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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 Johan Sten och Marianne Nyqvist-
Mannsén samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet                      
den 2.12.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Stadsdirektörsavtal 
 

Personalchef Helena Holmlund: 
Enligt den nya kommunallagen ska kommunerna före 1.6.2017 göra upp ett di-
rektörsavtal för kommun-/stadsdirektören om ett sådant inte ännu gjorts. Med 
direktörsavtal avses ett avtal mellan stadsdirektören och staden, som förtydligar 
arbetsfördelningen mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen 
samt beskriver reglerna för ledarskapet. 
 
Direktiv för hur ett dylikt avtal görs upp finns i Kommunförbundets publikation 
”Kommundirektörsavtal som ett ledningsverktyg”. Enligt Kommunförbundet ”är 
kommundirektörsavtalet speciellt viktigt nu när kommunerna befinner sig i en 
mer turbulent och komplicerad förändringssituation än tidigare. En helt ny ut-
maning för kommunledningen är också koncernledningen. Att genomföra för-
ändringar kräver ett starkt ledarskap vilket kan främjas genom ett direktörsav-
tal”. Vidare säger man också att ”En god ledningspolicy skapar en kontinuitet 
där alla aktörer har en klart definierad roll och arbetsmetoderna är samordnade. 
Kommunstyrelsen och kommundirektören bildar kärnan i kommunens ledning. 
Den politiska ledningens riktlinjer och gemensamma intentioner kanaliseras via 
styrelsens beredning och beslut. Kommunstyrelsen är också kommundirektö-
rens chef och viktigaste ledningspartner.” 
 
Närpes stads styrelseordförande, stadsdirektör och personalchef har i samar-
bete gjort upp ett förslag till stadsdirektörsavtal (se bilaga). Förslaget är upp-
gjort enligt Kommunförbundets direktiv. Vill man precisera något, t.ex. priorite-
ringar och målsättningar i arbetet, kan man sätta till en bilaga till avtalet. Direk-
törsavtalet godkänns av stadsstyrelsen. Därefter är avtalet en öppen och offent-
lig handling. Avtalet undertecknas av stadsdirektören och stadsstyrelsens ord-
förande. 
 

Förvaltningsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att förslaget till stadsdirektörsavtal godkänns och undertecknas. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Hans-Erik Lindqvist anmälde intressejäv och deltog inte i ärendets behandling. 

------ 
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Anhållan om borgensförbindelse 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Närpes Fjärrvärme Ab anhåller om kommunal borgen för ett lån om 700 000.€. 
I enlighet med anhållan har Närpes Fjärrvärme för avsikt att investera i en la-
gerhall för bränsle, bränslesilos, transportörer samt bränsle.  
 
Närpes fjärrvärme har på senare tid stadigt ökat kundkretsen och investeringen 
är avsedd att trygga värmeproduktionen vintertid och med den planerade inve-
steringen kan produktionen även tryggas ifall det skulle bli driftstörningar i nu-
varande system.    
 
Närpes fjärrvärme har antagit Nordea Bank Abp:s låneoffert på 700 000€ med 
en fast ränta på 0.96% och en lånetid på 10 år. För lånet krävs Närpes stads 
proprieborgen. 

 
Närpes fjärrvärme Ab är ett av stadens koncernbolag och ägs till 93 % av sta-
den och borgen kan sålunda beviljas i enlighet med gällande Kommunallag.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Närpes stad beviljar kommunal borgen för det lån om 700 000 € som När-
pes Fjärrvärme Ab upptar i Nordea Bank Abp med ovan nämnda villkor.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ledamot Jerkku anmälde intressejäv och deltog inte i ärendets behandling. 

------ 
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Ny 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 fin-
nas bestämmelser om i en instruktion samlas i förvaltningsstadgan, så att det 
inte behövs andra instruktioner. I förvaltningsstadgan tas in bestämmelser som 
tidigare ofta ingick i organens instruktioner, fullmäktiges arbetsordning, ekono-
mistadgan och revisionsstadgan. I den nya förvaltningsstadgan för Närpes stad 
ingår även ordnandet av förvaltningen och verksamheten, besluts- och förvalt-
ningsförfarande. Genom förvaltningsstadgan organiseras således stadens in-
terna verksamhet och förvaltning. Förvaltningsstadgan är med andra ord hu-
vudsakligen ett styrdokument för förvaltningen, men innehållet berör även de 
förtroendevaldas organ och stadgan fastställs av stadsfullmäktige.  
 
