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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 

------ 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes ledamöterna Tanja Eklund och Michaela Esch 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredag 
den 4.11.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Ekonomisk uppföljning per 31.08.2016 
 

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.   
 
Musikinstitutnämnden Legato överskrider sin budget något per 31.08.2016. Pe-
riodiseringen av avgifterna förklarar en del av överskridningen.  
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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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Ändringar av budgeten för år 2016 
 

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.  
Nämnderna föreslagna budgetändringar ökar nettokostnaderna i drifts-
budgeten med totalt 7 000 euro.  
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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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Ändring av investeringsbudget 2016 
 
 

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. 
 

------ 
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Fastighetsskattesatser för 2017 
 

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 
 
Allmännyttiga samf.     1 966 000                0,00                            0 
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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: 
Ledamot Sjökvist föreslog en sänkning av skattesatsen för stadigvarande bo-
stad till 0,45 procent.  
Sjökvists förslag fick inget understöd varför beredningens förslag godkändes. 
 
 

------ 
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Inkomstskattesatsen för år 2017 
 

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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Godkännande av köpebrev / köpare: Bostads Ab Närpes Rosengränd 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Bostads Ab Närpes Rosengränd har anhållit om att få köpa tomt nr 1 i kvarter 
165 på Kåtnäs norra bostadsområde. Bostadsbolaget har arrenderat tomten 
från och med 1.9.2016. Tomten bebyggs som bäst med ett parhus och arrenda-
torn har, enligt punkt 7 i arrendeavtalet, rätt att inlösa tomten.  
 
Området utgör ca 2.710 m2   av fastigheten Häggback RN:r 1:109 i Kåtnäs by. 
Tomtens värde utgör 20.325 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Bostads Ab Närpes Rosengränd 
godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Undantagslov för byggande av bostad och garage på strandområde i  
Nämpnäs, Gäddvik RNr 1:161 och Abborvik RNr 1:168/ Hronek Per och Siv 

   
BYGG 20.10.2016, § 72     

 
Per och Siv Hronek ansöker 20.9.2016 om stadsstyrelsens undantagslov för 
byggande av fast bostad och garage på Gäddvik RNr 1:161 och Abborvik RNr 
1:168 i Nämpnäs. Byggplatsen ligger inom det område som stadsfullmäktige 
25.9.2006 § 44 har godkänt för möjligheten att förändra fritidsboende till fast 
boende. 
 
Planläggningsingenjören: Den ansökta byggplatsen ligger inom område med 
fastställd strandgeneralplan (VFM  16.2.2000).  Området är i planen reserverat 
som en byggplats för semesterbostad (RA). Byggplatsen ligger inom ett om-
råde som uppfyller kraven och principerna för förändring av fritidsboende till 
fast boende, enligt stadsfullmäktiges beslut 25.9.2006 § 44. 
  
Sökandena anhåller om att få uppföra ett bostadshus för fast boende, med en 
våningsyta på 134 m2 i en våning. Byggplatsens areal är ca 4.000 m2. Området 
har utbyggt vatten-, avlopps- och elnät. Den icke påfyllda markhöjden där huset 
placeras ska vara minst +2,0 m. 
 
Enligt byggnadsordningen (Högsta förvaltningsdomstolens beslut 18.11.2010/ 
3316 Dnr 1130/1/09) är den totala byggrätten på en strandtomt för fast boende  
e = 0,10 och maximalt 350 m2.  Byggrätt för bostadshus är maximalt 250 m2 
och antalet våningar får vara högst en. 
 
Ansökan uppfyller kraven enligt gällande byggnadsordning och medför inte olä-
genheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen eller annan 
reglering av områdesanvändningen. Ej heller försvåras möjligheterna att uppnå 
målen för naturvården och försvårar inte möjligheterna att uppnå målen för 
skyddet av den byggda miljön. Eftersom ansökan uppfyller förutsättningarna för 
undantag enligt Markanvändnings- och bygglagen 172 § förordas ansökan. 
Ifrågavarande undantag  kan behandlas av staden enligt MBL 171 §. 
 

