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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 Peter Sjökvist och Matts-Erik Viklund 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                      
den 9.12.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Håkon Hesthammer 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Håkon Hesthammer som är medlem i nämnden för fri bildning anhåller om be-
frielse från sitt förtroendeuppdrag med hänvisning till § 147 i den nya kommu-
nallagen (410/2015). Lagstiftningen ger fullmäktigeledamot eller annan förtro-
endevald som avses i § 32 i den kommunallag som gällde vid i kraftträdandet 
av denna lag möjlighet att lämna sitt uppdrag vid utgången av år 2016. För an-
nan förtroendevald än fullmäktigeledamot gäller att en ny person ska väljas.  
 
Det är stadsfullmäktige som fattar beslut om befrielse och som väljer och utser 
medlemmar i nämnderna.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Håkon Hesthammer beviljas befrielse från förtroendeuppdraget som med-
lem i nämnden för fri bildning. 
 
att en ny medlem utses till nämnden för fri bildning.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Håkon Hesthammer beviljas befrielse från förtroendeuppdraget som med-
lem i nämnden för fri bildning, 
 
att som ny medlem välja      i nämnden för fri bildning. 
 

------ 
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Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Sofia Rosenqvist 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Sofia Rosenqvist som är personlig ersättare för Daniel Ellfolk i fritidsnämnden 
anhåller om befrielse från sitt förtroendeuppdrag med hänvisning till § 147 i den 
nya kommunallagen (410/2015). Lagstiftningen ger fullmäktigeledamot eller 
annan förtroendevald som avses i § 32 i den kommunallag som gällde vid i 
kraftträdandet av denna lag möjlighet att lämna sitt uppdrag vid utgången av år 
2016. För annan förtroendevald än fullmäktigeledamot gäller att en ny person 
ska väljas.  
 
Det är stadsfullmäktige som fattar beslut om befrielse och som väljer och utser 
medlemmar i nämnderna.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Sofia Rosenqvist beviljas befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i 
fritidsnämnden. 
 
att en ny personlig ersättare för Daniel Ellfolk utses till fritidsnämnden.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Sofia Rosenqvist beviljas befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i 
fritidsnämnden, 
 
att som ny personlig ersättare för Daniel Ellfolk väljs     i fritidsnämnden.  
 

------ 
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Tillsättande av valnämnder och valbestyrelser för Kommunalvalet 2017 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback 
Kommunalval ska förrättas söndagen den 9 april 2017. Som kommunal central-
valnämnd fungerar den centralvalnämnd, som är vald för åren 2013 -2017 och 
som har följande sammansättning: 
  
 Göran Ekroos, ordförande 
 Ann-Christine Helenelund, viceordförande 
 Henrik Rönnqvist 
 Gunilla Snickars 
 Ritva Granholm 
 
Ersättare: Kurt Björkbacka, Daniel Ellfolk, Josefine Norrback, Kent Blomberg, 
Marianne Krook-Björklöf, Namka Gutic´ och Karl-Johan Jansson 
 
Stadsstyrelsen skall i god tid före valet tillsätta: 
 
1) för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ordförande, vice ord-
förande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock 
minst tre, samt 
 
2) för förhandsröstning, som verkställs i anstalter och för hemmaröstning en el-
ler flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en an-
nan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. 
 
Såväl valnämndens som valbestyrelsens medlemmar och deras ersättare skall 
i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande, som vid senaste riksdags-
val ställt upp kandidater i Vasa valkrets. I fråga om valnämndernas och valbe-
styrelsernas medlemmar och ersättare granskas den politiska representationen 
separat. Även jämställdhetslagen ska tillämpas. Både män och kvinnor skall 
alltså vara representerade både som ordinarie ledamöter och ersättare till minst 
40 %. 
Ersättarna i valnämnden och valbestyrelsen är inte personliga och skall ställas i 
den ordning i vilken de träder i stället för de ordinarie ledamöterna. 
 
En person som är uppställd som kandidat i valet kan inte vara medlem eller er-
sättare i valbestyrelsen. I övrigt gäller om valbarheten till valnämnd och valbe-
styrelse vad som stadgas i ännu gällande kommunallag (§§ 33 och 36). 
 
Av bilaga framgår de valnämnder och valbestyrelser, som tillsattes för Riks-
dagsvalet 2015  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
förrätta val av medlemmar och ersättare i valnämnder och valbestyrelser för 
Kommunalvalet 2017.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

 

ALLM: 81/2016§ 142, SSTYR 2016-12-07 18:00 Sida 8



Röstnings- och förhandsröstningsställen i Kommunalvalet 2017 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Kommunalval ska förrättas söndagen den 9 april 2017. Förhandsröstning sker i 
hemlandet under tiden 29.3-4.4.2017.  
 
Enligt 9 § i vallagen fastställer kommunstyrelsen ett röstningsställe för varje 
röstningsområde och de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen. Det 
ska finnas åtminstone ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun. 
 
Indelningen i röstningsområden och de röstningsställen, som användes vid 
senaste allmänna val, Riksdagsvalet 2015, framgår av bilaga. De allmänna för-
handsröstningsställena var vid senaste val Huvudbiblioteket i Närpes, Lands-
bygdskansliet i Övermark och Biblioteket i Pörtom. 
 
Enligt vallagens 9 § punkt 3 sker förhandsröstning på de sjukhus och verksam-
hetsenheter inom socialvården, som lämnar vård dygnet runt. Dessa är i När-
pes: Närpes HVC:s bäddavdelning och åldringshemmen Frida, Alvina och 
Pörtehemmet. Därtill kan förhandsröstning ske på andra verksamhetsenheter 
inom socialvården som anges i beslut av kommunstyrelsen. Dessa enheter har 
i tidigare val varit servicehemmen Bostället, Efraim, Solgärdet samt demens-
hemmet Solbacken. Eftersom förhandsröstning ordnas i biblioteket i Pörtom 
servicecenter så har inte separat förhandsröstning ordnats för de boende där.   
 
