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NÄRVARANDE 
MEDLEMMAR: 

Ordförande 
I viceordf. 
II viceordf. 
Medlemmar 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 
 

Olav Sjögård 
Sven Jerkku 
Tanja Eklund 
Emina Arnautovic´ 
Kerstin Berg 
Michaela Esch 
Marianne Nyqvist-Mannsén 
Peter Sjökvist 
Martin Westerberg 
Lasse Åberg 
Johan Sten 
 

FRÅNVARANDE: Ledamot Matts-Erik Viklund i vars ställe ers.Johan Sten när-
var 
 

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Sfge’s ordf. Mikaela Björklund, I v.ordf. Karl-Gustav Svedje-
bäck, II v.ordf. Peter Hällbacka, III v.ordf. Sven-Erik Björk-
backa, stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, förvaltningsdirektör 
Björn Häggblom 
 

ÄRENDEN: §§ 1 -28 

UNDERSKRIFT Ordförande 
 
 
Olav Sjögård 

Protokollförare 
 
 
Björn Häggblom 

PROTOKOLLET HAR 
JUSTERATS 

Tid 27.1.2017 
 
 
 
Martin Westerberg      Lasse Åberg     

PROTOKOLLET HAR 
VARIT FRAMLAGT TILL 
PÅSEENDE 

Tid och plats 27.1.2017 
Stadshuset i Närpes 
 
 
Björn Häggblom 
förvaltningsdirektör  

Utdragets riktighet bestyrker: 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

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

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

§ 2 Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes ledamöterna Martin Westerberg och Lasse Åberg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 27.1.2017 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 89/2016 
 

§ 3 Tidpunkten för stadsstyrelsens sammanträden 2017 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Enligt förvaltningsstadgan för Närpes stad håller varje organ sina sammanträ-
den vid de tidpunkter och på den plats som de besluter.  
 
Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om 
en majoritet av medlemmarna gör en framställning om detta till ordföranden.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att stadsstyrelsens håller ordinarie sammanträde andra tisdagen varje 

månad, varvid sammanträdet hålles som kvällssammanträde med början 
klockan 18.00.  
 

2) att därutöver erforderliga sammanträden hålles då ordföranden så finner 
nödvändigt, vid dessa sammanträden behandlas endast i kallelsen eller i 
fördedragningslistan angivna ärenden, 

 
3) att sammanträdena hålles i stadshuset, såframt ordföranden ej annat 

bestämmer, 
 

4) att protokollet från stadsstyrelsens sammanträde i regel hålles framlagt 
till allmänt påseende förstkommande fredag (klockan 9-11) efter mötesda-
gen samt 

 
5) att ärenden som ska behandlas i regel bör inlämnas senast en och en 

halv vecka före mötet.  
 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 88/2016 
 

§ 4 Fastställande av dispositionsplan för stadsstyrelsen 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Stadsfullmäktige fastställde 12.12.2016 den slutliga budgeten för år 2017. De 
totala externa/interna driftsutgifterna är brutto 72,5 miljoner euro och netto 54,9 
miljoner euro. Under stadsstyrelsen finns budgeterade medel för allmän förvalt-
ning, utvecklande av näringslivet och landsbygdsförvaltning till en bruttosumma 
om 3,1 miljoner euro. Nettoutgifterna är budgeterade till totalt 2,1 miljoner euro.  
 
De externa/interna nettoutgifterna fördelar sig enligt följande: 
 
* allmän förvaltning 1.509.145 € 
* utv. av näringslivet 387.000 € 
* landsbygdsförvaltning 198.750 € 
 
Stadsstyrelsens andel av den totala bruttobudgeten är cirka 4,3 %. 
 
Efter det att budgeten har godkänts i fullmäktige gör varje sektororgan sin egen 
dispositionsplan, som mera i detalj visar hur de budgeterade medlen ska an-
vändas under året. Stadsstyrelsen fastställer för sin del dispositionsplanen för 
ovannämnda verksamheter.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter  
 
att dispositionsplan för stadsstyrelsens resultatområden fastställs.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 83/2016      BILAGA § 5 A 
 

§ 5 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Roy Wilson 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Roy Wilson anhåller om befrielse från sina kommunala förtroendeuppdrag, vilka 
är följande: 
 
Ledamot i samkommunfullmäktige för K5 
Ledamot i samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt 
 
Orsaken är att Wilson inte längre är valbar på grund av flytt till annan ort. 
 