Byggnadsinspektörens förslag: 
Sektionen för byggnadstillsyn förordar det ansökta undantagslovet enligt plan-
läggningsingenjörens utlåtande och motiveringar. 
 

Beslut: 
Sektionen för byggnadstillsyn beslöt enhälligt förorda det ansökta undantagslo-
vet enligt förslag. 
 
______ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Hronek Per och Siv med stöd av § 171 i markanvändnings- och bygglagen 
och Närpes stads förvaltningsstadga § 6 p.12 beviljas undantag från stadgan-
dena i § 58 i markanvändnings- och bygglagen för ändring av användningsän-
damål från fritidsbostad till byggande av fast bostad och garage på Gäddvik 
RNr 1:161 och Abborvik RNr 1:168 i Nämpnäs. Sökandena anhåller om att få 
uppföra ett bostadshus för fast boende, med en våningsyta på 134 m2 i en vå-
ning.  
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Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken ett bygglov som motsvarar 
undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 4.11.2016 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 
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Undantagslov för byggande av fritidsstuga i Töjby, del av Storsten RNr 
13:61/ Stenholm Magnus 

 
BYGG 20.10.2016, § 73       

 
Magnus Stenholm ansöker 30.9.2016 om stadsstyrelsens undantagslov för 
byggande av en fritidsstuga på del av Storsten RNr 13:61 i Töjby. Undantags-
lovet gäller en omdisponering av våningsytan eftersom huvudbyggnadens yta 
överskrider den tillåtna enligt planebestämmelserna. 
 
Planläggningsingenjören: Ansökan gäller byggande av ett nytt fritidshus i vil-
ket även ingår bastun. Totala våningsytan utgör 113 v-m2.  
 
Byggplatsen ligger inom område med fastställd stranddetaljplan (27.4.1992, 
BA-494). Byggplatsen är i stranddetaljplanen anvisad som tomt för fritidshus 
(RA I). ”På varje byggnadsplats får uppföras en envånings fritidsstuga  med en 
våningsyta om högst 80 m2, samt en bastubyggnad om högst 20 m2. Dessutom 
får på varje byggnadsplats  uppföras en lätt byggnad om högst 20 m2, såsom 
kombinerat redskapsskjul – vedlider – torrklosett. Bastun får även uppföras 
kopplad till fritidsstugan. Högsta sammanlagda byggnadsyta är 120 m2 ”.   
 
Den totala byggrätten överskrids inte utan det är frågan om en omdisponering 
av våningsytan för olika byggnader. Huvudbyggnaden är större än vad som till-
låts enligt planbestämmelserna men har den fördelen att antalet byggnader 
minskar och inverkar mindre på landskapet.  Ansökan kommer inte att medföra 
olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen eller an-
nan reglering av områdesanvändningen. Eftersom ansökan uppfyller förutsätt-
ningarna för undantag enligt MBL 171 §, förordas ansökan. 
 

Byggnadsinspektörens förslag: 
Sektionen för byggnadstillsyn förordar det ansökta undantagslovet enligt plan-
läggningsingenjörens utlåtande och motiveringar. 
 

Beslut: 
Sektionen för byggnadstillsyn beslöt enhälligt förorda det ansökta undantagslo-
vet enligt förslag. 
 
______ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Magnus Stenholm med stöd av § 171-174 i markanvändnings- och byggla-
gen och Närpes stads förvaltningsstadga § 6 p.12 beviljas undantag från stad-
garna i 43 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen för uppförande av en  
fritidsstuga på del av Storsten RNr 13:61 i Töjby. 
 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 4.11.2016 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
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Täktverksamhet för grus i Övermark, Ljungtorg RNr 7:118/ Sture Ljungars 
        

BYGG 20.10.2016, § 74 
 
Följande ansökan om täktverksamhet på Torget i Övermark by har anlänt för 
behandling 7.6.2016. 
 