Förutom ovan nämnda förhandsröstning finns möjlighet till hemmaröstning för 
personer, som har svårt att ta sig till ordinarie röstningsställe under valdagen el-
ler till ett förhandsröstningsställe. 
 
För Kommunalvalet 2017 föreslås en ändring gällande förhandsröstningen i 
Övermark och Pörtom. Eftersom landsbygdskansliet sedan ett tag lyder under 
K5 och att de dessutom har den brådaste tiden i april har det varit utmanande 
och därför föreslås att förhandsröstningen istället skulle ske på biblioteket i 
Övermark. Därtill finns det då möjlighet att kunna ordna förhandsröstning även 
kvällstid i Övermark men även i Pörtom. Eftersom personalen är samma på 
biblioteken i Pörtom och Övermark så föreslås att även öppethållningstiderna 
skulle följa bibliotekens normala öppethållningstider. Detta skulle till exempel 
innebära att man måndagen den 3.4 skulle kunna ha öppet till kl. 20 i Pörtom 
och att man på tisdagen den 4.4 skulle kunna ha öppet till kl. 20 i Övermark vil-
ket skulle vara en önskad serviceförbättring även om antalet öppethållningsda-
gar skulle minska.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 

att som allmänna förhandsröstningsställen i Närpes under förhandsröst-
ningen vid Kommunalvalet 2017 fungerar Stadshuset i Närpes, Övermark 
bibliotek och Pörtom bibliotek med följande öppethållningstider: 

 
 Stadshuset i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes 

 Öppethållningstider: 
 29.3.2017 - 31.3.2017 kl: 10.00 – 18.00 
 01.4.2017 - 02.4.2017 kl: 10.00 – 14.00 
 03.4.2017 - 04.4.2017 kl: 10.00 – 19.00 
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 Övermark bibliotek, Vasavägen 1599, vån.2, Övermark  
 Öppethållningstider: 
 31.3.2017 - kl: 09.00 – 15.00 
 04.4.2017 - kl: 14.00 – 20.00  

 
   

 Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13, Pörtom 
 Öppethållningstider: 

                              29.3.2017 - kl: 12.00 – 17.00 
 30.3.2017 - kl: 10.00 – 15.00 
                             03.4.2017 - kl: 15.00 – 20.00   

 
 
1) att förhandsröstning i Kommunalvalet förutom på Närpes HVC:s bäddavdel-

ning och åldringshemmen Frida, Alvina och Pörtehemmet även sker på ser-
vicehemmen Bostället, Efraim, Solgärdet samt demenshemmet Solbacken.  
 

2) att övriga allmänna röstningsställen som användes i Riksdagsvalet 2015 
kvarstår.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Begäran om avsked från tjänst/ Tony Pellfolk 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Tony Pellfolk anhåller om avsked från tjänsten som vård- och omsorgsdirektör 
från 1.2.2017 p.g.a. att han blivit vald till en tjänst i en annan organisation. 
 
Tony Pellfolk har varit anställd i Närpes stad sedan 1.10.2012. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Tony Pellfolk beviljas avsked från tjänsten som vård- och omsorgsdirektör 
per 1.2.2017. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av vård- och omsorgsdirektör 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Tony Pellfolk har anhållit om avsked från tjänsten som vård- och omsorgsdirek-
tör från 1.2.2017 p.g.a. att han blivit vald till en tjänst i en annan organisation. 
Ifall han beviljas avsked från tjänsten som vård- och omsorgsdirektör ska den 
besättas med en ny innehavare. 
 
Enligt Närpes stads förvaltningsstadga fattar stadsfullmäktige beslut om val av 
vård- och omsorgsdirektör. Ordinarie tjänst ska lediganslås offentligt av behörig 
myndighet. Enligt en uppskattad tidtabell kunde valet ske på stadsfullmäktiges 
sammanträde 30.1.2017. Därförinnan skulle sökande ges möjlighet att bli inter-
vjuade inför fullmäktigeledamöterna. För att förbereda intervjuerna torde en ar-
betsgrupp bestående av ledande förtroendevalda och tjänstemän utses. 
 
Vård- och omsorgsdirektörens huvudsakliga uppgifter enligt uppgiftsbeskriv-
ningen är följande: 
 
- Organisera och leda arbetet på vård- och omsorgsavdelningen 
- Fungera som föredragande i vård- och omsorgsnämnden 
- Handha personalärenden enligt förvaltningsstadgan 
- Utföra övriga av stadsstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och  
 stadsdirektören bestämda uppgifter 
 
Behörighetskrav för vård- och omsorgsdirektören är högre högskoleexamen. Av 
kunnande som behövs i arbetet kan nämnas: 
 
- Erfarenhet av vård och omsorg samt förvaltning 
- God muntlig och skriftlig förmåga samt goda språkkunskaper i svenska  

 och finska  
- God samarbetsförmåga, god organisationsförmåga och god ledarskaps- 

 förmåga 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att såframt nuvarande tjänsteinnehavare beviljas avsked offentligt lediganslå 
tjänsten som vård- och omsorgsdirektör  
 
att prövotiden för tjänsten är 6 månader och 
 
att utse en arbetsgrupp för att förbereda intervjuer med sökande till tjänsten. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt med följande arbetsgrupp: stadsfullmäktiges ord-
förande, stadsstyrelsens ordförande, vård- och omsorgsnämndens ordförande, 
stadsdirektören, vård- och omsorgsdirektören samt personalchefen. 
 

------ 
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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: 
 
§§ 138 - 141 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: 
 
 
 
 
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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