Den 5.5.2016 utnämndes en politisk styrgrupp via beslut i stadsstyrelsen. Styr-
gruppen har bestått av stadsfullmäktiges presidiemedlemmar och stadsstyrel-
sens presidiemedlemmar, förstärkta med fullmäktigeledamöterna Esch och 
Sjökvist som representerat fullmäktiges partigrupper. Styrgruppen har hållit fem 
möten. Därtill har tre separata informationstillfällen ordnats för stadsfullmäktige, 
samt beredningstexter tillsänts fullmäktigeledamöterna.  
 
Fullmäktige behandlade styrgruppens förslag till ny stadga på sitt möte den 
7.11.2016. På mötet beslöts att godkänna stadgan i sin helhet med undantag 
för de delar som innehåller skrivningar om nämndstrukturer, samt att inkludera 
beskrivningar om skolornas direktioner och uppgifter. Stadsstyrelsen gavs i 
uppdrag att ånyo behandla dessa frågor.  

 
Förvaltningsstadgan i sin helhet träder i kraft den 1.6.2017 men målsättningen 
är att stadsfullmäktige godkänner stadgan innan årsskiftet eftersom antalet 
fullmäktigeledamöter ska meddelas till justitieministeriet.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att staden godkänner förslaget till ny förvaltningsstadga för Närpes stad och ger 
beredningen rätt att vid behov göra tekniska ändringar.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
 
1. Prognos för innevarande år 2016 
Fullmäktige ändrade budgeten för år 2016 vid sitt senaste möte. Budgeten hål-
ler mycket bra och det budgeterade överskottet för året kan ytterligare öka från 
knappt 1 milj.  euro.   
Beroende på det slutliga utfallet för specialsjukvården och eventuell återbetal-
ning av sjukvårdsdistriktets överskott till kommunerna, kan kostnaderna klart 
underskrida stadens budget för året.  
 
 
2. Förslag till budget för verksamhetsåret 2017 
De externa/interna verksamhetsintäkterna i budgeten 2017 uppgår till totalt 
17,6 milj. euro medan verksamhetsutgifterna budgeterats till 72,5 miljoner euro.  
 
Verksamhetsbidraget budgeteras till 54,9 milj. euro eller samma nivå som år 
2016.  
Stadsfullmäktige fastställde i september budgetramen för år 2017.  
Ramen gjordes så att ekonomin totalt sett skulle balansera med ett överskott 
på ca 500 000 euro efter avskrivningar och bokslutsdispositioner.  
 
Nämndernas budgetförslag ligger mycket nära budgetramen. Efter att nämn-
derna lämnat in sina förslag har beredningen gjort vissa mindre ändringar i 
budgetförslaget.  
Vård- och omsorgsnämnden föreslås öka sin budget med 10 000 euro inom 
samservicebyrån under barn och familjeservice. Staden hyr upp kontorsutrym-
men på ca 30 m2 samt tillhörande social- och gemensamma utrymmen i äm-
betsverkshuset för polisens verksamhet eftersom polisen inte längre har någon 
verksamhetspunkt i Närpes.  
 
Fritidsnämndens budget föreslås ökas med 60 000 euro för ett bidrag till sta-
dens dotterbolag Ab Sydösterbottens Ishall för införskaffande av en ny kom-
pressor. Samma summa bör reserveras år 2018 om anskaffningen skall gå att 
förverkliga. Bidrag söks från olika organisationer. Fritidsnämndens budget före-
slås minskas med 40 000 euro vilket beräknas utgöra nämndens del av amorte-
ringen för Mittistan fastigheten nästa år.  
 
Tekniska nämndens budget föreslås minskas med 70 000 euro  för nämndens 
del av amorteringen för Mittistanfastigheten nästa år.  
Motsvarande medel tas upp i investeringsbudgeten.  
 
Musikinstitutet Legatos budget överskrider ramen med 4 000 euro. Preliminära 
uppgifter visar att stadsandelen för Legato ökar med ca 2 000 euro nästa år vil-
ket väger upp överskridningen till viss del.  
 
De externa nettokostnaderna underskrider budgetramen med 56 000 euro efter 
beredningens justeringar.  
 
