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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 Marianne Nyqvist-Mannsén och Peter 
Sjökvist samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                    
den 30.1.2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Val av ordförande och viceordförande i stadsfullmäktige 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Enligt § 12 i kommunallagen skall fullmäktige bland sina ledamöter välja en ord-
förande och ett behövligt antal viceordföranden för fullmäktiges mandattid, om 
inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Ordförande och vice-
ordförande väljs vid samma förrättning. 
 
Enligt kommunallagen får fullmäktige sålunda bestämma såväl antalet viceord-
förande som den tid för vilken ordförande och viceordförande väljs. Om fullmäk-
tige önskar en kortare mandattid än fullmäktiges fyraårsperiod måste den fatta 
ett särskilt beslut i saken. 
Antalet viceordförande skall likaså slås fast innan valet förrättas. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter uppmana stadsfullmäktige att 
 
1. fatta beslut om mandattiden, för vilken ordförande och viceordförande för 
 stadsfullmäktige skall väljas 
 
2. slå fast antalet viceordförande för stadsfullmäktige 
 
3. välja ordförande och viceordförande med iakttagande av ovan återgivna 
 lagstadgande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av stadsstyrelse för åren 2015-2016 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
I §§ 17-20 i kommunallagen finns stadgat om val av kommunstyrelse och övri-
ga organ. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna i styrelsen vid ett sammanträde i 
januari. 
 
Enligt § 12 i förvaltningsstadgan har stadsstyrelsen 11 ledamöter och lika 
många personliga ersättare. Bland de ordinarie ledamöterna utses ordförande 
samt första och andra viceordförande. Dessa väljs vid samma valförrättning. 
Styrelsens mandatperiod är två år. 
 
Beträffande valbarheten till kommunstyrelsen stadgas i KomL § 35. Valbar-
hetsstadganden framgår av bilaga. 
 
I enlighet med stadgandena i Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
skall i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag 
av fullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent var-
dera om inte särskilda skäl talar för annat. Kravet gäller skilt för såväl ordinarie 
ledamöter som ersättare. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
1. att för mandatperioden 2015-2016 välja stadsstyrelse om elva (11)  
 ledamöter jämte en personlig ersättare för varje ledamot samt 
 
2. att bland stadsstyrelsens ledamöter välja en ordförande samt första och 
 andra viceordförande med iakttagande av ovan nämnda stadganden. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Tillsättande av valnämnder och valbestyrelser för Riksdagsvalet 2015 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback 
Riksdagsval ska förrättas söndagen den 19 april 2015. Som kommunal central-
valnämnd fungerar den centralvalnämnd, som är vald för åren 2013 -2016 och 
som har följande sammansättning: 
  
 Göran Ekroos, ordförande 
 Ann-Christine Helenelund, viceordförande 
 Henrik Rönnqvist 
 Gunilla Snickars 
 Ritva Granholm 
 
Ersättare: Kurt Björkbacka, Daniel Ellfolk, Josefine Norrback, Kent Blomberg, 
Marianne Krook-Björklöf, Namka Gutic´ och Karl-Johan Jansson. 
 
Stadsstyrelsen skall i god tid före valet tillsätta: 
 
1) för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ordförande, vice ord-
förande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock 
minst tre, samt 
 
2) för förhandsröstning, som verkställs i anstalter och för hemmaröstning en el-
ler flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en an-
nan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. 
 
Såväl valnämndens som valbestyrelsens medlemmar och deras ersättare skall 
i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande, som vid senaste riks-
dagsval (år 2011) ställt upp kandidater i Vasa valkrets. I fråga om valnämnder-
nas och valbestyrelsernas medlemmar och ersättare granskas den politiska re-
presentationen separat. Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både män och 
kvinnor skall alltså vara representerade både som ordinarie ledamöter och er-
sättare till minst 40 %. 
Ersättarna i valnämnden och valbestyrelsen är inte personliga och skall ställas i 
den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. 
 
En person som är uppställd som kandidat i valet kan inte vara medlem eller er-
sättare i valbestyrelsen. I övrigt gäller om valbarheten till valnämnd och valbe-
styrelse vad som stadgas i kommunallagen (§§ 33 och 36). 
 