När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska, enligt § 37 i KomL, det organ 
som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget 
har upphört. I fråga om en samkommunfullmäktigeledamot fattas beslutet av 
stadsfullmäktige.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Roy Wilson konstateras ha förlorat valbarheten till kommunala förtroende-
uppdrag som representant för Närpes stad eftersom han har flyttat från orten 
 
att en ny ledamot i samkommunfullmäktige för K5 utses 
 
att en ny ledamot i samkommunfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt utses. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 16/2017      BILAGA § 6 A 
 

§ 6 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Bjarne Friman 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Bjarne Friman anhåller om befrielse från sitt kommunala förtroendeuppdrag. 
Friman är utsedd till ordförande i valbestyrelsen vid Närpes HVC för kommun-
allvalet 2017 
 
Stadsstyrelsen bör sålunda utse en ny ordförande för valbestyrelsen vid Närpes 
HVC.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
 att utse ny ordförande för valbestyrelsen vid Närpes HVC för Kommunalvalet 
2017. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att bevilja Bjarne Friman befrielse från sitt kommunala förtroendeuppdrag och 
 
att utse följande personer till valbestyrelsen vid Närpes HVC för Kommunalvalet 
2017: 
 
Birgitta Udd, ordförande 
Anne-Maj Jerkku, viceordförande 
Guy Rosenholm, ledamot 
 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 62/2016      BILAGA § 7 A-D 
 

§ 7 Motion om resurser för förebyggande åtgärder inom ungdoms-
sektorn 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 19.9.2016 inlämnade ledamot Linda 
Pellfolk en motion (bilaga A) om resurser för förebyggande åtgärder inom ung-
domssektorn för att förebygga användningen av alkohol och droger bland unga 
i Närpes.  
 
På basen av resultaten från THL-undersökningen Hälsa i skolan kan det kon-
stateras att användningen av alkohol och droger ökat i Närpes jämfört med tidi-
gare år. Eftersom frågan om ungas användning av alkohol och droger är sekto-
röverskridande har stadsstyrelsen begärt utlåtanden från fritidsnämnden, bild-
ningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden (se bilagor B-D).  
 
Det drogförebyggande arbetet är mycket viktigt. För att hantera frågorna be-
hövs ett strategiskt och metodiskt angreppssätt samt samverkan mellan olika 
organ och myndigheter.  
 
Huvudansvaret för det drogförebyggande arbetet inom Närpes stad ligger inom 
fritidsnämnden som ansvarar för nykterhetsarbetet. Det är därför ändamålsen-
ligt att ansvariga tjänsteinnehavare inom ungdoms- och fritidssektorn koordine-
rar det drogförebyggande arbetet. Ett utvidgat samarbete med samkommunen 
K5 och deras missbrukarkoordinatorer vore också önskvärt.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 

 
att de tjänsteinnehavare som ansvarar för nykterhetsarbetet söker ett utvidgat 
samarbete med samkommunen K5 och deras missbrukarkoordinatorer samt 
med andra organ och myndigheter som berörs av drogförebyggande arbete   
 
att fritidsnämnden i samband med budgetarbetet beaktar resursbehovet under 
momentet nykterhetsarbete för insatser som ska förebygga användning av al-
kohol och droger bland unga  
 
att motionen därmed är slutbehandlad. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 9/2017      BILAGA 8 A 
 

§ 8 Förteckning över obehandlade motioner 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Enligt stadsfullmäktiges arbetsordning ska stadsstyrelsen före utgången av feb-
ruari månad för stadsfullmäktige förelägga en förteckning över motioner som ej 
slutbehandlats.  
 
Fyra stycken motioner är obehandlade, se bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagd förteckning över motioner som ej slutbehandlats antecknas för kän-
nedom.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 84/2016      BILAGA § 9 A 
 

§ 9 Anhållan om sponsorering genom reklam – Närpes Kraft is-
hockeyförening r.f.  

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Närpes Kraft ishockeyförening (härefter även Kraft Hockey) erbjuder Närpes 
stad reklamplats på representationslagens spelartröjor samt på reklamskylt i 
ishallen för en kostnad om 10.000 euro. Föreningen har över 140 aktiva licen-
sierade spelare, från knattespelare till seniorer. Förutom normala verksamhets-
kostnader deltar Kraft Hockey även i avlöning av vaktmästare och underhåll 
och reparationer i ishallen.  
 
Kraft Hockey spelar för närvarande i division 3.  
 
Närmare uppgifter om Kraft Hockeys verksamhet framgår av bilagd anhållan. 
Ishockeyföreningen beviljades senaste år 7.650 euro i sponsoreringsstöd.  
 
Medlen tas från näringslivsbudgeten.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att staden sponsorerar Närpes Kraft ishockeyförening r.f. med 7.650 euro för 
reklam på representationslagens spelarskjortor samt reklamskylt i ishallen un-
der säsongen 2016-2017.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 1/2017      BILAGA 10 A 
 

§ 10 Val av representant till styrelsen för Bottenhavets sjukhem 2017-
2020 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem i Kristinestad uppmanar staden att utse en 
representant i stiftelsens styrelse för perioden 2017-2020. Enligt stiftelsens 
stadgar § 5 ska varje kommun som tagit del av grundkapitalet utse en medlem 
till stiftelsens styrelse för två år. Från och med den 1.1.2017 utses medlemmar 
för en valperiod på fyra år i taget.  
 
Under föregående period har Björn Forsén varit medlem och Sven-Erik Björk-
backa ersättare i styrelsen.  
 
