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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 Emina Arnautovic´ och Kerstin Berg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                      
den 29.1.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Tidpunkten för stadsstyrelsens sammanträden 2016 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
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 framställning om detta till ordföranden. 
 

Stadsdirektörens förslag:  
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att stadsstyrelsen håller ordinarie sammanträde andra tisdagen i varje 
 månad, varvid sammanträdet hålles som kvällssammanträde med början 
 kl. 18.00, 
 
2) att därutöver erforderliga sammanträden hålles då ordföranden så finner 
 nödigt, vid dessa sammanträden behandlas endast i kallelsen eller 
 föredragningslistan 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 (kl. 9-11) efter mötesdagen 
 samt 
 
5) att ärenden som skall behandlas i regel bör inlämnas senast en och en 
 halv vecka före mötet. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Fastställande av dispositionsplan för stadsstyrelsen 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Stadsfullmäktige fastställde 14.12.2015 den slutliga budgeten för detta år. De 
totala driftsutgifterna är brutto 63,8 milj. € och netto 55,5 milj. €. 
Under stadsstyrelsen finns budgeterade medel för allmän förvaltning, utveck-
lande av näringslivet och landsbygdsförvaltning till en bruttosumma om 2,89 
milj.€. Nettoutigfterna är budgeterade till totalt 2,58 milj. €. 
 
Nettoutgifterna fördelar sig enligt följande: 
 
* allmän förvaltning 1.996.610 € 
* utv. av näringslivet    387.000 € 
* landsbygdsförvaltning    198.750 € 
    
Stadsstyrelsens andel av den totala bruttobudgeten är ca 4,5 %. 
 
Efter det att budgeten har godkänts i fullmäktige gör varje sektororgan sin egen 
dispositionsplan, som mera i detalj visar hur de budgeterade medlen skall an-
vändas under året. Stadsstyrelsen fastställer för sin del dispositionsplanen för 
ovannämnda verksamheter. 
Dispositionsplanen finns som bilaga.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att bilagd dispositionsplan för stadsstyrelsens resultatområden fastställs. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 1/2016§ 4, SSTYR 2016-01-26 18:00 Sida 6



Val av representanter till samkommunsstämma för samkommunen Svenska  
Österbottens förbund för utbildning och kultur för år 2016 

 
Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 

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 skall 
således välja tre representanter jämte personliga ersättare till stämman. Efter-
som en samkommunsstämma till sin karaktär kan jämföras med ett aktiebolags 
bolagsstämma kan representanternas mandattid lämpligen vara ett år. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen förrättar 
 
val av tre representanter jämte personliga ersättare till de samkommunsstäm-
mor som hålles inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbild-
ning och kultur under år 2016. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att välja följande tre representanter jämte personliga ersättare till de samkom-
munsstämmor som hålls inom samkommunen för Svenska Österbottens för-
bund för utbildning och kultur under år 2016: 
 
Ordinarie    Ersättare 
Eivor Becker   Sam Lindén 
Michaela Esch   Emina Arnautovic´ 
Stefan Träskvik   Marianne Nyqvist-Mannsén 
 

------ 
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Närpes stads representanter i olika privaträttsliga sammanslutningars års- 
stämmor 

 
Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 

Stadsstyrelsen bör för år 2016 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 2015 valda representanterna. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse representanter till ifrågavarande sammanslutningars årsmöten under år 
2016. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utse representanter till ifrågavarande sammanslutningars årsmöten under år 
2016 i enlighet med bilagd förteckning. 
 

------ 
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Förteckning över obehandlade motioner 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Enligt stadsfullmäktiges arbetsordning skall stadsstyrelsen före utgången av 
februari månad för stadsfullmäktige förelägga en förteckning över motioner som 
ej slutbehandlats. 
Endast en motion är obehandlad, 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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Testamente efter Erik Nordman 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Erik Nordman har i ett testamente daterat 6.10.2011 uttryckt som sin yttersta 
vilja att delar av hans egendom, efter hans frånfälle ska tillfalla Närpes stad. I 
testamentet nämns att staden ska förvalta medlen så att medlen används till 
förmån för äldreboendena vid Pörtehemmet och Prästhagen. 
 
Vård- och omsorgsnämnden kunde lämpligen få rätt att förvalta de testamente-
rade medlen och eftersom Prästhagen inte längre finns som äldreboende bör 
medlen primärt användas för Pörtehemmet. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
 Stadsstyrelsen besluter 
 

att staden med tacksamhet mottar de av Erik Nordman testamenterade medlen 
samt 
 
att vård- och omsorgsnämnden ges rätt att förvalta medlen och att medlen 
primärt används vid äldreboendet Pörtehemmet.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Stöd för examensarbeten 2015 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Närpes stad stöder studerandes examensarbeten, som anknyter till ortens nä-
ringsliv eller den offentliga sektorn. Sökande bör ha hemort i Närpes och stude-
ra vid högskola, universitet eller yrkeshögskola (se bilagda regler). 
 
Stöd för examensarbeten under år 2015 har varit utannonserade att sökas se-
nast den 30 november 2015. Inom utsatt tid har 6 ansökningar, som berör 6 
examensarbeten, inlämnats. En ansökan inlämnades för sent. Under åren 
2001-2014 har 159 studerande beviljats stöd.                                 
 
Kostnaderna för stödet tas ur näringslivsbudgeten och något separat anslag för 
ändamålet har inte intagits i budgeten. Stödets storlek har de senaste åren varit 
300 euro. Förslaget är att stöd om 300 euro per sökande bibehålles, dock så att 
om två eller flera studerande gör ett gemensamt examensarbete utgår ett stöd 
om 200 euro/studerande.  
 
