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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 fredagen                      
den 12.12.2014 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes stad, säljare: Folke Helenelund 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Folke Helenelund har bjudit ut till Närpes stad ett ca 0,23 ha stort åkerområde 
som angränsar till stadens mark västerom centrum. Området är reserverat som 
bostadsområde i den pågående delgeneralplaneringen av Närpes centrum och 
kommer i framtiden att vara ett attraktivt bostadsområde på promenadavstånd 
från all service. Det är således motiverat att köpa in området som sedan kan 
detaljplaneras för en utvidgning av den befintliga bosättningen västerom torget. 
  
Köpet utgöres av hela fastigheten Hägglund RN:r 1:71 i Kåtnäs by, omfattande 
ca 0,23 ha. Området har värderats till 6.900 euro eller 3,0 euro/m2.   
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och kartor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Folke Helenelund godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arrende av bostadstomt/ Närpes Bostäder Ab 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Närpes Bostäder Ab anhåller om att från och med den 1.1.2015 få arrendera 
tomt nr 3 i kvarter 166, del av fastigheten Häggback RN:r 1:102 i Kåtnäs by. 
Tomtens storlek är cirka 4215 m2 och dess värde är 31 612,50 €. På tomten 
kommer att uppföras ett boende som uthyrs till Kårkulla samkommun. Förslag 
till arrendeavtal framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med Närpes Bostäder Ab för tomt 
nr 3 i kvarter 166, del av fastigheten Häggback RN:r 1:102 i Kåtnäs by. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Bedömning av detaljplaners aktualitet 2014 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Enligt MarkByggL 60 § bör kommunen se till att detaljplanerna är aktuella och 
vid behov vidta åtgärder för att ändra föråldrade detaljplaner. 
 
På området för en sådan detaljplan som har varit i kraft över 13 år och som till 
betydande del fortfarande inte har genomförts, får bygglov inte beviljas för upp-
förande av en ny byggnad som är av väsentlig betydelse för områdesanvänd-
ningen eller miljöbilden, förrän kommunen har bedömt hur aktuell detaljplanen 
är. Någon bedömning behöver emellertid inte göras, om planens aktualitet har 
bedömts under de senaste fem åren. Bedömning av detaljplanens aktualitet 
kan samtidigt utföras på ett område som utgör en med tanke på bedömningen 
ändamålsenlig helhet. I ett beslut av kommunen där detaljplanen har konstate-
rats vara aktuell får ändring inte sökas genom besvär. 
 
Den tid på 13 år som anges kan av särskilda skäl förkortas eller förlängas i de-
taljplanen. Tiden får emellertid inte vara kortare än fem år eller längre än 20 år.  
 
När tiden på 13 år beräknas, beaktas inte den tid då byggförbud enligt 53 § 1 
mom. för ändring av detaljplanen eller förbud enligt 58 § 5 mom. gäller för om-
rådet.  
 
Enligt ovanstående finns som bilagor en förteckning + bedömning och karta 
över den detaljplan i Pörtom by vars aktualitet har bedömts: 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bedömningen av detaljplaners aktualitet i enlighet med bilagd för-
teckning 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Utlåtande om alternativ till uppbyggnad av ett regiongymnasium 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
I Statsrådets beslut 25.3.2014 om rambudget för 2015-2018 konstateras att 
den offentliga finansieringen av andra stadiets utbildning minskar med 260 mil-
joner euro och att upprätthållartillstånden ska förnyas från år 2017. I årets 
statsbudget finns förslagsanslag på 1,663 miljarder euro för yrkesutbildningens 
finansiering och 679 miljoner euro för gymnasieutbildningen. Med anledning av 
de förestående förändringarna var representanter för kommunerna inom de s.k. 
Vi7-gymnasieområdet kallade till ett möte 20.5.2014 i Malax rörande andra sta-
diets framtid. Gymnasieringen Vi7 är ett samarbetsnätverk bestående av Vörå 
samgymnasium/idrottsgymnasium, Korsholms gymnasium, Vasa gymnasi-
um/Vasa aftonläroverk, Vasa övningsskola, Gymnasiet i Petalax, Närpes gym-
nasium och Kristinestads gymnasium. I praktiken rörde diskussionen på mötet i 
Malax den framtida gymnasiestrukturen. Vid mötet gavs rektorerna för gymna-
sierna inom Vi7-nätverket i uppdrag att: 
 
 göra en sammanställning om hur en samordning av verksamheten inne

 hållsmässigt kunde utformas, 
 i utredningen utgå från att verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar på 

 sikt och 
 att beakta att tre av gymnasierna i nätverket har speciell status (Vörå 

 samgymnasium, Vasa övningsskola och Vasa svenska aftonläroverk). 
 