Av bilaga framgår de valnämnder och valbestyrelser, som tillsattes för Europa-
parlamentsvalet.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
förrätta val av medlemmar och ersättare i valnämnder och valbestyrelser för 
Riksdagsvalet 2015.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att välja medlemmar och ersättare i valnämnder och valbestyrelser för Riks-
dagsvalet 2015 i enlighet med bilagd förteckning. 
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------ 
 
 

ALLM: 14/2015§ 5, SSTYR 2015-01-27 18:00 Sida 8



Röstnings- och förhandsröstningsställen i Riksdagsvalet 2015 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Riksdagsval ska förrättas söndagen den 19 april 2015. Förhandsröstning sker i 
hemlandet under tiden 8-14.4.2015.  
 
Enligt 9 § i vallagen fastställer kommunstyrelsen ett röstningsställe för varje 
röstningsområde och de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen. Det 
ska finnas åtminstone ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun. 
 
Indelningen i röstningsområden och de röstningsställen, som användes vid se-
naste allmänna val, Europarlamentsvalet 2014, framgår av bilaga. De allmänna 
förhandsröstningsställena var vid senaste val Huvudbiblioteket i Närpes, 
Landsbygdskansliet i Övermark och Biblioteket i Pörtom. 
 
Enligt vallagens 9 § punkt 3 sker förhandsröstning på de sjukhus och verksam-
hetsenheter inom socialvården, som lämnar vård dygnet runt. Dessa är i När-
pes: Närpes HVC:s bäddavdelning och åldringshemmen Frida, Alvina och Pör-
tehemmet. Därtill kan förhandsröstning ske på andra verksamhetsenheter inom 
socialvården som anges i beslut av kommunstyrelsen. Dessa enheter har i tidi-
gare val varit servicehemmen Bostället, Efraim, Solgärdet och Prästhagen samt 
demenshemmet Solbacken. 
 
Förutom ovan nämnda förhandsröstning finns möjlighet till hemmaröstning för 
personer, som har svårt att ta sig till ordinarie röstningsställe under valdagen el-
ler till ett förhandsröstningsställe. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att som allmänna förhandsröstningsställen i Närpes under förhandsröst-

ningen inför Riksdagsvalet 2015 fungerar Stadsbiblioteket i Närpes, Lands-
bygdskansliet i Övermark och Biblioteket i Pörtom med följande öppethåll-
ningstider: 

 
 Stadsbiblioteket i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes 

 Öppethållningstider: 
 08.4.2015 - 10.4.2015 kl: 10.00 – 18.00 
 11.4.2015 - 12.4.2015 kl: 10.00 – 14.00 
 13.4.2015 - 14.4.2015 kl: 10.00 – 19.00 

 
 

 Landsbygdskansliet, Vasavägen 1599, vån.2, Övermark  
 Öppethållningstider: 
 08.4.2015 - 10.4.2015 kl: 09.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00 
 13.4.2015 - 14.4.2015 kl: 09.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00 

 
   

 Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13, Pörtom 
 Öppethållningstider: 

                              08.4.2015 - 10.4.2015 kl: 12.00 – 17.00 
                             13.4.2015 - 14.4.2015 kl: 12.00 – 17.00  
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2) att förhandsröstning i Riksdagsvalet förutom på Närpes HVC:s bäddavdel-
ning och åldringshemmen Frida, Alvina och Pörtehemmet även sker på servi-
cehemmen Bostället, Efraim, Solgärdet och Prästhagen samt demenshemmet 
Solbacken.  
 
3) att övriga allmänna röstningsställen som användes i Europaparlamentsvalet  
2014 kvarstår.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av representant till styrgrupp för planering av social- och hälsovård 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Kommunerna ombeds utnämna representanter till en styrgrupp för att stöda det 
politiska beslutsfattandet vid planeringen av social- och hälsovårdsservicen 
inom nuvarande Vasa sjukvårdsdistrikts område och som en del av social- och 
hälsovårdsområdet i Västra Finland (begäran i bilaga). 
 
Under år 2014 har en regional tjänstemannaarbetsgrupp verkat med Vasa 
stads sektordirektör Jukka Kentala som ordförande. Arbetsgruppens uppgift har 
varit att bereda ordnande av social- och hälsovårdsservicen i området som om-
fattar kommunerna i nuvarande Vasa sjukvårdsdistrikt. Gruppen har även fun-
gerat som vårdsektorns arbetsgrupp i kommunindelningsutredningen för Vasa-
regionen och Sydösterbotten. Tjänstemannaarbetsgruppgen har dragit upp rikt-
linjer för fortsatt arbete för ordnande av social- och hälsovården i området (rikt-
linjer i bilaga). 
 