En sammanställning över ansökningarna samt en kort beskrivning över exa-
mensarbetet framgår av bilaga.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att som stöd för examensarbete bevilja 300 € åt 5 studerande i enlighet med bi-
lagda förteckning  
 
att stöden utbetalas då examensarbetena slutförts och ett exemplar har till-
ställts staden. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Sponsorering genom reklam/ Närpes Kraft ishockeyförening r.f. 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersen: 
Närpes Kraft ishockeyförening r.f. erbjuder Närpes stad reklamplats för 10.000€ 
på representationslagens spelarskjortor samt på reklamskylt i ishallen. Denna 
sponsorering gäller såväl herrlaget som de äldre juniorerna. Föreningen har för 
närvarande ca 150 licenserade spelare, från seniorer till knattar. Förutom nor-
mala verksamhetskostnader deltar Kraft Hockey även i avlöning av vaktmästa-
re 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 6.300 euro för reklamplatserna gäl-
lande representationslagen. 

 
Föreningen har tidigare år erhållit 9.000 i sponsorstöd men p.g.a. balanserings-
kravet i stadens budget för år 2015 minskades stödet med 30 %. Budgeten för 
detta år medger en höjning av stödet till 7.650 €.  
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 2015-2016. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Projekt "Pilotmodell för produktion av närenergi inom Sydösterbottens  
kustområde" 

 
Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 

Företagshuset Dynamo har tagit initiativ till ett projekt rörande produktion av 
närenergi.  Bakgrunden är ett behov av att hitta lösningar för en mindre tätort 
på landsbygden som har ett stort energibehov och företagsverksamhet med 
specifika krav på energitillgång. Projektets målsättning är att skapa en modell 
för energianvändning som grundar sig på förnyelsebar energi i orter med rela-
tivt intensiv företagsverksamhet inom varierande branscher. 
 
Dynamo har anhållit om finansiering av projektet från den regionala struktur-
fonden via Österbottens Förbund. Projektet skulle pågå under tiden 1.12.2015-
30.9.2016 och har en budget om 46,520 €. Närpes stads andel är 9.000 €. 
 
Anhållan om projektmedel baserar sig på en diskussion, som fördes under hös-
ten sedan det blev klart att ett mera omfattande energiprojekt för hela Sydös-
terbotten hade fått avslag (se bilagd PM). I diskussionen konstaterades bl.a. att 
näringslivet i Närpes och hela regionen är så energikrävande att åtgärder för en 
lokal energiproduktion och en effektivare energianvändning bör vidtas. 
 
Närmare uppgifter framgår av bilagd projektplan. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Närpes stad deltar i projektet ”Pilotmodell för produktion av närenergi inom 
Sydösterbottens kustområde” med 9.000 €. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Utlåtande över en eventuell ändring av placeringsort för filialapotek och in 
rättande av serviceställe för apotek i Pörtom 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) begär ett ut-
låtande (bilaga) om en eventuell ändring av placeringsorten för Pörtom fialapo-
tek som lyder under Närpes apotek till Halpa-Hallis nya fastighet på Högback-
Nixback industriområde i Finby samt om ett eventuellt inrättande av ett service-
ställe för apotek i Pörtom. Apotekaren vid Närpes Apotek har lämnat in ansök-
ningar till Fimea i ärendet. Han har även inkommit med ett brev (bilaga) till När-
pes stad med begäran om att Närpes stad förordar ansökningarna och över-
lämnat en verksamhetsplan (bilaga) för servicestället i Pörtom jämte ansökan 
(bilaga) till Fimea om tillstånd för serviceställe i Pörtom. 
 
Bakgrund 
Fimea kan bevilja ett apotek tillstånd att upprätthålla filialapotek. Det är frågan 
om en rättighet att hålla filialapotek på ett visst område, men inte en skyldighet 
därtill. Ett apotek kan ha högst tre filialapotek och Närpes Apotek har filialapo-
tek i Kaskö, Pörtom och Övermark. Ett apotek kan flytta ett filialapotek endast 
inom det för filialapoteket angivna området.  
 
Närpes stadsstyrelse har den 18 augusti 2015 beslutat om ett utlåtande (bilaga) 
över en eventuell stängning av Närpes Apoteks filialapotek i Pörtom och ansö-
kan om tillstånd att hålla filialapotek i den nya Halpa-Hallifastigheten. I utlåtan-
det förordar Närpes stad inte Närpes Apoteks planer på att stänga Pörtom fili-
alapotek. I utlåtandet konstateras att staden inte har någonting att invända mot 
att ett filialapotek öppnas i Halpa-Hallifastigheten, men det får inte ske på var-
ken Pörtom eller Övermark filialapoteks bekostnad. 
 
Det som tillkommit efter stadsstyrelsens behandling av ärendet i augusti 2015 
är att Närpes Apotek nu även ansöker om att ett serviceställe inrättas i Pörtom i 
stället för filialapoteket som skulle flyttas till Halpa-Hallifastigheten i Finby. Fi-
mea begär nu ett utlåtande av Närpes stad och apotekare som idkar apoteksrö-
relse i Närpes närkommuner om tillgången till läkemedel och hur apotekstjäns-
terna fungerar i Pörtom samt utlåtande om apotekare Ihalainens initiativ. 
 
Utlåtande 
Filialapoteket i Pörtom håller enligt uppgift öppet måndag till fredag, vanligen kl. 
9-16 förutom torsdag kl. 10-17. Enligt apotekaren vid Närpes Apotek är filial-
apoteket inte lönsamt med nuvarande antal kunder. Närpes Apotek har till Sä-
kerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) sökt om änd-
ring av placeringsorten för Pörtom filialapotek till Halpa-Hallis nya fastighet på 
Högback-Nixback industriområde i Finby och därefter även om tillstånd att in-
rätta ett serviceställe för apotek i Pörtom. Enligt Närpes Apoteks verksamhets-
plan för ett serviceställe i Pörtom skulle öppethållningstiden begränsas till mån-
dag och torsdag kl. 9-16. Handköpsmediciner och frihandelsvaror skulle tillhan-
dahållas på servicestället medan receptbelagda läkemedel kunde beställas och 
ges ut därifrån. Som föreståndare för verksamhetsstället skulle verka en farma-
ceut, som har rätt att ge ut receptmediciner och ta emot recept. Receptbelagda 
läkemedel kunde även beställas per telefon från Närpes Apotek och filialapote-
ket i Halpa-Halli så att de levereras hem kostnadsfritt med apotekets servicebil 
till Pörtom måndag, torsdag och fredag till kl. 16. 
 