Under år 2017 bör eventuella överföringar av personal mellan vård- och om-
sorgsnämnden och andra nämnder utredas. Detta gäller främst personal inom 
olika stödtjänster till vård- och omsorgsnämnden men som idag finns inom 
andra nämnder.   
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Kommunalskatten budgeteras till 25,5 miljoner euro eller ca 0,5 miljoner euro  
(1,9 %) mindre än i den ändrade budgeten för år 2016.  
Konkurrenskraftsavtalet kommer att minska på inflödet av kommunalskatt ef-
tersom lönesumman minskar medan arbetstagarnas avdrag ökar.  
Kommunerna kompenseras för minskningen till viss del via statsandelarna.  
 
Samfundsskatten beräknas öka något till 2,1 milj. euro. Stadens del av den 
samfundsskatt som inflyter i landet har ökat de senaste åren och trenden ver-
kar fortsätta vilket tyder på att de företag som verkar i staden går bra överlag. 
 
Fastighetsskatten har likaså ökat de senaste åren p.g.a. regeringens och 
skattemyndigheternas åtgärder. Nästa år torde 2,8 milj. euro inflyta, en ökning 
med 0,2 milj. euro eftersom den allmänna skattesatsen höjdes från 0,80 % till 
0,93 %. Vilket är den lägsta nivån som denna skattesats kan ha enligt rege-
ringens nya intervall.  
 
Statsandelarna år 2017 beräknas ligga på samma nivå som år 2016 eller 27,6 
milj. euro. Trots nedskärningar har indexförhöjningar och kompensationer för 
bl.a. avdrag i kommunalbeskattningen gjort att inflödet inte minskat så mycket 
som befarats. Höjda avdrag i kommunalbeskattningen har naturligtvis minskat 
kommunalskattens utfall.  
 
Nettot av finansieringskostnader och – intäkter budgeteras till 0,1 milj. euro.  
 
Årsbidraget på 3,2 milj. euro täcker avskrivningarna som beräknas till 2,8 milj. 
euro. Efter en avskrivningsdifferens på 160 000 euro uppvisar budgeten ett 
överskott på 573 220 euro.  
 
3. Ekonomiplanåren 2018-2019 
Efter budgetåret 2017 beräknas verksamhetsintäkterna och -kostnaderna både 
år 2018 och 2019 öka med 0,5-1,0 % 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 2018-2019. 
Tillsvidare ingår vård- och omsorgsnämnden i nettokostnaderna för år 2019 ef-
tersom inga konkreta beslut ännu fattats om vårdreformen.  
  
4. Nettoinvesteringarna 
De föreslagna nettoinvesteringarna år 2017 uppgår till ca 6,9 miljoner euro. 
Detta betyder att årsbidraget (3,2 miljoner euro) inte räcker till för att finansiera 
investeringarna. Investeringarna skall således finansieras med nya lån samt 
placerade medel till en del. Den största investeringen år 2017 är totalt 5,3 mil-
jon euro för de olika delinvesteringarna i Närpes servicecenter. I bidrag från 
ARA beräknas 0,9 milj. erhållas nästa år.  
Nettoinvesteringskostnaderna uppgår år 2018 till 7,5 milj. euro för att sedan 
sjunka till 7,0 milj. euro år 2019.  
 
5. Lånebörda 
Budgetlånen beräknas öka till 24,5 milj. euro vid utgången av år 2017 om alla 
planerade investeringsprojekt genomförs. Detta utgör 2 610 euro per invånare. 
Den fortsatt höga investeringsnivån under åren 2018-2019 gör att lånebördan 
fortsätter att öka. År 2019 beräknas lånebördan till 31,8 milj. om alla projekt ge-
nomförs enligt planerna och årsbidraget kan hållas på den nivå som står i eko-
nomiplanen.  
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6. Sammanfattning 
Budgetförslaget uppvisar överskott under hela planperioden vilket är en förut-
sättning för att hålla en hög investeringsnivå.  
Investeringsplanen innehåller flera projekt i fastigheter som förhoppningsvis 
kan hyras ut till landskapet när verksamheten kommer igång år 2019.  
Bidrag och räntestödslån från ARA för renoveringen och tillbyggnaderna av 
äldreboendeenheterna är en förutsättning för att projekten skall kunna genom-
föras.  
Lånebördan ökar till 3 386 euro per invånare vid utgången av 2019. Placerade 
medel minskar med 1,4 milj. fram till 31.12.19 men ligger ändå på en nivå kring 
12-13 milj. euro vid utgången av år 2019.  
De ackumulerade överskottet på 3,1 milj. euro som finns i balansräkningen per 
31.12.2015 kommer att öka med åtminstone 1 milj. euro i bokslutet för år 2016 
och fortsätta att öka något under ekonomiplanen 2017-2019.  
 