Stiftelsens stadgar förutsätter inte val av suppleanter i stiftelsens styrelse, men 
ledningen för stiftelsen anser det ändå önskvärt att ersättare utses.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse medlem och ersättare i styrelsen för Bottenhavets sjukhem för åren 
2017-2020.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att välja Björn Forsén till medlem och Sven-Erik Björkbacka till personlig ersät-
tare i styrelsen för Bottenhavets sjukhem för åren 2017-2020.  
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 3/2017 
 

§ 11 Val av representanter till samkommunstämma för samkommunen 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur för år 
2017 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt grundavtalet för samkommunen Svenska Österbottens förbund för kultur 
och utbildning §§ 4 och 5 utövas den högsta beslutanderätten inom samkom-
munen av samkommunstämman. Till samkommunstämman utser varje med-
lemskommun en representant för varje påbörjat fyratusental svenskspråkiga in-
vånare i kommunen vid ingången av det år som föregår valåret. Närpes ska så-
ledes välja tre representanter jämte personliga ersättare till stämman. Eftersom 
en samkommunstämma till sin karaktär kan jämföras med ett aktiebolags bo-
lagsstämma kan representanternas mandattid lämpligen vara ett år.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen förrättar  
 
val av tre representanter jämte personliga ersättare till de samkommunstämmor 
som hålles inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning 
och kultur under år 2017.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att välja följande tre representanter jämte personliga ersättare till de samkom-
munstämmor som hålles inom samkommunen Svenska Österbottens förbund 
för utbildning och kultur under år 2017: 
 
Ordinarie   Ersättare 
Evor Becker  Sam Lindén 
Michaela Esch  Emina Arnautivic´ 
Stefan Träskvik  Marianne Nyqvist-Mannsén  
 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 2/2017      BILAGA § 12 A 
 

§ 12 Närpes stads representanter i olika privaträttsliga sammanslut-
ningars årsstämmor 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Stadsstyrelsen bör för år 2017 utse sina representanter till de årsmöten och bo-
lagsstämmor, som hålles av föreningar, aktiebolag, andelslag m.fl. frivilliga 
sammanslutningar, vilka Närpes stad etablerat samarbete med.  
 
De sammanslutningar som är aktuella framgår av bilagda förteckning, i vilken 
samtidigt omnämnes de för år 2016 valda representanterna.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att utse representanter till ifrågavarande sammanslutningars årsmöten under år 
2017.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utse representanter till ifrågavarande sammanslutningars årsmöten under år 
2017 i enlighet med bilagd förteckning.  
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 5/2017      BILAGA § 13 A 
 

§ 13 Uppbådsnämnden för år 2017 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Österbottens regionalbyrå vid Västra Finlands militärlän ber att stadsstyrelsen 
utser en ledamot jämte ersättare till uppbådsnämnden för år 2017. Till uppdra-
get bör, såvitt möjligt, utses personer med kännedom om de förhållanden som 
råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka själva har avtjänat värnplikt.  
 
Senaste år valdes Stefan Träskvik till ordinarie medlem och Susanna Nixholm-
Bäck till ersättare i uppbådsnämnden. I år ordnas uppbådet i Närpes onsdagen 
den 22 november i stadshuset gemensamt för Närpes och Kaskö.  
 
Det är kutym att staden bjuder på kaffe åt de närvarande vid uppbådstillfället.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse en ledamot jämte ersättare till uppbådsnämnden för år 2017, samt 
 
att staden bjuder på kaffe åt de närvarande vid uppbådstillfället.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utse Stefan Träskvik till ledamot och Susanna Nixholm till ersättare i upp-
bådsnämnden för år 2017, samt 
 
att staden bjuder på kaffe åt de närvarande vid uppbådstillfället.  
 
 

------ 
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Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

ALLM 72/2016      BILAGA § 14 A-B 
 

§ 14 Stöd för examensarbeten 2016 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Närpes stad stöder studerandes examensarbeten som anknyter till ortens nä-
ringsliv eller den offentliga sektorn. Sökanden bör ha hemort i Närpes och stu-
dera vid högskola, universitet eller yrkeshögskola (se bilagda regler).  
 
Stöd för examensarbeten under år 2016 har varit utannonserade att sökas 
senast den 30 november 2016. Inom utsatt tid har sju ansökningar som berör 
examensarbeten inlämnats. Under åren 2001-2015 har 164 studerande bevil-
jats stöd.  
 
Kostnaderna för stödet tas ut näringslivsbudgeten och något separat anslag för 
ändamålet har inte tagits in i budgeten. Stödets storlek har de senaste åren va-
rit 300 euro. Förslaget är att stöd om 300 euro bibehålles, dock så att om två el-
ler flera studerande gör ett gemensamt examensarbete utgår ett stöd om 200 
euro per studerande.  
 