Arbetet fortsätter i början av år 2015 i tjänstemannagruppen, en mindre förbe-
redande tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp enligt de gemensamt 
överenskomna riktlinjerna. Till den politiska styrgruppen som bildas ombeds 
varje kommun utse en förtroendevald. Vasa stad kan utnämna tre representan-
ter till gruppen. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse en representant och en ersättare till en politisk styrgrupp för planering 
av social- och hälsovårdsservicen i området som omfattar kommunerna i nuva-
rande Vasa sjukvårdsdistrikt. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse Mikaela Björklund till representant med Olav Sjögård som ersättare till 
en politisk styrgrupp för planering av social- och hälsovårdsservicen i området 
som omfattar kommunerna i nuvarande Vasa sjukvårdsdistrikt. 
 

------ 
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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. 
Motioner under behandling, fyra stycken, framgår av bilagan. 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ändring av verksamhetsstadgar för ungdomsrådet 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Stadsfullmäktige beslöt den 23.9.2013 att godkänna en verksamhetsstadga för 
ungdomsrådet i Närpes (bilaga). 
Efter ett par års verksamhet anhåller nu ungdomsrådet om att den högsta tillåt-
na åldern för att vara medlem i rådet skall höjas från 24 år till 29 år. 
 
Ungdomsrådet motiverar sin anhållan med att man enligt Ungdomslagen i Fin-
land räknas som en ungdom från och med 13 år och upp till 29 års ålder. Rådet 
anser att det är viktigt att ha medlemmar från olika stadier i livet för att fånga 
upp alla intresseområden. I dagsläget består rådets medlemmar av ungdomar 
från högstadiet, gymnasiet, yrkesskolan och även av äldre ungdomar som be-
finner sig i arbetslivet.  Under de två senaste åren har ungdomsrådet haft 16 
medlemmar. 
Ungdomsrådets anhållan framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att verksamhetsstadgan för ungdomsrådet ändras så att rådet kan bestå av 14-
29 åriga ungdomar med Närpes som hemort. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Stöd för examensarbeten 2014 
 

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 2014 har varit utannonserade att sökas se-
nast den 28 november 2014. Inom utsatt tid har 5 ansökningar, som berör 5 
examensarbeten, inlämnats. Under åren 2001-2013 har 154 studerande be-
viljats 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. Det bör noteras att staden numera även betalar ett 
studiestöd om 200 euro per läsår åt studerande vid högskolor och yrkeshög-
skolor med hemort Närpes. 
 
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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Arrendering av industritomt på Högback nya industriområde i Finby/ Firma  
Rosenberg Metallåtervinning 

 
Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 

Firma Rosenberg Metallåtervinning anhåller om att från och med den 1.3.2015 
få arrendera och senare inlösa angiven del av skiftet Sved RN:r 4:112 i Finby 
by, i Närpes stad. Arrendatorn ämnar använda området för skrothantering och 
som lagerplats. Arrendatorn är medveten om att området är utanför gällande 
detaljplan samt att vatten- och avloppsledningar inte är dragna till tomten. Där-
till krävs att arrendetagaren uppför ett minst 1,8 m högt staket som förhindrar 
insyn till fastigheten.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med Rosenberg Metallåtervinning. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes stad, säljare: Göran och Lars 
Rönnlund 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Närpes stad har fört underhandlingar med Göran och Lars Rönnlund om köp av 
ett åkerområde i norra Näsby. Området kommer att användas som bytesmark 
för att kunna förstora växthusbyn på Högback norra industriområde. I nästa pa-
ragraf bytes/säljes området vidare.  
 
Köpet utgöres av hela fastigheten Tallholm RN:r 5:49 i Näsby by och består av 
ca 11,4 ha åkermark. Området har värderats till sammanlagt 141.040 euro, 
varav åkermarken utgör 136.800 euro (12.000 euro/ha) och gårdsstödsrättighe-
terna utgör 4.240 euro (inkl. moms).  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
  

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad samt Göran och Lars Rönnlund god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
 

ALLM: 8/2015§ 12, SSTYR 2015-01-27 18:00 Sida 16



Godkännande av bytesavtal och köpebrev:  Närpes stad/Anders Björklund 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
För att kunna förstora området för växthusbyn på Högback norra industriområ-
de så har underhandlingar förts med Anders Björklund som äger angränsande 
fastighet. Björklund vill få bytesmark i stället för en direkt försäljning. Närpes 
stad har därför under en längre tid sökt efter bytesmark som skulle intressera 
Björklund. Området som Närpes stad köper i föregående paragraf är ett områ-
det som han är beredd att byta med. Eftersom Björklunds fastighet omfattar ca 
7,1 ha åkermark och stadens område omfattar ca 11,4 ha åkermark kan man 
inte på grund av för stor värdeskillnad verkställa affären endast som ett byte. 
Affären verkställs så att man byter ca 7,1 ha mot ca 7,1 ha och för den reste-
rande delen av stadens fastighet (ca 4,3 ha) uppgörs köpebrev.  
 