7. Bilagor 
Budgetförslaget med ekonomiplan bifogas.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att budgetförslaget för 2017 och ekonomiplanen för 2018-2019 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 stasstyrelsen enhälligt beslöt att göra följande änd-
ringar: 

 
Sid 25 
2001 Allmän förvaltning 
 
Under rubriken Förändringar i verksamheten under planeperioden för år 2017 
tillfogas följande: 
 
Ett koncerndirektiv uppgörs.  
 
Under rubriken bindande mål för verksamheten tillfogas följande: 
 
Att jämställdhetsplanen uppföljs kontinuerligt under verksamhetsåret.  
 
Sid 32 
3001 Utveckling och förvaltning 
 
Språkliga korrigeringar:  
 
Budgeten för år 2017.  
Att beakta jämställdhetsplanens åtgärder och målsättningar i verksamheten.  
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Sid 47 
C4001 Förvaltning och gemensamma uppgifter 
  
Under rubriken Förändringar i verksamheten under planeperioden för år 2017 
ändras den första meningen så att ordalydelsen blir följande: 
 
Enligt nya nationella grunder samt i enlighet med de mål och åtgärder för barn-
omsorg och småbarnspedagogik som ingår i jämställdhetsplanen för Närpes 
stad uppgörs en ny plan för småbarnsfostran.  
 
Sid 58 
C 4007 Barnomsorg 
 
Under rubriken Resultatområdets huvudsakliga verksamhet samt under rubri-
ken Bindande mål för verksamheten ändras texten i den första meningen till föl-
jande ordalydelse: 
 
Erbjuda kvalitativt god småbarnspedagogik i en trygg miljö till alla barn i dag-
vård i mån av möjlighet i den form föräldrarna ansöker om.  

 
Under rubriken Förändringar i verksamheten under planeperioden för år 2017 
tillfogas följande skrivelse i den första meningen så att ordalydelsen blir föl-
jande: 
 
Närpes stads riktlinjer för småbarnsfostran uppdateras så att den följer den 
uppdaterade nationella planen för småbarnsfostran och de mål och åtgärder 
som jämställdhetsplanen anger vad gäller småbarnsfostran och barnomsorg.  
 
Sid 61 
4502 Biblioteksverksamhet 
 
Under rubriken Förändringar i verksamheten under planeperioden tillfogas föl-
jande skrivelse under år 2018 i slutet av det första styckets första mening: 
 
...såframt att fullmäktige så besluter.  
 
 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Pjelax vindkraftpark 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark i Pjelax by i Närpes stad. Den plane-
rade vindkraftparken är belägen cirka tolv kilometer sydost om Närpes centrum 
och cirka två kilometer öster om Pjelaxfjärden. Området gränsar till riksväg 8 i 
väst och Kristinestads kommungräns i sydost.  Planområdet är ca 1.600 ha 
stort och består i huvudsak av skogsbruksområden i olika stadier samt av 
mossområden. Området finns med i etapplandskapsplan II som fastställdes av 
miljöministeriet 14.12.2015 och är reserverat som ett område som lämpar sig 
för byggande av en vindkraftpark av regional betydelse med följande planbe-
stämmelse (tv-2):  
”Vid planering av området ska man beakta konsekvenserna för fastboende , fritidsboende , re-
kreation, landskap, kulturmiljöer och fåglar samt sträva efter att förhindra negativa konsekven-
ser. De begränsningar som flygtrafiken och försvarsmaktens verksamhet medför ska också be-
aktas. 
Vid den mer detaljerade planeringen av vindkraftsområdena ska uppmärksamhet fästas vid att 
betydande bullerkonsekvenser inte uppstår för boende , att kulturmiljöernas värden bevaras 
samt att förekomsten av arter i habitatdirektiv IV a och förutsättningarna för primärnäringar och 
marktäkter tryggas. 
Åtgärderna i området ska planeras och genomföras så att bevarandet av områdets biologiska 
mångfald / naturvärden främjas”. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 9.1.2015. Konsekvensbedömningen har som uppgift 
att stödja utarbetandet av planen samt valet av godtagbara planlösningar och 
ska hjälpa att bedöma hur målen och kraven på innehållet i planen förverkligas. 
MKB-materialet är bakgrundsmaterial för delgeneralplanen. 
 
Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för delta-
gande och bedömning 14.3-14.4.2014 och ett första myndighetssamråd ordna-
des 19.3.2014.  
 
Utkast till delgeneralplan var framlagt under tiden 1.4.2015 - 30.4.2015 och ett 
infotillfälle om planutkastet ordnades 13.4.2015 på Pjelax skola. Under tiden 
materialet var framlagt inlämnades 4 utlåtanden och 5 åsikter. Responsen har 
sammanställts och bemötts och finns som skild bilaga. 
  
Ett andra myndighetssamråd ordnades 19.5.2015. På mötet diskuterades plan-
utkastet och responsen efter påseendet i beredningsskedet samt naturfrågor. 
Ett tredje myndighetssamråd ordnades 27.4.2016 där man diskuterade kom-
pletteringar och förändringar som gjorts sedan förra myndighetsmötet. Sedan 
påseende av planutkastet har Naturabedömningen för vindkraftparken inläm-
nats och kompletterats i enlighet med NTM-centralens utlåtande och komplette-
rande naturutredningar har uppgjorts. 
   
Med stöd av de åsikter som framkommit i beredningsskedet och vid myndig-
hetssamråden har man uppgjort ett förslag till delgeneralplan för Pjelax vind-
kraftpark med plats för 18 stycken vindkraftverk.  
 
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. I planläggningen av vindkraftparken strävar man 
till att ta omgivningens särdrag i beaktande. Delgeneralplanen består i huvud-
sak av områden reserverade som jord- och skogsbruksdominerat område (M-
1). Inom M-1 områdena finns platser anvisade (tv-1) för byggande av 18 st 
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vindkraftverk. Inom planområdet finns också områden som är särskilt viktiga 
med tanke på naturens mångfald (luo-1 och luo-2), ett område som tillhör Na-
tura 2000-nätverket (nat), ett fornlämningsområde (SM) och ett  naturskydds-
område (SL). De planerade vindkraftverken består enligt planerna av ett ca 140 
meter högt ståltorn, ett maskinrum, en trebladig rotor och rotorbladens diameter 
är ca 130 meter. Enligt planförslagets allmänna bestämmelser får vindkraftver-
kens totala höjd vara högst 205 meter. Bullermodelleringen för parken har be-
räknats med ett vindkraftverk vars källjud är 105,9 dB. Enligt preliminära planer 
skall parken anslutas till Pjelax elstation nordväst om planområdet eller till el-
stationen i Kristinestad. Elöverföringen utanför planområdet behandlas i en 
skild EMV-process. 
 
Delgeneralplanen har utarbetats så att den kan ligga till grund för beviljande av 
bygglov för vindkraftverk enligt 77a § i Markanvändnings- och bygglagen. 
 
Förslaget till delgeneralplan finns som bilaga. Planbeskrivningen, buller- och 
skuggningsmodelleringen, fotomontage och synlighetsanalys samt bemötande 
av åsikter från hörandet i beredningsskedet finns som skild bilaga. Delgeneral-
planen i original och övrigt material såsom: PDB, miljökonsekvensbeskrivning, 
kontaktmyndighetens utlåtande över MKB-beskrivning, Natura bedömning och 
utlåtanden över naturabedömningen finns i stadshuset, enheten för mätning 
och planläggning. 

 
Stadsdirektören föreslår: 

Stadsstyrelsen besluter  
 

- att förslaget till delgeneralplan för Pjelax 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, staden Kristinestad, Teuva kommun,  
Bötom kommun, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i 
Österbotten, Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Mu-
seiverket, Österbottens museum, Österbottens räddningsverk, Trafik-
säkerhetsverket, 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 viltcentral, Forststy-
relsen 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. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Stadsstyrelseordförande Olav Sjögård anmälde jäv och ersattes av vice ordfö-
rande Sven Jerkku som fungerade som ordförande under detta ärendes be-
handling.  

------ 
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Förslaget till delgeneralplan för Pjelax vindkraftpark har varit framlagt till allmänt 
påseende under tiden 1.8 – 30.8.2016. Under tiden inlämnades en anmärkning. 
Utlåtanden har inbegjorts enligt ovanstående förteckning och 11 st. utlåtanden 
har inlämnats över förslaget.  
 