En sammanställning över ansökningarna samt en kort beskrivning över exa-
mensarbetena framgår av bilaga.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att som stöd för examensarbete bevilja 300 euro åt sex studerande i enlighet 
med bilagd förteckning 
 
att stöden utbetalas då examensarbetena slutförts och ett exemplar har till-
ställts staden.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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ALLM 74/2015      BILAGA § 15 A-C 
 

§ 15 Medborgarinitiativ om motions- och kulturkort 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Ett medborgarinitiativ om införande av ett motions- och kulturkort för alla som 
fyllt 65 år har riktats till stadsstyrelsen (bilaga A). Bakom initiativet står Närpes 
Pensionärsförening r.f., Övermark Pensionärsförening r.f., samt Närpesnejdens 
pensionstagare. Initiativtagarna önskar att ett kort införs som berättigar till ett 
rabatterat pris eller kostandsfri användning av stadens motinsanläggningar och 
kulturutbud.  
 
Stadens fritidsnämnd har utrett ärendet (bilaga B) och konstaterat att nämnda 
motions- och kulturaktiviteter redan kan utnyttjas avgiftsfritt eller till rabatterat 
pris av pensionärer utan att ett särskilt motions- och kulturkort tas fram. Nämn-
den konstaterar vidare att en förteckning över de aktiviteter som fritidssektorn 
och föreningslivet erbjuder i staden sammanställs och meddelas föreningarna 
bakom medborgarinitiativet (bilaga C).  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att föreningarna bakom initiativet meddelas om vilka aktiviteter som fritidssek-
torn och föreningslivet erbjuder i staden samt  
 
att initiativställarna informeras om att något särskilt kort inte behöver tas fram 
för att utnyttja ovan nämnda aktiviteter.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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ALLM 15/2017      BILAGA § 16 A-B 
 

§ 16 Förlängning av mandatperioden för stadsstyrelsens och stads-
fullmäktiges presidier 

 
Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 

Enligt den nya kommunallagen (410/2015) förläggs kommunalvalet till april 
2017, varför den nuvarande mandatperioden för de kommunala organen för-
längs till den 31.5.2017 eller till dess att nya förtroendevalda har valts.  
 
Finlands Kommunförbund har gjort tolkningen att den fortsatta mandat-
perioden för förtroendevalda gäller alla kommunala organ. Stadsfullmäktiges 
och stadsstyrelsens presidier har dock valts för en period som avviker från den 
normala mandatperioden. Enligt förvaltningsstadgan 12§ väljs stadsstyrelsen 
för två år medan stadsfullmäktiges ordföranden genom ett separat beslut i 
stadsfullmäktige §3, 2015 valts för en period om två år. Eftersom presidierna 
inte klassas som formella organ, och eftersom mandatperioden avviker från 
fullmäktiges mandatperiod, så har Finlands Kommunförbund gjort den tolkning-
en att man bör utse presidier fram tills den 31.5.2017 då den förlängda man-
datperioden löper ut. Detta kan göras t.ex. genom omval. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
 att stadsstyrelsens presidiums mandatperiod förlängs till den 31.5.2017 
 
att stadsfullmäktiges presidiums mandatperiod förlängs till den 31.5.2017.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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ALLM 95/2015      BILAGA § 17 A 
 

§ 17 Utlåtande med anledning av besvär över stadsfullmäktiges beslut 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Ett besvär har inlämnats till Vasa förvaltningsdomstol över stadsfullmäktiges 
beslut av den 7.11.2016 § 42 rörande godkännande av delgeneralplan för  
Björkliden vindkraftpark. 
 
Besvärsskrivelsen framgår av bilagan.  
 
Förvaltningsdomstolen anhåller om stadens utlåtande med anledning av besvä-
ren och önskar få de handlingar i original som legat till grund för det  
överklagade beslutet. 
Enligt § 13 punkt 5 i förvaltningsstadgan för Närpes stad kan stadsstyrelsen 
"avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut om  
stadsstyrelsen anser sig kunna omfatta fullmäktigebeslutet". 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att omfatta stadsfullmäktiges beslut under § 42 av den 7.11.2016 samt 
 
att utse två personer att på stadsstyrelsens vägnar avge utlåtande över  
besvären.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utse stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård och förvaltningssekreterare 
Markus Norrback att på stadsstyrelsens vägnar avge utlåtande över  
besvären.  
 
 

------ 
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ALLM 14/2017      BILAGA § 18 A-B 
 

§ 18 Godkännande av avtal/ Ab Närpes Dynamo Net Oy 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Närpes stad har i dagsläget ett service- och supportavtal med Ab Närpes Dy-
namo Net Närpiö Oy vilket innebär att staden köper merparten av sin IT-service 
från Dynamo Net. Närpes stad och Dynamo Net har fört diskussioner om att 
staden ska överta den personal av Dynamo Net som för tillfället är stationerad 
på Närpes hälsovårdscentral, i enlighet med gällande avtal, med anledning av 
framtida organisationsförändringar. Totalt handlar det om två årsverken i form 
av en mjukvaruadministratör samt en IT-administratör.  
 
Mellan staden och Dynamo Net har uppgjorts ett utkast till avtal gällande över-
föringen av personalen vilket framkommer av bilaga. Avtalet har behandlats 
och godkänts i Dynamo Nets styrelse den 16.1.2017. Därtill har förhandlingar 
med den berörda personalen förts och dessa har gett sitt samtycke till överfö-
ringen. Överföringen av personalen är tänkt att ske den 1.3.2017 i enlighet med 
vad som avtalas.  
 