Enligt bytesavtalet erhåller Närpes stad hela fastigheten Rot RN:r 7:35 i Finby 
by, omfattande ca 7,1 ha åkermark medan Anders Björklund erhåller ca 7,1 ha 
åkermark av fastigheten Tallholm RN:r 5:49 i Näsby by.  
 
För den resterande delen av fastigheten Tallholm RN:r 5:49 i Näsby by  upp-
görs ett köpebrev där Närpes stad säljer ett ca 4,3 ha stort område åkermark till 
Anders Björklund för 27.760 euro varav åkermarken utgör 26.320 euro och 
gårdsstödsrättigheternas andel utgör 1.440 euro (inkl. moms). 
 
Som bilagor finns förslag till bytesavtal, köpebrev och kartor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt bytesavtal och köpebrev mellan Närpes stad och Anders Björklund 
godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av föravtal / säljare: Närpes stad, köpare: Jan-Erik Sigg Ab 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Växthusföretaget Jan-Erik Sigg Ab vill köpa det området som Närpes stad köp-
te och bytte till sig i de två föregående paragraferna. Avsikten är att förstora 
den befintliga växthusanläggningen. 
 
Man kan inte göra ett slutligt köpebrev innan området som köptes och byttes i 
de två föregående paragraferna har lagfarits och verkställts med lantmäteriför-
rättning. Däremot kan man uppgöra ett föravtal till köpebrev som binder både 
säljare och köpare. Det slutliga köpebrevet torde vara möjligt att verkställa vå-
ren 2015. 
 
Föravtal till köpebrev, mellan Närpes stad och Jan-Erik Sigg Ab har uppgjorts. 
Enligt föravtalet skall slutligt köpebrev uppgöras då Närpes stads bytesavtal 
med Anders Björklund har verkställts. Föravtalet upphör att gälla utan separat 
anmälan efter att parterna har undertecknat det slutliga köpebrevet. 
   
Föravtalet till köpebrev gäller hela fastigheten Tallholm RN:r 5:49 (545-412-5-
49) i Näsby by där Närpes stad säljer ett ca 7,1 ha stort åkerområde till Jan-Erik 
Sigg Ab för 118.240 euro (70.800 m2 x 1,67 euro/m2). Priset är enligt av stads-
fullmäktige fastställt kvadratmeterpris för industrimark på Högback industriom-
råde.   
 
Som bilagor finns förslag till föravtal till köpebrev och karta. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt föravtal till köpebrev mellan Närpes stad och Jan-Erik Sigg Ab god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes stad, säljare: Ulf Klockars 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Staden har fört underhandlingar med Ulf Klockars om att få köpa mark på Kåt-
näs norra bostadsområde. Intresse verkar att finnas för det nya bostadsområ-
det och för kunna förverkliga hela bostadsområdet är det motiverat att under-
handla om markinköp av de områden som staden inte äger.    
   
Med köpet får vi ett mera sammanhängande markområde. Köpet innehåller 3 
bostadstomter (AO), jordbruksmark och gatuområde.  
 
Köpet gäller hela fastigheten Ståhl RN:r 1:37 (545-409-1-37) i Kåtnäs by. Om-
rådet utgöres av ca 3.930 m2 tomtmark, ca 2.890 m2 jordbruksområde och ca 
1.040 m2 gatuområde.  Köpeobjektet har värderats till 15.990 euro som är i en-
lighet med tidigare gjorda köp på området. 
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev, kartor och värdering. 
 

Stadsdirektörens förslag:  
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Ulf Klockars godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes stad, säljare: Lilian o Hans-Erik  
Ivars 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Lilian och Hans-Erik Ivars har bjudit ut till Närpes stad ett område som angrän-
sar till stadens mark västerom centrum. Området är reserverat som bostadsom-
råde i den pågående delgeneralplaneringen av Närpes centrum och kommer i 
framtiden att vara ett attraktivt bostadsområde intill centrum. Det är således 
motiverat att köpa in området som sedan kan detaljplaneras för en utvidgning 
av den befintliga bosättningen västerom torget. 
  