För att tillhandahålla goda apotekstjänster för invånarna i Pörtom vore det bäst 
om filialapoteket med nuvarande servicenivå kunde kvarhållas. Servicen som 
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beskrivs i Närpes Apoteks verksamhetsplan för ett serviceställe i Pörtom inklu-
sive hemtransport av läkemedel i Pörtom verkar ändå utgöra ett relativt bra al-
ternativ till ett filialapotek. 
 
Närpes stad har ingenting att invända mot att ett filialapotek öppnas i den nya 
Halpa-Hallifastigheten på Högback-Nixback industriområde i Finby, men det får 
inte ske på Övermark filialapoteks bekostnad eller så att apotekstjänsterna för-
sämras i Pörtom. Ifall placeringsorten för nuvarande filialapotek i Pörtom änd-
ras till Högback-Nixback industriområde i Finby förutsätter Närpes stad att När-
pes Apotek kan inrätta ett serviceställe och ordna hemtransport av läkemedel i 
Pörtom med minst den servicenivå som beskrivs i verksamhetsplanen för Pör-
tom serviceställe. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att avge ovanstående utlåtande till Fimea över en eventuell ändring av placer-
ingsorten för Pörtom filialapotek och inrättande av ett serviceställe för apotek i 
Pörtom. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att avge följande utlåtande till Fimea: 
 
”För att tillhandahålla goda apotekstjänster för invånarna i Pörtom vore det bäst 
om filialapoteket med nuvarande servicenivå kunde bibehållas. 
Närpes stad har fortsättningsvis inte  något att invända mot att ett filialapotek 
öppnas i Halpa-Hallifastigheten men det får inte ske på varken Övermark eller 
Pörtom filialapoteks bekostnad.  
Ifall placeringsorten för nuvarande filialapotek i Pörtom trots allt ändras av Fi-
mea förutsätter Närpes stad att Närpes Apotek fortsättningsvis upprätthåller 
apoteksservice i Pörtom”. 
 

------ 
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Anhållan om borgensförbindelse/ Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy anhåller om kommunal borgen för ett lån om 
1,5 milj.€ . Lånesumman kommer i sin helhet att användas för att betala bort ti-
digare lån, dels ofördelaktiga banklån på drygt 1 milj.€ och dels ett kapitallån 
som staden beviljat på 465.000 €. 
 
Större delen av de tidigare banklånen har inte haft säkerhet i form av kommu-
nal borgen eftersom dessa upptagits vartefter Dynamo Net har investerat i fi-
bernätet och behövts i snabb takt. Med det nya lånet ökar det kommunala bor-
gensansvaret med drygt 700.000 € samtidigt som kapitallånet om 465.000 € 
återbetalas till staden. Med det nya lånet erhåller Dynamo Net förmånligare lån 
beträffande räntenivå och amorteringstakt. 
 
Dynamo Net har inbegjort låneofferter och Närpes sparbank har lämnat den 
förmånligaste offerten med en ränta på 3 månaders euribor + 0.74 % och en 
lånetid om 15 år. 
 
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy är ett av stadens koncernbolag och ägs till 
96,7% av staden. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Närpes stad beviljar kommunal borgen för det lån om 1,5 milj.€, som Ab 
Närpes Dynamo Net Närpiö Oy upptar i Närpes Sparbank med ovan nämnda 
lånevillkor. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arrendering av bostadstomt 173/8 i Kåtnäs/ Admira Velic 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Admira Velic anhåller om att få arrendera tomt nr 8 i kvarter 173, del av fastig-
heten Norrgärdan RN:r 3:108, i Kåtnäs by. Tomtens storlek är cirka 1725 m2 
och dess värde är 12 937,50€. Arrendetiden föreslås börja från och med den 
1.3.2016. Förslag till arrendeavtal framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med Admira Velic gällande arren-
de av tomt nr 8 i kvarter 173, del av fastigheten Norrgärdan RN:r 3:108, i Kåt-
näs by. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arrendering av radhustomt i Kåtnäs/ MR Byggarna Ab 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
MR Byggarna Ab anhåller om att få arrendera tomt nr 5 i kvarter 162, del av 
fastigheten Häggback RN:r 1:102, i Kåtnäs by vilken är avsedd för radhus. 
Tomtens storlek är cirka 3200 m2 och dess värde är 32 000€. Arrendetiden fö-
reslås börja från och med den 1.3.2016. Förslag till arrendeavtal framgår av bi-
laga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med MR Byggarna Ab gällande 
arrende av tomt nr 5 i kvarter 162, del av fastigheten Häggback RN:r 1:102, i 
Kåtnäs by. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 17/2016§ 15, SSTYR 2016-01-26 18:00 Sida 18



Godkännande av köpebrev, säljare: Anders Teir, Eva Zachrisson och Maria  
Hasler 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Stadsfullmäktige har 17.06.2013 § 70 godkänt föravtal mellan Närpes stad som 
köpare och Anders Teir, Eva Zachrisson samt Maria Hasler som säljare gällan-
de tillskottsmark för skede II i ”Mitt i stan – projektet.  Enligt föravtalet skall slut-
ligt köpebrev uppgöras då Folkhälsan fattat beslut om att byggprojektet (= ske-
de II) förverkligas. Folkhälsan har 17.12.2015 beslutat om att projektet förverk-
ligas.  Föravtalet upphör att gälla utan separat anmälan efter att parterna har 
undertecknat det slutliga köpebrevet eller om förutsättningarna för köpet inte 
har uppfyllts senast 31.12.2015.   
 