Mötet beslöt vidare att parallellt med utredningen görs en promemoria om or-
ganisationsform för en eventuell förändrad upprätthållarstruktur för gymnasier-
na inom Vi7-nätverket. Tf. kommunsekreteraren i Malax, Hasse Stagnäs åtog 
sig uppdraget att uppgöra promemorian. 
 
Som bilagor ingår rektorernas utredning ”Vi7-rektorernas vision om regiongym-
nasiets uppbyggnad i Österbotten” och Hasse Stagnäs utredning ”Svensksprå-
kigt regiongymnasium 2017 – promemoria rörande strukturalternativ i Vasare-
gionen och Sydösterbotten”. Representanter för de kommuner som upprätthål-
ler gymnasierna inom Vi7-nätverket beslöt vid ett möte i Vörå 20.11.2014 att 
begära upprätthållarkommunernas utlåtande över utredningarna. I dessa un-
derlag för fortsatta diskussioner och beslut redogörs för visioner rörande ut-
vecklandet av det pedagogiska arbetet inom ett regiongymnasium och ges för-
slag till upprätthållaralternativ. 
 
Det är nu aktuellt att ge utlåtande om förslagen till utredningar för olika upprätt-
hållaralternativ gällande gymnasierna. Närpes stad kommer i ett senare skede 
att fatta ett eget separat beslut om hur man anordnar gymnasieutbildningen i 
framtiden i Närpes. 
 
Vi7-rektorernas vision om regiongymnasiets uppbyggnad i Österbotten 
Hela utbildningssektorn står inför stora utmaningar. Här utgör gymnasieutbild-
ningen inget undantag. Regeringen har kommit överens om en strukturreform 
för andra stadiet. Tidtabellen för denna är mycket stram. En regeringsproposi-
tion avges innevarande år till riksdagen angående strukturell utveckling och fi-
nansieringsreform. Lagändringarna väntas träda i kraft i början av nästa år. An-
sökningar om anordningstillstånd lämnas i augusti år 2015 och tillstånden trä-
der i kraft i början av år 2017. 
 
Undervisnings- och kulturministeriet har uppgjort en plan som just nu förverkli-
gas. Starka upprätthållare ska driva gymnasierna framdeles. Anordnarnätverket 
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skulle bestå av stora kommuner eller andra utbildningsanordnare som tillgodo-
ser ett befolkningsunderlag som ofta även är större än en enskild kommun. För 
att tillgodose utbildningsbehovet kan en förutsättning vara att utbildningsanord-
naren delar upp verksamheten på flera enheter för att trygga tillgängligheten. 
Då anordnarnätverket bildas beaktas även utbildningsbehoven i fråga om fort-
bildning och undervisningsspråk. 
 
Kommande ändringar i den statliga finansieringen för med sig att finansiering 
ges för max tre års studier och att specialgymnasiernas tillägg minskar med 50 
% från år 2016. Finansieringen beräknas utgående från prestationer och resul-
tat i stället för studietid. Finansieringen ges som basfinansiering (studerande-
årsverken, ämnesstudier, tillgänglighetsförhöjning, språkförhöjning, särskild ut-
bildningsuppgift), prestationsfinansiering (studentexamen, gymnasiets lärokurs) 
och finansiering för genomslagskraft (placering i vidare studier, respons från 
studerande). Nedskärningarna 1.1.2017 utgör ca 18 % på nivån för statsande-
larna år 2011.  
 
Bland slutsatserna från rektorernas utredning kan nämnas: 
 det är en omöjlighet att spara var och en för sig, 
 i utredningen över genomförda kurser och gruppstorlekar bland gymna

 sierna inom Vi7 baserar sig rektorerna på en inbesparing på cirka 18 % 
 och alternativet att dagens upprätthållarkommuner bidrar med egen  
 finansiering i motsvarande grad har inte beaktats, 

 eftersom lönekostnaderna är de avgjort största har samma procentuella 
 minskning i statsunderstöd omräknats i minskat kursantal, 

 innovativa lösningar med nya arbetsmetoder och ett utökat samarbete 
 innebär att antalet kurser kan minskas totalt på alla gymnasier, 

 det går ändå inte att ersätta en alltför stor del av kurserna direkt med 
 distanskurser, utan här behövs en utveckling, där begreppet distansun
 dervisning behöver få en utökad mening och 

 vid en omorganisering av verksamheten kunde även fördelar uppnås, 
 såsom att majoriteten av lärarna kunde vara renodlade gymnasielärare, 
 vilket resulterar i att gymnasiepedagogiken utvecklas. 

 
Regiongymnasium 2017 – promemoria rörande strukturalternativ i Vasa-
regionen och Sydösterbotten 
I Vi7-gymnasierna studerar år 2014 1264 elever. Schematiska beräkningar ut-
gående från antalet ungdomar i de aktuella åldersklasserna i kommunerna vi-
sar att ett svenskspråkigt regiongymnasium år 2021 skulle har 800-900 stude-
rande. Med beaktande av att gymnasierna i Vasa i dag har ett betydlig större 
sammanlagt studerandeantal av flera orsaker och att upptagningsområdet för 
idrottsgymnasiet i Vörå är stort, är det sannolikt att det verkliga antalet skulle 
vara 1000-1200 studerande. 
 