Köpet utgöres av ett ca 8.375 m2 stort område av fastigheten Bergsten RN:r 
4:190 (545-412-4-190) i Näsby by. Området består av ca 7.200 m2 råmark och 
ca 1.175 m2 gatuområde. För råmarken betalas 3,0 euro/m2 (samma som i tidi-
gare köpebrev) och för gatuområdet har markägaren erhållit ersättning i sam-
band med besittningstagandet av gatuområdet år 1979. Områdets värde utgör 
således  21.600 euro.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och kartor. 
  

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad samt Lilian och Hans-Erik Ivars god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes stad, köpare: Markus Böling 
och Malin Bylund 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Närpes stad har via testamente år 2013 mottagit fastigheten Palm RN:r 8:108 i 
Nämpnäs by. Enligt delgeneralplanen för Nämpnäs by så består fastigheten av 
tre stycken egnahemstomter och ett skogsmarksområde. Den ena bostadstom-
ten är bebyggd med både bostads- och uthus som i delgeneralplanen klassas 
som ett område som är värdefullt med tanke på bybilden. I inventeringen som 
gjordes som underlag för generalplaneringen anses bostadshuset ha både mil-
jö- och byggnadshistoriskt värde. 
 
Tomterna utannonserades 15.11.2014 i tidningen Syd-Österbotten och på sta-
dens hemsida. Inom utsatt tid inlämnades två anbud på det området som om-
fattar den bebyggda bostadstomten och skogsområdet varvid Markus Böling 
och Malin Bylund lämnade det högsta anbudet på 30.140 euro. 
 
Skogsområdet har av Skogsvårdsföreningen i Österbotten värderats till 16.340 
euro.  De befintliga byggnaderna har värderats till 0 euro och elanslutningen 
har värderats till 1000 euro (moms 0).  
 
Eftersom anbudet kan anses vara tillräckligt högt och i övrigt uppfyller kraven 
enligt annonsen så har köpebrev uppgjorts. 
  
Försäljningen gäller ett ca 3,36 ha stort område av fastigheten Palm RN:r 8:108 
jämte byggnader i Nämpnäs by för 30.140 euro.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev, karta och annons. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad samt Markus Böling och Malin Bylund 
godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion angående skatteintäkter och arbetsplatser 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
Jan-Henrik Lillbåsk kräver i en motion att staden gör och presenterar en utred-
ning över varifrån skatteintäkterna kommer, antingen byavis eller områdesvis. 
Därtill skall ingå en beräkning över arbetsplatserna inom nämnda områden.  
Utredningen bör göras för att kunna fördela stadens budgetmedel för att an-
tingen belöna vissa ”effektiva” skattebetalningsområden eller också för att för-
söka stimulera andra ”ineffektiva” områden.  
Efter kontakt med skattemyndigheterna har information erhållits om att uppgif-
ter angående kommunalskattens utfall kan fås enligt postnummer för respektive 
område. Skattemyndigheterna garanterar dock inte att uppgifterna är helt kor-
rekta.  
 
Information angående samfundsskatten är svårare att erhålla och fördela efter-
som många företag är koncentrerade till industriområden. Hör skatten till det 
område där verksamheten bedrivs eller där ägarna bor. Information erhålls var-
je år från skattemyndigheterna om de största skattebetalarna i staden när be-
skattningen är färdigställd. Fördelningen av samfundsskatten till kommunerna 
baseras på medelvärdet av koefficienter för två tidigare fasställda beskatt-
ningsår varför den tex. år 2014 utbetalda samfundsskatten baseras på koeffici-
enter för åren 2011 och 2012. Utfallet år 2014 för stadens del beror sedan på 
hur mycket samfundsskatt som under året betalas i landet totalt sett, därtill 
kommer ibland stora rättelseposter för stora bolag som påverkar utfallet för alla 
kommuner just det året, fastän företaget inte alls verkar på orten och rättelse-
posten kan beröra en samfundsskatt som betalats för flera år sedan.  
 
Uppgifter angående fastighetsskatten är ännu svårare att sammanställa bero-
ende på det material som kan erhållas från skattemyndigheternas baseras på 
fastighetsbeteckningen för respektive fastighet. För att kunna fördela detta till 
respektive by eller område krävs att varje fastighet gås igenom manuellt. Därtill 
uppstår naturligtvis frågan också här vart en fastighet på industriområdet skall 
fördelas, där fastigheten finns eller där ägaren bor.  
 
Att göra en exakt utredning över de totala skatteinkomsterna byavis eller områ-
desvis är således svårt eftersom de tillgängliga beskattningsuppgifterna inte 
kan anses vara helt tillförlitliga.  
 