Köpebrev har uppgjorts enligt villkoren som ingåtts i föravtalet och gäller hela 
fastigheten Kvarnbo RN:r 4:67 (545-412-4-67) i Näsby by, omfattande ca 1.100 
m2 jämte bostadshus och uthusbyggnad. Köpesumman har fastställts i föravta-
let till 131.150 euro, varav 20.000 euro har betalats i förskott efter att stadsfull-
mäktiges beslut att godkänna föravtalet vann laga kraft. Av den totala köpe-
summan 131.500 euro utgör värdet för el-, vatten- avlopps – och bred-
bandsanslutningarna 7.500 euro (moms 0).  
   
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Anders Teir, Eva Zachrisson och 
Maria Hasler godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev /  köpare: Patrik Yliranta 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Stadsstyrelsen har medels beslut 14.4.2015 § 72 mottagit den av statsrådet 
beviljade överlåtelsen och beslutat att medlen används till byggande av servi-
ceboende med heldygnsomsorg för ålderstigna demenspatienter och för byg-
gande av en aktiverande utomhusmiljö i samband med serviceboende med 
heldygnsomsorg som finns i Pörtom samt att vård- och omsorgsnämnden i 
samarbete med tekniska nämnden förvaltar de ärvda medlen tills dess att med-
len kan användas för det beviljade syftet. Den del av arvet som består av fast 
egendom bör realiseras vid lämpligt tillfälle. 
 
Bostadstomten och den odlade jorden indelades i 6 olika områden (A – F) och 
utannonserades för försäljning 10.10.2015 i tidningen Syd-Österbotten och på 
stadens hemsida. Anbudstiden för området F förlängdes medels en annons 
21.11.2015.  
 
Inom utsatt tid inlämnades två anbud på området A som omfattar den bebygg-
da bostadstomten. Patrik Yliranta lämnade det högsta anbudet på 40.300 euro. 
Området B som ligger på andra sidan vägen och i huvudsak utgöres av odlad 
jord innehåller också gamla hus för vilket Peter Häggkvist lämnade det högsta 
anbudet på 29.000 euro.  Patrik Yliranta och Peter Häggkvist har kommit över-
ens om att i Patrik Ylirantas område (A) får även ingå tomtområdet och husen 
på andra sidan vägen och att Ylirantas köpesumman höjs med 4.500 euro, eller 
till sammanlagt 44.800 euro medan köpesumman för Peter Häggkvists område 
minskas med samma 4.500 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 0,71 ha stort område jämte bostads- och lagerbygg-
nader av fastigheten Nordlund RN:r 13:16 i Pörtom by.  Köpeskillingen utgör 
44.800 euro varav värdet för el-, och vattenanslutningarna utgör 4.250 euro 
(moms 0). 
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.   
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Peter Häggkvist 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Stadsstyrelsen har medels beslut 14.4.2015 § 72 mottagit den av statsrådet 
beviljade överlåtelsen och beslutat att medlen används till byggande av servi-
ceboende med heldygnsomsorg för ålderstigna demenspatienter och för byg-
gande av en aktiverande utomhusmiljö i samband med serviceboende med 
heldygnsomsorg som finns i Pörtom samt att vård- och omsorgsnämnden i 
samarbete med tekniska nämnden förvaltar de ärvda medlen tills dess att med-
len kan användas för det beviljade syftet. Den del av arvet som består av fast 
egendom bör realiseras vid lämpligt tillfälle. 
 
Bostadstomten och den odlade jorden indelades i 6 olika områden (A – F) och 
utannonserades för försäljning 10.10.2015 i tidningen Syd-Österbotten och på 
stadens hemsida. Anbudstiden för området F förlängdes medels en annons 
21.11.2015.  
 
Inom utsatt tid inlämnades tre anbud på området B som omfattar ca 1,8 ha plus 
gamla hus. Peter Häggkvist lämnade det högsta anbudet på 29.000 euro. Pat-
rik Yliranta som hade det högsta anbudet på område A och Peter Häggkvist har 
kommit överens om att i Patrik Ylirantas område (A) får även ingå tomtområdet 
och husen som finns på område B och att Ylirantas köpesumma höjs med 
4.500 euro medan köpesumman för Peter Häggkvists område minskas med 
4.500 euro, eller sammanlagt 24.500 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 1,64 ha stort jord- och skogsbruksområde av fastig-
heten Nordlund RN:r 13:16 i Pörtom by för 24.500 euro. Av köpesumman utgör 
fastighetens andel 23.975,48 euro och stödrättigheternas andel 524,52 euro 
(inkl. moms).   
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.   
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Mats Granbäck 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Stadsstyrelsen har medels beslut 14.4.2015 § 72 mottagit den av statsrådet 
beviljade överlåtelsen och beslutat att medlen används till byggande av servi-
ceboende med heldygnsomsorg för ålderstigna demenspatienter och för byg-
gande av en aktiverande utomhusmiljö i samband med serviceboende med 
heldygnsomsorg som finns i Pörtom samt att vård- och omsorgsnämnden i 
samarbete med tekniska nämnden förvaltar de ärvda medlen tills dess att med-
len kan användas för det beviljade syftet. Den del av arvet som består av fast 
egendom bör realiseras vid lämpligt tillfälle. 
 
Bostadstomten och den odlade jorden indelades i 6 olika områden (A – F) och 
utannonserades för försäljning 10.10.2015 i tidningen Syd-Österbotten och på 
stadens hemsida. Anbudstiden för området F förlängdes medels en annons 
21.11.2015.  
 