Utbildningen i de berörda gymnasierna har i snitt kostat 7,4 miljoner euro per år 
under åren 2010-2013. Staten har bidragit med 6,3 miljoner euro, medan kom-
munerna stått för 1,1 miljoner euro, dvs. Ca 15 %. 
 
I promemorian ges som utgångpunkt för kommande diskussioner och besluts-
fattande följande förslag till utredning av upprätthållaralternativ: 
 
1. Kommunerna ger Samkommunen Svenska Österbottens förbund för ut-
bildning och kultur (SÖFUK) i uppdrag att ge förslag till hur samkommunen 
skulle organisera gymnasieutbildningen med beaktande av de ekonomiska 
ramarna så att  
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 kommunernas långsiktiga finansieringsansvar är på en rimlig nivå, 
 tillgänglighets- och kvalitetsaspekter kan anses tillgodosedda 
 gymnasieutbildningen kan fylla sin uppgift i utbildningssystemet med be

 aktande av det regionala arbetslivets behov och 
 ett formaliserat samarbete beträffande åtminstone kursutbud och 

 lärarkrafter skapas så att samtliga gymnasiers kapacitet och styrkor kan 
 användas även i en situation där alla gymnasier inte har samma upprätt
 hållare (ett pedagogiskt samarbetsavtal mellan regiongymnasiet och öv
 riga gymnasier inom Vi7-samarbetet). 

 
Samkommunen uppmanas bereda ändringar av samkommunens grundavtal på 
vars bas en instruktion för regingymnasieverksamhet utarbetas enligt de hu-
vudprinciper som gäller för yrkesutbildningen inom Yrkesakademin i Österbot-
ten samt att vidta behövliga åtgärder för att senast inom augusti 2015 lämna in 
ansökan till undervisnings- och kulturministeriet om anordnar- och upprätt-
hållartillstånd för verksamheten. 
 
2. Kommunerna låter utreda förutsättningarna för att skapa en upprätt-
hållarorganisation utgående från två organisationsformer: 

 
 en ny separat samkommunmodell och 
 en modell med ansvarskommun. 

 
Utredningens omfattning är densamma som i punkt 1. Arbetet bör framskrida 
så att behövliga åtgärder kan vidtas för att senast inom augusti 2015 kunna 
lämna in ansökan till undervisnings- och kulturministeriet om anordnar- och 
upprätthållartillstånd för verksamheten. 
 
3. Kommunerna överväger att också inbegripa den framtida organiseringen 
av den fria folkbildningen (medborgar- och arbetarinstituten) i ovan nämnda ut-
redningsalternativ. 

 
Kraven på en strukturreform inom det fria folkbildningsarbetet (arbetar- och 
medborgarinstituten) är inte lika absoluta som i fråga om gymnasieutbildningen. 
Kommunerna kunde dock överväga om det finns skäl för att inbegripa den fria 
folkbildningen i det fortsatta arbetet. 
 
Beroende på utredningarnas resultat fattar kommunerna senast inom augusti 
2015 beslut om att ett regiongymnasium bildas från 1.1.2017 och att kommu-
nerna inte separat anhåller om upprätthållartillstånd för gymnasieutbildning från 
nämnda datum. Anhållan om upprätthållartillstånd görs av den organisation 
kommunerna på basen av utredningsresultatet ger i uppdrag at fungera som 
huvudman för gymnasieutbildningen. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter utgående från Vi7-rektorernas vision om regiongymna-
siet och promemorian rörande strukturalternativ  
 
att som utlåtande föreslå att bildandet av ett eventuellt regiongymnasium utreds 
utgående från två alternativ:  
 

1. regiongymnasiet ingår som en del av Svenska Österbottens förbund för 
utbildning och kultur (SÖFUK) eller 

2. en separat samkommun bildas för att upprätthålla regiongymnasiet. 
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Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
Stadsstyrelsen förutsätter att i fråga om SÖFUK-alternativet bör grundavtalet 
ändras så att beslutanderätten i gymnasiefrågor begränsas till de deltagande 
kommunerna. 
 

------ 
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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: §§ 142-143 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 144-147 
 
 
 
 
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 2014-12-09 18:00 Sida 14


	SSTYR, 2014-12-09 18:00, Protokoll
	§ -1 Närvarande
	§ 142 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
	§ 143 Protokollets justering
	§ 144 Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes stad, säljare: Folke Helenelund
	§ 145 Arrende av bostadstomt/ Närpes Bostäder Ab
	§ 146 Bedömning av detaljplaners aktualitet 2014
	§ 147 Utlåtande om alternativ till uppbyggnad av ett regiongymnasium
	§ 9998 Besvärsanvisning