Som en följd av överföringen krävs en intern omdisponering av budgeten. Med 
anledning av personalöverföringen föreslås samtidigt att en överföring av bud-
getmedel görs mellan följande resultatområden: 
 
Stadsstyrelsen: ADB-funktioner, minskning 75 000€ 
 
Vård- och omsorgsnämnden: Förvaltning, hälso- och sjukvård, fastanställdas 
löner, ökning 60 000€ samt lönebikostnader 15 000€, totalt 75 000€.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att godkänna bilagda avtal gällande stadens övertagande av två årsverken från 
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy.  
 
att en bugetändring görs så att 75 000€ flyttas från stadsstyrelsen till vård- och 
omsorgsnämnden i enlighet med ovanstående beredning.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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ALLM 12/2017      BILAGA § 19 A-B 
 

§ 19 Godkännande av köpebrev / köpare: Johan Sund 
 
Planläggare Malin Haka: 

Stadsstyrelsen har medels beslut 26.1.2016 § 8 mottagit de av Erik Nordman 
testamenterade medlen och beslutat att medlen primärt används vid äldrebo-
endet Pörtehemmet samt att vård- och omsorgsnämnden ges rätt att förvalta 
medlen. Testamentet realiseras genom att sälja skogsfastigheten till högstbju-
dande. Skogsfastigheten har värderats i samband med bouppteckningen av 
Skogsvårdsföreningen Österbotten. 
 
Skogsfastigheten består av två skiften som utannonserades för försäljning 
19.11.2016 i tidningarna Syd-Österbotten och Pohjalainen samt på stadens 
hemsida. Anbud skulle ges skiftesvis. 
 
Inom utsatt tid inlämnades tio anbud på skifte 1 som omfattar ca 17.2 ha. Johan 
Sund lämnade det högsta anbudet på 80.434 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 17,2 ha stort område av fastigheten Forsbäck RN:r 
13:107 i Pörtom by, för 80.343  euro.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Johan Sund  godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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ALLM 13/2017      BILAGA § 20 A-B 
 

§ 20 Godkännande av köpebrev / köpare: Mats Nordman 
 

Planläggare Malin Haka: 
Stadsstyrelsen har medels beslut 26.1.2016 § 8 mottagit de av Erik Nordman 
testamenterade medlen och beslutat att medlen primärt används vid äldrebo-
endet Pörtehemmet samt att vård- och omsorgsnämnden ges rätt att förvalta 
medlen. Testamentet realiseras genom att sälja skogsfastigheten till högstbju-
dande. Skogsfastigheten har värderats i samband med bouppteckningen av 
Skogsvårdsföreningen Österbotten. 
 
Skogsfastigheten består av två skiften som utannonserades för försäljning 
19.11.2016 i tidningarna Syd-Österbotten  och Pohjalainen samt på stadens 
hemsida. Anbud skulle ges skiftesvis. 
 
Inom utsatt tid inlämnades fem anbud på skifte 2 som omfattar ca 13 ha. Mats 
Nordman lämnade det högsta anbudet på 26.500 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 13 ha stort område av fastigheten Forsbäck RN:r 
13:107 i Pörtom by, för 26.500  euro.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Mats Nordman  godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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TEK 32/2014      BILAGA § 21 A-C 
 

§ 21 Godkännande av skissritningar, byggnadssättsbeskrivning och 
preliminärt kostnadsförslag för Närpes servicecenter/kök och 
aula 

 
I årets budget finns 2,1 milj. € för planering och byggande av Närpes service-
center/kök och aula. Nybyggnaden omfattar ca.2 480 m2 och saneringen ca. 
790 m2.  
 
I EP för åren 2018-2019 finns ytterligare reserverat 3,8 milj. € för projektet. 
 
Byggprojektet består av två delar, en köks- och en ingångsdel. Dessa byggs i 
två olika skeden. Köket byggs först, varefter den befintliga köksbyggnaden rivs 
och aulan byggs. Köksdelen omfattar, förutom köket, även matsal i första vå-
ningen. I källaren finns personalens omklädningsrum, lagerutrymmen samt tek-
niska utrymmen. 
 
I ingångsdelen finns, förutom aula, mötesrum samt sociala utrymmen. En för-
bindelsekorridor i källaren binder ihop Efraim och bäddavdelningen med 
varandra. 
 
På gården byggs soprum, generatorrum samt vaktmästarnas förråd. Dessa be-
tjänar hela komplexet. 
 
Eftersom huskropparna ansluts till befintliga byggnader, kräver detta större re-
surser i form av ökade budgetmedel. 
 
Arkitektplaneringen sköts av Ab Byggbotnia Oy, konstruktionsplaneringen av 
Oy Contria Ab, VVSA- och elplaneringen av Oy Avecon Ab samt sprinklerpla-
neringen av Oy Palotekninen insinööritoimisto Ab. 
 