Inom utsatt tid inlämnades fyra anbud på området C som omfattar ca 3,8 ha 
jordbruksmark. Mats Granbäck lämnade det högsta anbudet på 57.050 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller hela fastigheten Ringane RN:r 4:160 omfattande ca  1,9 ha 
och hela fastigheten Ringåker RN:r 4:159 omfattande ca 1,9 ha, båda i Pörtom 
by, för 57.050  euro. Av köpesumman utgör fastighetens andel 55.617,80 euro 
och stödrättigheternas andel 1432,20 euro (inkl. moms).  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: MP Entreprenad 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Stadsstyrelsen har medels beslut 14.4.2015 § 72 mottagit den av statsrådet 
beviljade överlåtelsen och beslutat att medlen används till byggande av servi-
ceboende med heldygnsomsorg för ålderstigna demenspatienter och för byg-
gande av en aktiverande utomhusmiljö i samband med serviceboende med 
heldygnsomsorg som finns i Pörtom samt att vård- och omsorgsnämnden i 
samarbete med tekniska nämnden förvaltar de ärvda medlen tills dess att med-
len kan användas för det beviljade syftet. Den del av arvet som består av fast 
egendom bör realiseras vid lämpligt tillfälle. 
 
Bostadstomten och den odlade jorden indelades i 6 olika områden (A – F) och 
utannonserades för försäljning 10.10.2015 i tidningen Syd-Österbotten och på 
stadens hemsida. Anbudstiden för området F förlängdes medels en annons 
21.11.2015.  
 
Inom utsatt tid inlämnades fem anbud på området E som omfattar ca 4,1 ha 
jordbruksmark. M&P Entreprenad lämnade det högsta anbudet på 61.000 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 4,1 ha stort område av fastigheten Söderman RN:r 
1:49 i Pörtom by, för 61.000  euro. Av köpesumman utgör fastighetens andel 
59.519,44 euro och stödrättigheternas andel 1480,56 euro (inkl. moms).  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.   
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare:Jan-Mikael Gästgivars 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Stadsstyrelsen har medels beslut 14.4.2015 § 72 mottagit den av statsrådet 
beviljade överlåtelsen och beslutat att medlen används till byggande av servi-
ceboende med heldygnsomsorg för ålderstigna demenspatienter och för byg-
gande av en aktiverande utomhusmiljö i samband med serviceboende med 
heldygnsomsorg som finns i Pörtom samt att vård- och omsorgsnämnden i 
samarbete med tekniska nämnden förvaltar de ärvda medlen tills dess att med-
len kan användas för det beviljade syftet. Den del av arvet som består av fast 
egendom bör realiseras vid lämpligt tillfälle. 
 
Bostadstomten och den odlade jorden indelades i 6 olika områden (A – F) och 
utannonserades för försäljning 10.10.2015 i tidningen Syd-Österbotten och på 
stadens hemsida. Anbudstiden för området F förlängdes medels en annons 
21.11.2015.  
 
Inom utsatt tid inlämnades fyra anbud på området D som omfattar ca 9,9 ha. 
Jan-Mikael Gästgivars lämnade det högsta anbudet på 131.000 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 2,3 ha stort område av fastigheten Lindström RN:r 
4:50, ett ca 2,0 ha stort område av fastigheten Engström RN:r 4:51, ett ca 2,8 
ha stort område av fastigheten Ström RN:r 4:52 och ett ca 2,8 ha stort område 
av  fastigheten Söderstål RN:r 4:53, samtliga i Pörtom by, för 131.000  euro. Av 
köpesumman utgör fastighetens andel 127.525,52 euro och stödrättigheternas 
andel 3474,48 euro (inkl. moms).  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Jan-Mikael Gästgivars godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Magnus Långskog 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Stadsstyrelsen har medels beslut 14.4.2015 § 72 mottagit den av statsrådet 
beviljade överlåtelsen och beslutat att medlen används till byggande av servi-
ceboende med heldygnsomsorg för ålderstigna demenspatienter och för byg-
gande av en aktiverande utomhusmiljö i samband med serviceboende med 
heldygnsomsorg som finns i Pörtom samt att vård- och omsorgsnämnden i 
samarbete med tekniska nämnden förvaltar de ärvda medlen tills dess att med-
len kan användas för det beviljade syftet. Den del av arvet som består av fast 
egendom bör realiseras vid lämpligt tillfälle. 
 
Bostadstomten och den odlade jorden indelades i 6 olika områden (A – F) och 
utannonserades för försäljning 10.10.2015 i tidningen Syd-Österbotten och på 
stadens hemsida. Anbudstiden för området F förlängdes medels en annons 
21.11.2015.  
 
Inom utsatt tid inlämnades tre anbud på området F som omfattar ca 3 ha       
jord- och skogsbruksmark. Magnus Långskog lämnade det högsta anbudet på 
47.250 euro.  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 3,0 ha stort område av fastigheten Nordlund RN:r 
13:16 i Pörtom by, för 47.250  euro. Av köpesumman utgör fastighetens andel 
46.230,72 euro och stödrättigheternas andel 1019,28 euro (inkl. moms).  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.   
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Kalax vindkraftpark 
 

Planläggare Malin Haka: 
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark i Kalax by i Närpes stad. Planlägg-
ningsområdet befinner sig strax norr om Kalax by och söder om Nixmossen. 
Planområdet är cirka 2000 hektar stort och ingår i etapplandskapsplan II reser-
verat som ett område som lämpar sig för byggande av en vindkraftpark av regi-
onal betydelse (tv-1). VindIn Ab Oy har anhållit om att få uppgöra delgeneral-
plan för vindkraftparken och stadsstyrelsen i Närpes har medels beslut 
11.12.2012, § 167, beslutat att delgeneralplan uppgörs för området. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 20.11.2014 och som ligger till grund för delgeneralpla-
neringen. Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för 
deltagande och bedömning 17.12.2013 – 15.1.2014. Ett första myndighetssam-
råd med myndigheterna hölls 13.11.2013 och ett arbetsmöte med myndigheter 
hölls 14.2.2014. Utkast till delgeneralplan har i beredningsskedet varit framlagt 
till påseende under tiden 23.2.2015 – 24.3.2015 och ett infotillfälle hölls 
9.3.2015. Under tiden materialet var framlagt inlämnades 13 åsikter (samman-
lagt 24 personer). Ett andra samråd med myndigheterna hölls 14.4.2015.  
 
