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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 Matts-Erik Viklund och Lasse Åberg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                      
den 4.12.2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

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

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

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

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

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

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

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

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

 Resultatbudget 
Stadsstyrelsen konstaterade att budgetförslaget efter gjorda ändringar slutar på 
72.660.780 euro i driftsutgifter, att årsbidraget visar ett plus om 2.801.970 euro 
och att resultatet efter avskrivningar visar ett överskott på  306.690 euro 

 
                       Nettoinvesteringarna för år 2016 blir 5.632.000 euro. 

 
Med dessa ändringar beslöt stadsstyrelsen 
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att förelägga budgetförslaget för år 2016 jämte ekonomiplanen för 2016-2018 
stadsfullmäktige för behandling och godkännande. 
 

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

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

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Utlåtande över miljökonsekvensbeskrivning för Hedet-Björkliden 
vindkraftspark 

 
 Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

PROKON Wind Energy Finland Oy har för avsikt att bygga en vindkraftspark  
med 18 – 28 st vindkraftverk på området Hedet-Björkliden i Närpes. Projektom-
rådet ligger ca 18 km norrom Närpes centrum på ett skogsbevuxet åsområde 
mellan Rangsby och Övermark. Projektområdet består av två separata delom-
råden av vilka det östra delområdet Hedet omfattar ca 10 km2 och det västra 
delområdet Björkliden omfattar  ca  5  km2. MKB-processen har framskridit så 
långt att beskrivningen är framlagd till allmänt påseende och Närings- trafik- 
och miljöcentralen i Södra Österbotten ger Närpes stad möjligheten att ge utlå-
tande om miljökonsekvensbeskrivningen för Hedet-Björkliden vindkraftspark. 
 
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av projektet undersöks tre olika al-
ternativ (1A, 1B och  2) som skiljer sig från varandra i fråga om antalet kraftverk 
som ska byggas på området. Dessutom undersöks ett s.k. 0-alternativ som in-
nebär att vindkraftsparken inte byggs. 
 
I alternativ 1A byggs en vindkraftspark med högst 28 vindkraftverk på projekt-
området (Björkliden 10 vindkraftverk och Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftver-
kens enhetseffekt är cirka 3 MW och deras totalhöjd är cirka 210 meter. 
 
I alternativ 1B byggs en vindkraftspark med högst 25 vindkraftverk på projekt-
området (Björkliden 7 vindkraftverk och Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftver-
kens enhetseffekt är cirka 3 MW och deras totalhöjd är cirka 210 meter. 
 
I alternativ 2 byggs en vindkraftspark med högst 18 vindkraftverk på projekt-
området (Björkliden 0 vindkraftverk och Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftver-
kens enhetseffekt är cirka 3 MW och deras totalhöjd är cirka 210 meter. 
 
Utöver vindkraftverken kommer också behövliga byggnads- och servicevägar, 
en elstation samt anslutningar till områdets elnät att byggas på området. Vind-
kraftsparkens interna elöverföring från vindkraftverken till vindkraftsparkens 
egen elstation, som ska byggas, kommer att ske med jordkablar, som placeras 
främst i kabeldiken i anslutning till servicevägarna. Vindkraftsparken ska enligt 
planerna anslutas till 110 kV kraftledningen Närpes–Vasklot, som EPV Regi-
onalnät Ab äger, vid Övermark elstation.  Avsnittet från elstationen i vind-
kraftsparken till Övermark elstation (3,3 km) byggs som en 110 kV jordkabel. 
  
Kungörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen  för projektet är framlagda till 
påseende 11.11 – 30.12.2015 på de officiella anslagstavlorna och huvudbiblio-
teken i Närpes stad,  Kurikka stad och  Östermark kommun. Kungörelsen och 
bedömningsbeskrivningen finns också på Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Södra Österbottens webbsida.  
 
Länk till handlingarna finns nedan: 
 
http://www.miljo.fi/hedetbjorklidenvindMKB 
   
Bilaga:  förslag till utlåtande 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter  
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att ge bilagt förslag som utlåtande angående MKB-beskrivningen för Hedet-
Björkliden vindkraftspark. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Ledamot Martin Westerberg deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv. 

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

 
Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 

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

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

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Förvaltningsdirektörstjänsten 
 
SSTYR 03.11.2015, § 139 
SFGE 09.11.2015, § 75 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------  
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Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Ansökningarna till tjänsten som förvaltningsdirektör ska vara staden tillhanda 
senast 30.11.2015. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att med anledning av de inkomna ansökningarna till tjänsten som förvaltnings-
direktör dra upp riktlinjer för den fortsatta anställningsprocessen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen konstaterade att fyra personer har sökt tjänsten inom utsatt tid. 
Sökandena framgår av bilagd förteckning. 
 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att välja en arbetsgrupp bestående av Mikaela 
Björklund, Olav Sjögård, Marianne Nyqvist-Mannsén, Hans-Erik Lindqvist och 
Helena Holmlund att förbereda intervjuer med sökandena. 
 
Val av ny förvaltningsdirektör sker vid stadsfullmäktiges sammanträde den 
1.2.2016. 

 
------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- bildningsnämnden 3.11.2015 
- vård- och omsorgsnämnden 4.11.2015 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att anteckna ovannämnda handlingar 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: §§ 144 – 148, 150 - 152 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: § 149 
 
 
 
 
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. 

§ 9998, SSTYR 2015-12-01 18:00 Sida 19


	SSTYR, 2015-12-01 18:00, Protokoll
	§ -1 Närvarande
	§ 144 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
	§ 145 Protokollets justering
	§ 146 Hyresavtal mellan staden och Hilding Anders Finland Oy
	§ 147 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018
	§ 148 Anhållan om uppsägande av förtroendeuppdrag/ Nina Robinson
	§ 149 Utlåtande över miljökonsekvensbeskrivning för Hedet-Björkliden  vindkraftspark  
	§ 150 Ändringar i förvaltningsstadgan med anledning av att staden blir tvåspråkig från och med 1.1.2016
	§ 151 Förvaltningsdirektörstjänsten
	§ 152 För kännedom
	§ 9998 Besvärsanvisning