Av bilaga framgår projektets innehåll samt noggrannare kvadrater. 
 
Byggnadskostnaderna är beräknade till 5,9 milj. €. 
 

Tekniska direktören föreslår: 
Nämnden torde föreslå för stadsstyrelsen att godkänna 
 
skissritningarna och byggnadssättsbeskrivningen. 
 

Beslut: 
Tekniska direktören Edd Grahn presenterade föreliggande ritningar. 
 
Godkändes enhällligt. 
 
____ 
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(§ 21 forts.) 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagda skissritningar och byggnadssättsbeskrivning för Närpes servicecen-
ter, kök och aula, godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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BYGG 6/2016      BILAGA § 22 A-C 
 

§ 22 Undantagslov för tillbyggnad av fritidsstuga i Pjelax, Granskog  
 RNr 1:84/John Erik Rönnqvist 
 
BYGG19.01.2017, § 5 

 
John Erik Rönnqvist 12.8.2016 om stadsstyrelsens undantagslov för tillbyggnad 
av en fritidsstuga på Granskog RNr 1:84 i Pjelax. Undantagslovet gäller en ök-
ning av våningsytan eftersom huvudbyggnadens yta överskrider den tillåtna en-
ligt planebestämmelserna. 
 
Planläggningsingenjören: Byggplatsen ligger inom område med fastställd 
strandgeneralplan (VFM 16.02.2000, H22A - 57). I strandgeneralplanen har 
fastigheten Granskog RNr 1:84 erhållit en byggrätt  för fritidsboende (RA) som 
är bebyggd med en fritidsstuga, strandbastu, gäststuga och förråd/biltak med 
en sammanlagd våningsyta om 121 v-m2.  
 
Gamla fritidsstugan har brunnit och en ny fritidsstuga uppförs som bäst (bygg-
lov nr 201/16).  Den nya stugan byggs i enlighet med gällande byggnadsord-
ning både vad gäller storlek, högsta höjd och våningsantal. På grund av stu-
gans byggnadsstil finns möjlighet till ett loft i takutrymmet, vilket medför ny vå-
ningsyta om ca 47 v-m2 och huvudbyggnadens våningsyta blir således ca 118 
v-m2. Och den sammanlagda våningsytan blir 168 v-m2. 
 
Enligt gällande byggnadsordning  får byggnadernas sammanlagda våningsyta 
på en byggplats för fritidsändamål (RA-område) vara högst 140 m2 och antalet 
våningar högst en. Huvudbyggnadens våningsyta får vara högst 90 m2. 
 
Huvudbyggnaden finns redan på plats och varken byggnadsytan,  yttre fasader 
eller höjd ändras vilket betyder att den utökade byggrätten på 47 v-m2 inte 
kommer att inverka menligt på strandlandskapet. Ansökan medför inte olägen-
heter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen eller annan re-
glering av områdesanvändningen. Ej heller försvåras möjligheterna att uppnå 
målen för naturvården och försvårar inte möjligheterna att uppnå målen för 
skyddet av den byggda miljön. Eftersom ansökan uppfyller förutsättningarna för 
undantag enligt Markanvändnings- och bygglagen 171 § förordas ansökan.  
 

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

Beslut: 
Sektionen för byggnadstillsyn beslöt förorda det ansökta undantagslovet enligt 
förslag. 
 
______ 
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(§ 22 forts.) 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att John-Erik Rönnqvist med stöd av §§ 171-174 i markanvändnings- och bygg-
lagen och Närpes stads förvaltningsstadga § 14 p.12 beviljas undantagslov för 
tillbyggnad av en fritidsstuga på Granskog RNr 1:84 i Pjelax by. 

 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 27.1.2017 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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BYGG 1/2017      BILAGA § 23 A-G 
 

§ 23 Undantagslov för byggande av kontorsbyggnad + matsal och kök 
i Gottböle, Mecano VII RNr 16:0/Ab Närpes Trä och Metall 

 
BYGG 19.01.2017, § 6 
    

Ab Närpes Trä & Metall ansöker 9.1.2017 om stadsstyrelsens undantagslov för 
byggande av kontorsbyggnad + matsal och kök på Mecano VII RNr 16:0 i Gott-
böle. Undantagslovet gäller en ökning av antal våningar eftersom byggnadens 
våningsantal överskrider den tillåtna enligt planebestämmelserna. 
 
Planläggningsingenjören: Ansökan gäller uppförande av en nybyggnad med 
matsal och kök i 2 våningar (skede I) och kontorsbyggnad i 3½ våningar med 
ventilationsmaskinrum och representationsutrymmen i översta våningen. Ny-
byggnadens våningsyta utgör ca 5.100 v-m2. Tomten är från tidigare bebyggd 
med industrihallar (23.580 v-m2) för produktion av bl.a. sopbilar. 
 
Enligt gällande detaljplan är tomten reserverad som ”Kvartersområde för bygg-
nader för icke miljöstörande industri”, T-1 i två våningar. Detaljplanen är fast-
ställd 21. 9.2009. Byggplatsens storlek är ca 91.000 m2 och har en samman-
lagd byggrätt på 36.400   v-m2.  
 