Med stöd av de åsikter som framkommit i beredningsskedet och vid myndig-
hetssamråden har uppgjorts ett förslag till delgeneralplan för Kalax vindkraft-
park. I förslaget har antalet vindkraftverk minskats från 26 stycken till 22 styck-
en. 
 
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. Delgeneralplanen består i huvudsak av områ-
den reserverade som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). Inom M-1 
områdena finns platser anvisade (tv-1) för byggande av 22 st vindkraftverk. 
Inom området finns också områden som är särskilt viktiga med tanke på natu-
rens mångfald (luo-1 och luo-2) samt forminnesobjekt eller område (sm). Vid 
delgeneralplanläggningen av vindkraftparken strävar man till att ta omgivning-
ens särdrag i beaktande. De planerade vindkraftverken består enligt planerna 
av ett ca 140 meter högt ståltorn, ett maskinrum samt av en trebladig rotor. Ro-
torbladens diameter är ca 130 meter och vindkraftverkens maximihöjd är såle-
des 200 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.   
 
Kalax vindkraftpark planeras att anslutas till elstationen på Nixback med jord-
kabel. Elöverföringen inom parken sker med jordkablar. 
 
Delgeneralplanen har utarbetats så att den kan ligga till grund för beviljande av 
bygglov för vindkraftverk enligt 77a § i Markanvändnings- och bygglagen.  
 
Förslag till delgeneralplan, beskrivning, buller- och skuggningsmodellering, fo-
tomontage och synlighetsanalys finns som skild bilaga. Delgeneralplanen i ori-
ginal och övrigt material såsom: PDB, miljökonsekvensbeskrivning, åsikter, ut-
låtande och bemötanden från hörandet i beredningsskedet finns i stadshuset, 
enheten för mätning och planläggning. 
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Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
- att förslaget till delgeneralplan för Kalax vindkraftpark godkänns, 
 
- att delgeneralplan kan ligga till grund för beviljande av bygglov för vind- 
 kraftverk enligt MBL 77a §, 
 
- att framlägga förslaget till allmänt påseende under trettio (30) da gars tid  

och samtidigt inbegära utlåtanden från sektionen för byggnadstillsyn, 
Västkustens miljöenhet, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-
centralen i Österbotten, Österbottens förbund, Södra Österbottens för-
bund, Museiverket, Österbottens museum, Österbottens röddningsverk, 
Trafiksäkerhetsverket, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 
Kommunikationsverket, Försvarsmakten (Staben för Västra-Finlands mili-
tärlän), Finavia, Satakunnan Lennosto, Fingrid, Vasa Elnät Ab, EPV Re-
gionalnät, Fortum Sähkönsiirto, Finlandsviltcentral, Forststyrelsen och 
Skogscentralen. 

 
I den händelse inga anmärkningar inkommer mot förslaget samt att utlåtandena 
inte föranleder västenliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till stadsfull-
mäktige med förslag om godkännande. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
Fullmäktigeordförande Mikaela Björklund deltog inte i behandlingen av ärendet 
p.g.a. jäv. 
 

------ 
 
Förslaget till delgeneralplan för Kalax vindkraftpark har varit framlagt till allmänt 
påseende under tiden 27.5 – 25.6.2015. Under tiden inlämnades 5  st. anmärk-
ningar från markägare eller intressenter. Utlåtanden har inbegjorts enligt ovan-
stående förteckning och 10 st. utlåtanden har inlämnats över förslaget.  
 
Ett sammandrag av anmärkningarna och utlåtandena med konsultens och plan-
läggarens kommentarer finns som bilaga.  Kopior av originala anmärkningarna 
och förminskning av plankartan finns också som skilda bilagor.  Övriga hand-
lingar finns att tillgå på planläggningsavdelningen. 
 
Kompletteringarna av planförslaget är av sådan art att planförslaget inte vä-
sentligt förändras och de intressenter som berörs av justeringarna har hörts 
särskilt samt gett sitt samtycke. Planförslaget behöver således inte framläggas 
ånyo enligt Markanvändnings- och Byggförordningen 32 §.  
 
Sammanställning av konsultens och planläggarens förslag till kompletteringar: 
 
- Planmaterialet  kompletteras med en beräkning av  ljudnivåerna i bo- 

 städer enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning 545/2015 §.    
 
- Plankartan uppdateras med uppgifter om baskartans utgivare. 
 
- Den allmänna bestämmelsen "Beviljandet av bygglov förutsätter  

 godkännande av Försvarsmakten" ändras till:  
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”Före resandet av vindkraftverken skall projektet ha Försvarsmaktens god-
kännande” 
 

- Efter diskussioner med Södra Österbottens NTM-central stryks vindkraftver-
ket längst norrut, nr 25. Eftersom ett färre antal kraftverk ger upphov till 
mindre buller och skuggor behöver inte  dessa modelleringar inte uppdate-
ras. 