Ett sammandrag av utlåtandena och anmärkningen med konsultens kommenta-
rer finns som bilaga.  Kopior av originala utlåtanden, anmärkningen och för-
minskning av plankartan finns också som skilda bilagor.  Övriga handlingar 
finns att tillgå på planläggningsavdelningen. 
 
 
Planläggningsingenjörens förslag till kompletteringar:   

Planbeskrivningens kartor gällande områden reserverade för naturskydd 
uppdateras från att felaktigt benämnts ”Forststyrelsens förslag” till ”förvaltas 
av Forststyrelsen”. 
 
Om markägarförhållanden står det felaktigt i planbeskrivningen (s.6) att 
planområdet är i privat ägo fastän det också finns ”statens förvaltade 
mark” på området. Beskrivningen uppdateras till denna del. 
 
I den finska planbeskrivningen på sidorna 22 och 66 skriver man Isokyrö när 
man menar ”Isojoki”. Beskrivningen uppdateras till denna del. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om bygglov och status på 
byggnader på fastigheterna 545-413-1-45 och 545-413-8-127. 
 
Planbestämmelsen ”Områden för vindkraftverk” (tv-1) kompletteras med ett 
tillägg: Kraftverkens källjud skall understiga 106 dB(A) vid vindens has-
tighet 8 m/s på referenshöjden 10 m, lufttemperaturen 15° C, lufttrycket 
101,325 kPa och relativa fuktigheten 70 %. 
 
Till övriga delar enligt konsultens bemötanden. 
 

Eftersom kompletteringarna av planförslaget är av sådan art att planförslaget 
inte väsentligt förändras behöver planförslaget inte framläggas ånyo enligt Mar-
kanvändnings- och Byggförordningen 32 §. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
- att komplettera förslaget till delgeneralplan för Pjelax  vindkraftpark i enlig-

het med planeringskonsultens och planläggningsingenjörens förslag, 
 
 varefter stadsstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige 
  
- att det sålunda kompletterade förslaget till delgeneralplan för Pjelax vind-

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

nande av delgeneralplanen. 
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Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Stadsstyrelseordförande Olav Sjögård anmälde jäv och ersattes av vice ordfö-
rande Sven Jerkku som fungerade som ordförande under detta ärendes be-
handling.  

------ 
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Godkännande av köpebrev /  säljare Gösta och Tyra Smeds dödsbo 
 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Staden har fört underhandlingar med delägarna i Gösta och Tyra Smeds 
dödsbo om att få köpa mark i Finby. En stor del av det aktuella området ligger 
inom detaljplaneområdet för södra Högback industriområde. I köpet ingår 3 
stycken industritomter (ca 1,9 ha), ca 0,4 ha skogsmark och ca 4,3 ha åker-
mark.  Åkermarken, som inte är av bästa kvalitet, angränsar till industriområdet 
och kan i en kommande detaljplanering exploateras.   
   
Köpet gäller ett ca 5,08 ha stort område av fastigheten NORDMAN RN:r 5:92 
(545-403-5-92), ett ca 1,47 ha stort åkerområde av fastigheten SMIDH RN:r 
29:2 (545-403-29-2) och hela fastigheten RYSSLHAGEN RN:r 27:2 (545-403-
27-2) omfattande ca 0,08 ha åkermark. Samtliga  fastigheter i Finby by. Köpe-
objektet har värderats till 91.030 euro varav skogsbeståndet utgör 15.179 euro 
som har värderats av Skogsvårdsföreningen Österbotten.   
 
Köpet överskrider årets budget för markinköp med 43.265 euro. Samtidigt har 
markförsäljningen inbringat 418.767 euro vilket är 268.767 euro mera än bud-
geterat. Nettointäkterna för markinköp och –försäljning kommer således att klart 
överskrida budgeten.   
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev, kartor och värdering. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  

 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och delägarna i Gösta och Tyra Smeds 
dödsbo godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- Vård- och omsorgsnämnden 26.20.2016 
- Bildningsnämnden 26.10.2016 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 

ALLM: 15/2016§ 137, SSTYR 2016-11-29 18:00 Sida 17



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: 
§§ 129-135, 137 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: 
§ 136 
 
 
 
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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