Täktområde: Övermark by, lägenhet Ljungtorg RNr 7:118, markägare Ljungars 
Sture. Täktområdets areal är 4.500 m2 och utgörs av skogsmark. Grundvat-
tenytan på täktområdet är inte undersökt men antas var minst fem meter under 
lägsta uttagsdjup.  

 
Åtgärd: Från området har man för avsikt att ta 6100 fm3 grus och sand under tio 
års tid. Den årliga mängden blir då 610 fm3. Täktdjupet är i medeltal 5,0 m. 
Grusmaterialet som utvinns skall användas för den privata marknaden. 
 
Överläggning av förutsättningar: Sökanden har företett täktplan uppgjord av 
vägbyggmästare Karl Johan Nygård. På området finns inte ikraftvarande be-
gränsningar eller åtgärdsförbud. Enligt uppgift finns ett fornminne på grannfas-
tigheten men inga kända grundvattentäkter eller brunnar på området. 
 
För täktverksamheten finns inga hinder som hänför sig till att i marktäktslagen 3 
§ avsedd vacker landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen, eller 
speciella naturförekomster, skulle förstöras. 

  
Utlåtande och hörande av grannar:  
* Hörande av grannar har utförts av Närpes stad, inga anmärkningar har in-

lämnats. 
* Kungörelse har varit uppsatt på stadens officiella anslagstavla under minst 

30 dagar sedan 26.7.2016. 
* Västkustens miljöenhet förordar ansökan 25.8.2016 med att följande syn-

punkter bör iakttas: 
- Marktäktsplanen skall efterföljas, verksamheten får inte förorsaka skadliga 

förändringar i omgivningen eller i grund- eller ytvatten. 
- Uppbevaringsplatser för oljor och andra skadliga ämnen samt arbetsma-

skiner skall förses med tätt underlag. Torv eller annat absorptionsmedel 
ska finnas i beredskap för sanering av eventuella utsläpp. 

- Slänterna ska göras i luntning 1:3 (höjd/bredd). 
* Österbottens Museum: den ansökta marktäkten påverkar inte fornminnet på 

fastigheten Uppgård RNr 7:28. 
* Ramboll Finland Oy: den aktuella marktäkten äventyrar inte förverkligandet 

av delgeneralplan för Hedets Vindkraftpark. 
 
Byggnadsinspektören föreslår: 

Sektionen för byggnadstillsyn förordar ansökan enligt följande tillståndsbe-
stämmelser: 
 
Tillståndsbestämmelser: 
1. Ifall det i nedannämnda bestämmelser ej annat bestäms skall ansökan föl-

jas. 
2. Innan täktverksamheten inleds skall sökanden utmärka det i tillståndet av-

sedda täktområdet i terrängen. 
3. Sökanden ska låta avväga täktområdet och iordningställa pålar som utvisar 

den lägsta uttagsnivån. 
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4. Mot lägenhet Stenbäck RNr 7:98 skall minst 1m skyddszon lämnas förrän 
släntlutningen mot vägen påbörjas. Skyddszon på minst 1m skall även läm-
nas längs vägen före släntlutningen till marktäkten påbörjas.   

5. Täktområdets slänter ska utjämnas till lutningen minst 1:3 (höjd:bredd) mot 
alla sidor, också fortsättningen på den egna lägenheten. 

6. Under grustagningen eventuellt framkomna stora stenar som inte används, 
skall nedgrävas på täktområdet. Om det inte är möjligt skall stenarna place-
ras vid täktområdets kant och övertäckas med ytjord. 

7. Sökanden svarar själv för att nödiga vägrätter till området finns. 
8. Sökanden svarar själv för att eventuella fasta fornlämningar vid områdena 

inte skadas eller berörs av täktverksamheten. 
9. Eventuella oljeskador skall omedelbart anmälas till den som är ansvarig för 

oljebekämpningsarbetena i Närpes stad. 
10. Uppbevaringsplatser för oljor och andra skadliga ämnen samt arbetsmaski-

ner skall förses med tätt underlag. Torv eller annat absorptionsmedel ska 
finnas i beredskap för sanering av eventuella utsläpp... 