Statistik över arbetsplatserna inom respektive by/område är också svårt att er-
hålla enligt uppgifter från Företagshuset Dynamo. Bifogat finns en utredning 
från år 2012 över yrkesställning och utbildningsgrad för olika byar inom Närpes 
stad.   
 

Stadsdirektörens förslag  
Stadsstyrelsen besluter  
 
att avge ovanstående redogörelse som svar på motionen och att föreslå för 
stadsfullmäktige att motionen därmed är slutbehandlad.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark. 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
VindIn Ab Oy planerar tillsammans med Triventus Pörtom Vind Ab en vind-
kraftpark i Pörtom by i Närpes stad. Planläggningsområdet befinner sig nära 
gränsen till Kurikka i öst och Malax i norr. Planområdet är cirka 1600 hektar 
stort och ingår i etapplandskapsplan II reserverat som ett område som lämpar 
sig för byggande av en vindkraftpark av regional betydelse (tv-1). VindIn Ab Oy 
har anhållit om att få uppgöra delgeneralplan för vindkraftparken och stadssty-
relsen i Närpes har medels beslut 9.10.2012, § 139, beslutat att delgeneralplan 
uppgörs för området. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 28.5.2014 och som ligger till grund för delgeneralpla-
neringen. Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för 
deltagande och bedömning 8.4. – 7.5.2013 och info-tillfälle 15.4.2013. , Ett för-
sta myndighetssamråd med myndigheterna hölls 18.6.2013 och ett arbetsmöte 
med myndigheter hölls 10.10.2013. Utkast till delgeneralplan som färdigställdes 
i november 2013 var framlagt till påseende under tiden 17.12.2013 – 
15.1.2014. Under tiden materialet var framlagt inlämnades två skriftliga åsikter. 
Över utkastet inbegjordes utlåtande från Södra Österbottens NTM-central.  Ett 
andra samråd med myndigheterna hölls 11.12.2014.  
 
Med stöd av de åsikter och utlåtanden som framkommit både i beredningsske-
det och i myndighetssamråden har uppgjorts ett förslag till delgeneralplan för 
Pörtom vindkraftpark. 
 
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). I sydvästra 
delen finns ett mindre område reserverat som område för storenhet inom hus-
djursproduktionen (ME) som är avsett för storenheter inom husdjurs- eller päls-
näring. Inom  M-1 områdena finns platser anvisade (tv-1) för byggande av 19 st 
vindkraftverk. Inom området finns också områden som är särskilt viktiga med 
tanke på naturens mångfald (luo-1 och luo-2) samt forminnesobjekt eller -
område (sm).  Vid delgeneralplanläggningen av vindkraftparken strävar man till 
att ta omgivningens särdrag i beaktande. De planerade vindkraftverken består 
enligt planerna av ett 137 meter högt ståltorn, ett maskinrum samt av en trebla-
dig rotor. Rotorbladens diameter är 126 meter och vindkraftverkens maximihöjd 
är således 200 meter. Enligt planförslagets allmänna bestämmelser får vind-
kraftverkens totala höjd vara högst 205 meter.   
 
Pörtom vindkraftpark planeras att antingen anslutas till en 400 kV ledning inom 
planområdet med hjälp av en ny elstation centralt inom vindkraftparken eller al-
ternativt till en elstation i trakten av Petalax med jordkabel. 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 samt virtuell verklighet finns som skild bilaga. 
Delgeneralplanen i original och övrigt material såsom: PDB, miljökonsekvens-
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beskrivning, åsikter, utlåtande och bemötanden från hörandet i beredningsske-
det finns i stadshuset, enheten för mätning och planläggning.   
 

Stadsdirektören föreslår: 
Stadsstyrelsen besluter  

 
- att förslaget till delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark godkänns, 
 
- att delgeneralplanen kan ligga till grund för beviljande av bygglov för 

vindkraftverk enligt MBL 77a §  
 

- att framlägga förslaget till allmänt påseende under trettio (30) dagars 
tid och samtidigt inbegära utlåtanden från sektionen för byggnadstill-
syn, Västkustens miljöenhet, NTM-centralen i Södra Österbotten, 
NTM-centralen i Österbotten, Österbottens förbund, Södra Österbot-
tens förbund, Kurikan kaupunki, Malax kommun, Teuvan kunta, Mu-
seiverket, Österbottens museum, Österbottens räddningsverk, Trafik-
säkerhetsverket, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 
Kommunikationsverket, Försvarsmakten (Staben för Västra-Finlands 
militärlän), Finavia,  Satakunnan Lennosto, Fingrid, Vasa Elnät Ab, 
EPV  Regionalnät, Fortum Sähkönsiirto, Finlands viltcentral, Forststy-
relsen och Skogscentralen. 