 
- Placeringen av turbinerna nr 2,3,4,5,7,8,13,15,17 och 18 samt deras upp-

ställningsytor och servicevägar justeras. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
- att komplettera förslaget till delgeneralplan för Kalax vindkraftpark i enlighet 

med planeringskonsultens förslag och planläggarens utlåtande, 
 
  varefter stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
  
- att det sålunda kompletterade förslaget till delgeneralplan för Kalax vind-

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

nande av delgeneralplanen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Fullm.ordf. Mikaela Björklund deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a jäv. 
 

------ 
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Godkännande av ändring av detaljplanen för kvarteren 147 och148  
samt tillhörande torg-, trafik- och grönområden i Närpes centrum. 

 
SSTYR 13.10.2015, § 127 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Stadsstyrelsen har 13.10.2015 § 127 beslutat att ändra detaljplanen för kvarte-
ren 147 och 148 med tillhörande torg- trafik- och grönområden i Närpes cent-
rum. Behovet av planering har aktualiserats genom att Lemminkäinen Hus Ab 
har anhållit om en planändring för att möjliggöra byggandet av en stor detalj-
handelsenhet på området.  
Enligt förslaget förblir kvarter 147 oförändrat och innehåller en tomt för          
bostads-, affärs- och kontorsbyggnader i 3 och ¾ -våningar där minst 20% av 
den bebyggda våningsytan bör användas för affärsutrymmen (AL-2, k III u3/4). 
Kvarter 148 ändras från att ha varit två tomter för flervåningshus i 3 våningar 
och en tomt för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader i 3 och ¾ -våningar där 
minst 10% av den bebyggda våningsytan bör användas för affärsutrymmen till 
en tomt för affärsbyggnader (KM I) där en stor detaljhandelsenhet på 3.000 m2 
våningsyta får placeras. Allmänna parkeringen (LP) och området för närrekrea-
tion har  omformats. Med hjälp av planbestämmelser försöker man skapa en 
trivsam miljö runt torget.  
 
Program för deltagande och bedömning har varit framlagt till allmänt påseende 
under tiden 19.10 - 02.11.2015 i enlighet med MBL 63 § och MBF 30 §. Inga 
kommentarer inlämnades. Planutkast har varit framlagt till allmänt påseende i 
beredningsskedet  (växelverkan) 16 – 30.11.2015. Under tiden som planutkas-
tet var framlagt inlämnades tre åsikter. NTM-centralen har också gett kommen-
tarer om utkastet. Åsikterna och kommentarerna har beaktats i utarbetandet av 
planförslaget. 
 
Planbeskrivningen, och detaljplanen framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att förslaget till ändring av detaljplanen för kvarteren 147 och 148 samt tillhö-
rande torg- trafik- och grönområden i Närpes centrum godkänns, 
 
att framlägga förslaget till allmänt påseende under 30 dagar och inbegära utlå-
tanden från sektionen för byggnadstillsyn, Västkustens miljöenhet och Öster-
bottens räddningsverk. 
 
I den händelse att inga anmärkningar inkommer mot förslaget som föranleder 
väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till fullmäktige med förslag 
om godkännande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Begäran om avsked från tjänst / Peter Andersén 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Peter Andersén anhåller om avsked från tjänsten som förvaltningsdirektör från 
1.7.2016 med anledning av att han beviljats ålderspension. 
 
Peter Andersén har varit ordinarie anställd i Närpes stad/kommun fr.o.m. 
24.3.1977 och före det anställd på viss tid under några perioder så att hans 
sammanlagda tjänstgöring inom Närpes stad blir 40 år. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Peter Andersén beviljas avsked från tjänsten som förvaltningsdirektör per 
1.7.2016. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Förvaltningsdirektör Peter Andersén anmälde jäv och deltog inte i behandlingen 
av ärendet. Stadsdirektören förde protokollet under denna paragraf.  
 

------ 
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Förvaltningsdirektörstjänsten 
 
SSTYR 03.11.2015, § 139 
SFGE 09.11.2015, § 75 
SSTYR 01.12.2015, § 151 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
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------  
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

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

 
Stadsdirektörens förslag: 

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

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

 
------ 
 

De sökande som samtliga kan anses uppfylla behörighetskraven har kallats till 
intervju måndagen den 25 januari 2016. Ledamöterna i stadsfullmäktige har 
möjlighet att närvara vid intervjuerna. 
 
Sökandena framgår av bilagd förteckning. 
 

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

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att ajournera ärendet till måndag 1.2.2016 efter 
det att den fjärde sökanden har intervjuats. 
 

------ 
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Förfrågan om inrättande av en flyktingförläggning och om kommunplatser  
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Närings- trafik- och miljöcentralen i Österbotten (NTM-centralen) har sänt en 
förfrågan (bilaga) till kommunerna i Österbotten om inrättande av en flyktingför-
läggning och om kommunplatser. Antalet asylsökande som anländer till Finland 
har ökat betydligt. Migrationsverket har bett NTM-centralerna att kartlägga möj-
ligheterna att inrätta nya flyktingförläggningar. Under kommande år behövs 
dessutom betydligt fler kommunplatser än tidigare för asylsökande som har fått 
uppehållstillstånd. Kommunplatser behövs också för kvotflyktingar. 
 
NTM-centralen önskar att kommunerna tar följande frågor till övervägande. 
 
1. NTM-centralen i Österbotten ber kommunerna på sitt område att överväga 

möjligheten att inrätta en flyktingförläggning. Kommunen kan driva verk-
samheten själv eller så kan enheten drivas av någon annan aktör. 

2. NTM-centralen ber också kommunerna att överväga beviljande av kom-
munplatser till asylsökande som fått uppehållstillstånd och/eller kvotflykting-
ar. 

 
Närpes stad har på begäran fått förlängd svarstid till början av år 2016. 
 