Ansökan avviker från gällande detaljplanebestämmelser vad våningsantalet be-
träffar. De befintliga industrihallarna är förhållandevis höga vilket gör att fastän 
kontorsdelen uppförs i 3½ våningar kommer det inte att inverka menligt på hel-
heten och landskapet. Eftersom ansökan till övriga delar överensstämmer med 
gällande detaljplan medför ansökan inte olägenheter med tanke på planlägg-
ningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvänd-
ningen. Ej heller försvåras möjligheterna att uppnå målen för naturvården och 
försvårar inte möjligheterna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön. 
Eftersom ansökan uppfyller förutsättningarna för undantag enligt Markanvänd-
nings- och bygglagen 171 § förordas ansökan. 
 

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

Beslut: 
Sektionen för byggnadstillsyn beslöt förorda det ansökta undantagslovet enligt 
förslag. 
 
______ 
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(§ 23 forts.) 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Ab Närpes Trä & Metall med stöd av §§ 171-174 i markanvändnings- och 
bygglagen och Närpes stads förvaltningsstadga § 14 p.12 beviljas undantags-
lov byggande av kontorsbyggnad + matsal och kök på Mecano VII RNr 16:0 i 
Gottböle. 

 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 27.1.2017 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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TEK 90/2016      BILAGA § 24 A 
 

§ 24 Omdisponering av arbetsuppgifter på mätnings- och planlägg-
ningsenheten 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal går i deltidspension enligt 60 % arbetstid 
fr.o.m. 1.1.2017 och går i ålderspension i slutet av år 2018. Liljedal har fungerat 
som förman på mätnings- och planläggningsenheten.  
 
Enligt personalsektionens beslut 10.12.2007 kan en anställd med förmans-
ansvar inte arbeta deltid. På enheten finns förutom Bo-Erik Liljedal två heltids-
anställda personer. Dessa är planläggare Malin Haka och lantmäteritekniker 
Yngve Storsved som samtidigt är huvudförtroendeman (4 arbetstimmar/vecka). 
 
Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare kap 5 § 24 kan en tjänste-
innehavare förflyttas till ett annat tjänsteförhållande vars behörighetsvillkor han 
eller hon uppfyller och som kan anses vara lämpligt för honom eller henne. 
Planläggare Malin Haka har tillfrågats och hon har gett sitt samtycke till att fun-
gera som förman vid enheten för mätning och planläggning. 
 
För att kunna upprätthålla en fungerande mätnings- och planläggningsverk-
samhet och med tanke på hur arbetsbelastad enheten är bör en ny person på 
heltid anställas. Denna person, som borde ha lantmäteriingenjörsexamen, skall 
bl.a. ansvara  för  beredning  av köp och försäljning  av fast egendom, handha 
stadens fastighetsregister,  utbrytnings- och lagfartsärenden, tomt- och jord-
bruksarrenden, tomtregister och köpeskillingsregister  på detaljplaneområden 
samt fungera som stadens representant i lantmäteriförrättningar.  
 
Tjänsten finansieras i huvudsak med medel från obesatta tjänster på tekniska 
avdelningen. Bifogat preliminär uppgiftsfördelning mellan tjänsterna på mät-
nings- och planläggningsavdelningen. 
 

Tekniska direktören föreslår 
 Nämnden torde besluta  

1. utse planläggare Malin Haka till förman för mätnings- och planläggnings- 
enheten fr.o.m. 1.1.2017 

 
2. att planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal övergår i deltid (60 %) fr.o.m. 

1.1.2017 
 

samt föreslå för stadsstyrelsen  
 

3. att en ny tjänst som fastighetsingenjör (lantmäteriingenjör YH) inrättas. 
 
Beslut: 

Godkändes enhälligt. 
____ 
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(§ 24 forts.) 
 

En tjänst benämnd fastighetsingenjör med ansvarsområdet underhåll av bygg-
nader finns redan inrättad i staden. För att undvika sammanblandning föreslås 
att  en ny  tjänst benämns markanvändningsingenjör (lantmäteriingenjör YH). 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att inrätta en tjänst med yrkesbeteckningen markanvändningsingenjör (lantma-
teringenjör YH). 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt  
 
att inrätta en tjänst med yrkesbeteckningen markanvändningsingenjör (lantma-
teringenjör YH) samt att ovan nämnda tjänster lämnas obesatta.  
 

------ 
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ALLM 6/2017  
 

§ 25 Delegerad beslutanderätt till ekonomidirektören 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Stadsstyrelsen har med beslut 8.6.2010 § 64 delegerat följande beslutanderätt 
till ekonomidirektören. 
 