 
I den händelse inga anmärkningar inkommer mot förslaget samt att utlåtande-
na inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till stads-
fullmäktige med förslag om godkännande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ansökan om borgensförbindelse för byggande av huvudavloppsledningar. 
 

SSTYR 11.2.2014, § 26 
 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Stadsstyrelsen beslöt den 7 februari 2012 meddela Närpes Vatten Ab att sta-
den stöder det föreslagna samarbetet rörande en gemensam avloppsvattenre-
ning i Sydösterbotten (bilaga). Efter detta beslut har förutsättningarna för sam-
projektet ändrat på en del punkter. Staden Kristinestad och Bötom kommun 
meddelade på senhösten 2012 att de inte kommer med i samarbetet. Närpes 
Vatten Ab och Teuva (Östermark) kommun fortsatte därefter avtalsdiskussio-
nerna med Metsä Board Oyj om avledande av samhällsavloppsvatten till Metsä 
Board Oyj:s biologiska avloppsvattenreningsverk i Kaskö. Avtalet skulle gälla i 
tjugo år och därefter kunna sägas upp med fyra års uppsägningstid. Parterna 
har dock som målsättning att avtalet fortgår fram till den 30.6.2059. Ifall produk-
tionen vid fabriken läggs ned övergår reningsverket i den kommunala sam-
manslutningens ägo. Det gemensamma avloppsprojektet skulle för kommuner-
nas del handhas av en skild resultatenhet för avloppsverksamhet inom Oy 
Aqua Botnica Ab, som ägs gemensamt av Närpes Vatten Ab, Teuva kommun 
och Kaskö stad.  
 
Som framgår av bilagda protokollsutdrag diskuterade Närpes Vatten Ab:s sty-
relse den 28 januari 2014 de två alternativ som finns för att möta kraven på för-
bättrad rening av avloppsvatten framöver. Det ena alternativet är att bygga om 
reningsverket i Finby. Det andra är att gå in för ovan nämnda samprojekt ge-
nom samarbete med Teuva kommun om rening av avloppsvatten i reningsver-
ket vid Metsä Board Oyj:s fabrik i Kaskö. De totala byggkostnaderna för det 
gemensamma avloppsprojektet beräknas till ca 7,8 miljoner euro plus änd-
ringsarbeten i fabrikens reningsverk på närmare 1,5 miljoner euro.  Enligt utta-
landen från miljöministeriet kunde i statsstöd för projektet erhållas ca 1,7 miljo-
ner euro, varav 800.000 euro är fastställt i årets budget.. På kort sikt skulle för 
Närpes del ingen inbesparing nås i jämförelse med alternativet innefattande 
tilläggsinvestering på 1,5 miljoner euro i eget reningsverk i Finby jämte byg-
gande av överföringsledning från Pjelax till Finby. På lång sikt torde emellertid 
det gemensamma projektet ge en klar inbesparing av reningskostnaderna i re-
gionen 
 
För att förverkliga projektet skulle Närpes Vatten Ab och Teuva kommun teckna 
nya aktier i Oy Aqua Botnica Ab i proportion till ledningssträcka och avloppsvat-
tenmängd. Närpes Vatten Ab:s andel av de nya aktierna skulle bli 64 % och be-
talningsandelens värde 822.640 euro. Av betalningsandelarna skulle Oy Aqua 
Botnica Ab bekosta ändringsarbetena på reningsverket i Kaskö. Ett tilläggslån 
på ca 5,5 miljoner euro behövs för att förverkliga samprojektet. Ansvaret för lå-
net delas i nämnda proportion. För Närpes Vatten Ab:s låneandel på ca 3,5 mil-
joner euro kommer ifall projektet påbörjas att sökas om kommunal borgen hos 
Närpes stad.  
 
Närmare uppgifter rörande aktieteckning, kostnader och finansiering framgår av 
bilagd utredning som gjorts av VD Kurt Rösgren vid Närpes Vatten Ab. 
 

 
 
 
Stadsdirektörens förslag 

Stadsstyrelsen besluter  
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att meddela Närpes Vatten Ab att staden stöder det föreslagna samarbetet rö-
rande en gemensam avloppsvattenrening i Sydösterbotten. 