11. Täkten skall omgärdas med ett en meter högt metallstängsel under tag-
ningstiden. Detta stängsel kan tas bort vartefter släntlutningen färdigställs. 

12. Områdets beskogning skall ske enligt skogsmyndigheternas direktiv. 
13. Eftervårdsåtgärderna skall utföras inom ett år efter det att täktverksamheten 

har upphört. Eftervårdsåtgärderna gäller också lagringsplatser. 
 
Säkerhet: Innan täktverksamheten inleds på området skall sökanden som sä-
kerhet ställa en bankgaranti om 2.038 euro för genomförandet av efter-
vårdsåtgärderna. Bankgarantins förmånstagare skall vara Korsholms 
kommun/Västkustens miljöenhet. Bankgarantin returneras efter det att åt-
gärderna har utförts på området. 
 
Tillståndets giltighetstid: Tillstånd till täktverksamhet beviljas för tio år. 
 
Avgifter: Avgifter för granskning av täktplan och tillsyn över täktverksamhet 
uppbärs enligt fastställd taxa. 
 

Beslut:  
Sektionen för byggnadstillsyn beslöt enhälligt förorda täktverksamheten enligt 
förslag. 
 
______ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1. att bevilja Sture Ljungars tillstånd till täktverksamhet i Övermark by, lägenhet 
Ljungtorg RNr 7:118, i enlighet med sektionens för byggnadstillsyn förslag, 
samt 
 
2. att beslutet utfärdas den 4.11.2016 efter anslag. Besvärstiden börjar även 
från denna dag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Förvaltningsstadga för Närpes stad 
 
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.  
 

------ 
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Utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ordnande av  
räddningsväsendet 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Inrikesministeriet har bett räddningsverken att reservera möjligheter för kom-
munerna inom sitt förvaltningsområde att yttra sig om regeringens utkast till 
proposition med förslag till lag om ordnande av räddningsväsendet. Lagen av-
ses träda i kraft den 1 juli 2017. Lagen tillämpas på ordnandet, utvecklingen, 
styrningen och tillsynen av räddningsväsendet från ingången av år 2019. 
 
Enligt den gällande räddningslagen ansvarar kommunerna i samverkan för 
räddningsväsendet, som sköts genom 22 lokala räddningsverk. Det föreslås att 
organiseringsansvaret för räddningsväsendet åläggs de fem landskap som har 
ett universitetssjukhus i respektive samarbetsområde.  
 
För att effektivisera räddningsväsendets resursanvändning samt tillgången till 
tjänster och deras kvalitet krävs det en omorganisering av räddningsväsendet 
och dess styrsystem i landskapen. En organisering av räddningsväsendet till-
sammans med reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården uti-
från en enhetlig områdesindelning är nödvändig. Detta säkerställer räddnings-
väsendets möjlighet att också i framtiden utföra brådskande prehospital akut-
sjukvård och brådskande första insatser i enlighet med det som avtalas separat 
med myndigheterna inom social- och hälsovården. Efter att lagen om ordnande 
av räddningsväsendet har utfärdats är avsikten att reformera räddningslagen. 
 

Stadsdirektörens förslag. 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att avge bifogade utlåtande om regeringens utkast till proposition med förslag 
till lag om ordnande av räddningsväsendet. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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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 

 
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.  
 

------ 
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För kännedom 
 
Information nämndernas sammanträden: 
 
- Nämnden för fri bildning 18.10.2016 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att anteckna ovannämnda handling för kännedom. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av  kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning el-
ler verkställighet: 
§§ 114-120, 125, 127-128 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: 
§§ 121-124, 126 
 
 
 
I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas 
genom besvär med stöd av kommunallagen med motiveringen att beslutet strider 
mot lagen om offentlig upphandling. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att ett brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som 
antecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
I rättelseyrkandet ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen 
anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer. 
Till rättelseyrkandet skall fogas 
- det beslut i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original 
- handlingar man hänvisar till 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Stadsstyrelsen i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
E-post: staden@narpes.fi 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den sista dagen för den tid rättelseyrkande får framställas innan äm-
betsverket stänger. 
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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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