Ställningstagande 
Flyktingförläggning 
Röda Korsets flyktingförläggning i Kristinestad har hyrt rum för ett 70-tal asyl-
sökande av Närpes stad i SÖFF:s internat i Yttermark och därtill bor asylsö-
kande i privata bostäder runtom i staden. Närpes stad har för tillfället inte ytter-
ligare lediga utrymmen som skulle passa som flyktingförläggning. 
 
Kommunplatser 
Närpes stad tog senast emot sammanlagt 20 kvotflyktingar under slutet av år 
2014 och början av år 2015. Det mest naturliga vore att bevilja kommunplatser 
till asylsökande som får uppehållstillstånd. Asylsökande som bor i Närpes har 
kunnat bekanta sig med orten och några av dem kunde kanske tänka sig att bli 
kvar på orten, ifall de får uppehållstillstånd. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Närpes stad kan bevilja kommunplatser för 20 asylsökande som fått uppe-
hållstillstånd och önskar bo i Närpes. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt  
 
att Närpes stad kan bevilja kommunplatser för minst 20 asylsökande som fått 
uppehållstillstånd och önskar bo i Närpes och därutöver i den takt som bo-
stadssituationen tillåter. 
 

------ 
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Utlåtande över social- och hälsovårdsreformen 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet begär ett utlåtande (bi-
laga) om regeringens riklinjer för indelningen av självstyrande områden och so-
cial- och hälsovårdsreformens stegmärken. Hela materialet till begäran om utlå-
tande finns på Internetadressen: http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande 
Utlåtandena beaktas vid utarbetandet av en regeringsproposition. Under våren 
2016 begärs utlåtande om regeringspropositionen. 
 
Statsminister Juha Sipiläs regering har genom sina beslut av 20.10 och 
7.11.2015 stakat ut riktlinjerna för en reform av social- och hälsovårdens finan-
siering samt antal självstyrande områden som ska inrättas och områdesindel-
ningen. Reformen av social- och hälsovården, inrättandet av självstyrande om-
råden och regionförvaltningsreformen bereds inom ramen för social- och hälso-
vårdsministeriets och finansministeriets gemensamma projekt, som tekniskt 
administreras av social- och hälsovårdsministeriet. 
 
Enligt regeringens riktlinjer bildas 18 självstyrande områden med utgångspunkt 
från landskapsindelningen (bilaga). Kommunerna ombeds i utlåtandet att ta 
ställning till vilket självstyrande område, som ska bildas med utgångspunkt från 
ett landskap, kommunen anser sig tillhöra samt motivera sitt ställningstagande. 
De självstyrande områdena inrättas fr.o.m. 1.1.2019 så att de är verksamma 
inom flera uppgiftsområden. Utöver social- och hälsovårdsuppgifter anvisas de 
självstyrande områdena räddningsväsendets uppgifter, landskapsförbundens 
uppgifter, de utvecklingsuppgifter som anknyter till regionerna och regionernas 
näringsliv vid NTM-centralerna samt eventuellt miljö- och hälsoskyddet. Riklin-
jerna om regeringens områdesindelning finns bifogade.  
 
Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna 
och samkommunerna till de 18 självstyrande områdena. De självstyrande om-
rådena ordnar social- och hälsovårdstjänster själva eller 3 självstyrande områ-
den som bestäms i lag ordnar dem genom avtal med ett annat självstyrande 
område. Antalet enheter med omfattande jourtjänster dygnet runt föreslås bli 12 
st. Statsrådet fattar för de självstyrande områdena ett beslut (t.ex. vart femte år) 
om att ordna social- och hälsovård. Som ett led i reformen kommer man att 
lagstifta om valfriheten, som gör det möjligt för användare att själv välja en pro-
ducent från den offentliga eller privata sektorn eller från tredje sektorn. 
 
Enligt regeringens riktlinjer som gäller en reform av finansieringen (bilaga) kan 
kommunerna i fortsättningen inte ha betydande ansvar för finansieringen av 
social- och hälsovården. Finansieringen av de självstyrande områdena bereds i 
första hand utgående från statens finansieringsansvar, utöver vilket delvis även 
en lösning som baserar sig på områdenas egen beskattningsrätt utreds. 
 
Vård- och omsorgsnämndens, handikapprådets och äldrerådets utlåtanden i 
ärendet finns bifogade liksom ett förslag till Närpes stads utlåtande över reger-
ingen riktlinjer. 

 
Stadsdirektörens förslag. 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att avge bifogade utlåtande över regeringens riktlinjer för indelning av självsty-
rande områden och för social- och hälsovårdsreformens stegmärken. 
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Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- Nämnden för fri bildning 8.12.2015 
- Bildningsnämnden 9.12.2015 
- Vård- och omsorgsnämnden 16.12.2015 
 
Annan information: 
 
- Info från fritidsnämndens möte 19.10.2015 ang. utsmyckning av  

 rondellen i Ivars korsning. 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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Företagarpris 2015 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Det har under många år varit praxis att årligen utdela företagarpris till en eller 
flera förtjänta företagare ur Närpes stads utvecklingsfond. Det är skäl att fort-
sättningsvis på detta sätt visa litet erkänsla åt duktiga företagare. Fonden för-
valtas av stadsstyrelsen, som även besluter om fördelningen av medlen i enlig-
het med fondens stadgar. 
 
För företagarpriset år 2015 har förslag inbegjorts av Närpes Företagare r.f. Fö-
reningens styrelse föreslår att Andelslaget Närpes Grönsaker skall erhålla före-
tagarpriset. Motiveringen till företagarpriset framgår av bilaga.  
 
Detta ärende ges publicitet först i samband med utdelningen av priset. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Andelslaget Närpes Grönsaker tilldelas 2015 års företagarpris i Närpes. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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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 – 3, 7, 8, 13, 17 - 29 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 4 – 6, 9 – 12, 14 -16, 30 
 
 
 
 
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. 

§ 9998, SSTYR 2016-01-26 18:00 Sida 38



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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