprogram  
 
Ledamot Michaela Esch föreslog att saneringen av Näsby daghem tidigare-
läggs till 2015. Hennes förslag understöddes av Marjo Österdahl m.fl. ledamö-
ter.  
Stadsfullmäktige skred till omröstning mellan stadsstyrelsens förslag (ja)  och 
M. Esch förslag (nej). I omröstningen avgavs tjugofyra (24) ja-röster och tio (10) 
nej-röster, en ledamot avstod från att rösta. 
Ordföranden konstaterade att fullmäktige därmed beslutat i enlighet med stads-
styrelsens förslag. 
 
Stadsfullmäktige konstaterade att budgetförslaget efter detaljbehandlingen slu-
tar på 72.256.731 euro i driftsutgifter, att årsbidraget visar ett plus om 
2.086.779 euro och att resultatet efter avskrivningar visar ett underskott om 
559.261 euro. 
 
Nettoinvesteringarna för år 2015 blir 4.412.000 euro. 
 
Stadsfullmäktige hade sålunda beslutat 
 
att godkänna bilagt förslag till budget för år 2015 och ekonomiplanen för 2016-
2017 kompletterade med ovannämnda justeringar. 

 
Därtill beslöt stadsfullmäktige även medta följande kläm: 
 
Om den i budgeten ingående statsandelen på 2,15 milj.euro för ändrad språk-
status inte erhålls bör nämndernas budgeter balanseras med ca 1,3 milj.euro 
så att räkenskapsperiodens underskott inte överskrider den ursprungliga bud-
getramen som uppvisade ett underskott på 1,4 milj.euro. 
 
Likaså bör investeringsbudgeten minskas med 1 milj.euro så att nettoinvester-
ingskostnaderna uppgår till högst 3,4 milj.euro år 2015. 
 
Stadsfullmäktige tar budgeten till ny behandling vid sitt första sammanträde år 
2015. Ingen utökning av personal får ske eller nya investeringsprojekt påbörjas 
förrän stadsfullmäktige slutligt behandlat budgeten. 
 

------ 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet 

 
Över detta beslut kan besvär anföras hos: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 

Besvärstid 
Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part 
anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett 
brev därom  avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset el-
ler som har antecknats i ett  särskilt intyg om delfående av beslutet. 
Beslut som getts efter anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då 
beslutet gavs. 
 
Vid beräkningen av dagen för delfåendet och tiden för sökande av ändring ska föl-
jande bestämmelser i lagen om beräknande av laga tid beaktas: 
* den dag då tiden för sökande av ändring anses börja räknas inte med i tidsfristen 
* om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första  
   maj, julafton, midsommarafton eller en söckenlördag, får ändring sökas den  
   första vardagen därefter 
* ändring ska sökas senast den sista dagen av tidsfristen innan ämbetsverket  
  stänger. 

 
Besvärsskrift 

Av besvärsskriften bör framgå: 
- besvärandens namn, yrke, boningskommun, postadress och telefonnummer 
- beslut, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller av den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens namn, yrke, boningskommun och postadress upp-
givas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och bevis över den dag, 
från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till  besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. 
Besvärshandlingarna skall vara framme senast den sista besvärsdagen innan ver-
ket stänger. 

 
Rättegångsavgift 

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig-
heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. I nämnda lag finns särskilda bestämmelser 
om vissa fall där avgift inte uppbärs. 
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