Ekonomidirektören besluter om: 
1. Placering av stadens kassamedel i penninginrättningar och finansinstitut 

i enlighet med grunderna för stadens placeringsverksamhet 
2. Upptagande av budgetlån och tillfällig kredit inom de gränser stadssty-

relsen fastställer 
a) inhemska lån inom ramen för av fullmäktige budgeterat anslag samt där-

utöver obegränsat nya lån i samma utsträckning som gama oförmånliga 
lån bortbetalas, 

b) tillfällig kredit till ett belopp om högst 4,5 milj. euro 
3. Dröjsmålsräntor, fakturerings- och inkrävningsavgifter i enlighet med 

stadsstyrelsens direktiv. 
4. Åtgärder för indrivning av utestående fordringar, förutom i fråga om exe-

kutiva auktion, varom styrelsen fattar beslut. 
 

Den delegerade beslutanderätten föreslås ändras bl.a. så att kommuncertifikat 
kan upptas  inom ramen för den av fullmäktige fastställda budgeten till högst 12 
milj. euro. Dessutom föreslås rätten att uppta tillfällig kredit ändras så att högst 
3 milj. euro kan upptas som tillfällig kredit vid plötsliga likviditetsbehov utöver 
budgeterad nettoökning av lånebördan per år.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att den till ekonomidirektören delegerade beslutanderätten ändras till följande. 
 
Ekonomidirektören besluter om: 
1. Placering av stadens kassamedel i penninginrättningar och finansinstitut 

i enlighet med grunderna för stadens placeringsverksamhet 
2. Upptagande av budgetlån i enlighet med den av fullmäktige fastställda 

budgeten samt nya lån i samma utsträckning som gamla oförmånliga lån 
bortbetalas. Kommuncertifikat kan upptas till högst 12 milj. euro. Utöver 
budgeterad nettoökning av lånebördan per år kan högst 3 milj. euro upptas 
som tillfällig kredit vid plötsliga likviditetsbehov. 

3. Dröjsmålsräntor, fakturerings- och inkrävningsavgifter i enlighet med 
stadsstyrelsens direktiv. 

4. Åtgärder för indrivning av utestående fordringar, förutom i fråga om exe-
kutiv auktion, varom styrelsen fattar beslut. 
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(§ 25 forts.) 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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ALLM 79/2016      BILAGA § 26 A 
 

§ 26 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. 
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(§ 26 forts.) 
 

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

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------   
 

Nio personer har sökt tjänsten inom utsatt tid. Sökandena framgår av bilagd för-
teckning. Arbetsgruppen som valts för att förbereda intervjuer med de sökande 
har sammanträtt och konstaterat att de sökande som kan anses uppfylla behö-
righetskraven är Jim Eriksson, Peter Guss, Britt-Mari Kaarre, Tiia Krooks, Tarja  
Makkonen, Riitta Palmberg och en person som önskar att uppgifter som sö-
kande inte anges offentligt. Dessa personer kallas till intervju torsdagen den 19 
januari eller måndagen den 23 januari 2017. Ledamöterna i stadsfullmäktige 
samt vård- och  omsorgsnämnden har möjlighet att närvara vid intervjuerna. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att utgående från sökandenas meriter och gjorda intervjuer välja en av de sö-
kande till ny vård- och omsorgsdirektör i Närpes och 
 
att prövotiden för tjänsten är 6 månader. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Jim Eriksson väljs till ny vård- och omsorgsdirektör och 
 
att prövotiden för tjänsten är 6 månader.  
 

------ 
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ALLM 10/2017      BILAGA § 27 A-C 
 

§ 27 För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- Bildningsnämnden 7.12.2016 
- Nämnden för fri bildning 8.12.2016 
- Vård- och omsorgsnämnden 14.12.2016 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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ALLM 18/2017 
 

§ 28 Förlängning av borgensansvar/Närpes Fjärrvärme Ab 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Stadsfullmäktige beviljade 24.4.2006 § 18 borgen för ett lån till Närpes Fjärr-
värme Ab på 3,5 milj. euro i Närpes Sparbank. Den ursprungliga lånetiden upp-
gick till 10 år och lånet lyftes 27.2.2007. Av lånet återstår idag 2 450 000 euro. 
Den ursprungliga amorteringsplanen har ändrats p.g.a. att bolaget i stället 
amorterat på lån med högre ränta. Den återstående lånetiden uppgår till 7 år 
enligt den ändrade amorteringsplanen. Eftersom den ursprungliga borgensför-
bindelsen löper ut den 28.2.2017 bör borgensförbindelsen förlängas med 7 år 
för att anpassas till den förändrade amorteringsplanen.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 

 
att Närpes stad förlänger borgensansvaret för lån 496310-82155131 (2,45 milj. 
€) i Närpes Sparbank med 7 år. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Sven Jerkku anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.  
 

------ 
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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: 
 
1-8, 15-21, 29.  
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: 
 
 
10-11, 13. 
 
I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas 
genom besvär med stöd av kommunallagen med motiveringen att b44eslutet stri-
der mot lagen om offentlig upphandling. 



NÄRPES STAD 
Stadsstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
24.01.2017 

Sida 
39 

 
 

Protokolljusterarens initialer Utdragets riktighet bestyrkes: 
Nämnd SStyr Sfge Närpes 
 

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. 
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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. 

 
 