 
________________ 
 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Oy Aqua Botnica Ab ansöker om Närpes stads borgensförbindelse på 
3 840 000€ för byggande av huvudavloppsledningar inom ramen för projektet 
gällande förnyelsen av avloppsreningen i Närpes. Aqua Botnica är ett sam-
kommunalt bolag som ägs av Närpes Vatten Ab (40%), Teuva kommun (32%) 
och Kaskö stad (28%). Istället för att grunda ett nytt bolag för samrenignen av 
avloppsvatten så har Oy Aqua Botnica Ab, förutom vattenanskaffning, fått som 
uppgift att genomföra den samrening av avloppsvatten som Närpes Vatten och 
Teuva kommun har gått inför. Den tredje delägaren Kaskö stad är för tillfället 
inte med i projektet. Enligt bifogad bilaga från Oy Agua Botnica Ab:s styrelse-
möte framgår att totalkostnaden för hela projektet uppgår till totalt ca 12 milj. 
euro. Av den summan kommer 6 miljoner euro att finansieras med banklån för 
vilket det krävs kommunal borgen. Närpes stads andel av denna borgen skulle 
vara 64% eller 3,84 milj. Euro. 
 
Även om Oy Aqua Botnica Ab inte är ett av koncernbolagen i och med att När-
pes vattens andel understiger 50% av aktierna kan det anses att det ligger ett 
samhälleligt intresse att ge den begjorda borgensförbindelsen. När projektet 
behandlades i stadsstyrelsen den 7.2.2012 nämndes det redan då i beredning-
en att anhållan om borgensförbindelse kommer att inlämnas. I detta fall kan 
man även dra paralleller till Ab Botnia Rosk Oy, där staden äger en minoritets-
andel av aktierna, men även detta bolag har beviljats en kommunal borgen ef-
tersom det upprätthåller en samhälleligt viktig funktion.  
 
Sålunda kan det anses motiverat att ovan nämnda borgensförbindelse ges un-
der förutsättning att även den andra parten, Teuva kommun, ger motsvarande 
borgensförbindelse.  
 

  Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att Närpes stad beviljar Oy Aqua Botnica Ab den anhållna borgensförbindelsen 
på 3,84 milj. euro under förutsättning att även Teuva kommun ger motsvarande 
borgensförbindelse.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ordförande Olav Sjögård anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ären-
det. Viceordförande Sven Jerkku fungerade som ordförande under ärendets 
behandling. 
 
 

------ 
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Ändring av budgeten för år 2015 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén  
Stadsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 15.12.2014 att ”om den i budge-
ten ingående statsandelen på 2,15 miljoner euro för ändrad språkstatus inte er-
hålls bör nämndernas budgeter balanseras med ca 1,3 milj. euro så att räken-
skapsperiodens underskott inte överskrider den ursprungliga budgetramen som 
uppvisade ett underskott på 1,4 milj. euro”. 
 
Eftersom statsrådet inte godkänt stadens anhållan om ändrad språkstatus före 
31.12.2014, då stadens beslut på grund av besvär inte vunnit laga kraft, kom-
mer staden inte att erhålla ökad statsandel för ändrad språkstatus år 2015. Där-
för bör stadens budget ändras i enlighet med ovan nämnda beslut i stadsfull-
mäktige.  Finansministeriet har i sina statsandelsberäkningar för år 2015 redan 
antagit att Närpes stad blir tvåspråkig fr.o.m. 1.1.2015 och därför satt in 2,16 
miljoner euro i ökad statsandel för stadens del.  
Första raten av statsandelen är redan utbetald till stadens konto. Av denna för-
sta rat kommer staten att återindriva 180 000 euro, eller den summa som per 
månad som skulle ha utbetalats till staden för den tvåspråkiga statusen.  
 
Samarbetsförhandlingar har den 7.1.2015 inletts mellan staden och de perso-
nalorganisationer som har medlemmar bland Närpes stads anställda. Målet för 
förhandlingarna är att kunna ingå ett avtal om inbesparingar på personalkost-
naderna på 282 250 euro. Förhandlingarna fortsätter och förslaget är att perso-
nalen skall avstå från 20 % av semesterpenningen mot att den utbetalas i juni 
istället för augusti samt därtill erhålla 1-2 extra avlönade lediga dagar. De an-
ställda som hör till de personalorganisationer som inte godkänner sparavtalet 
kommer att permitteras.  
 
Ca 20-30 anställda avgår från sina befattningar/tjänster varje år p.g.a. pensio-
nering eller andra orsaker. Normalt överväger man för varje fall huruvida en le-
dig plats ska lediganslås eller om man kan omorganisera på något sätt. Under 
innevarande kalenderår är det förfarandet ännu viktigare, och det rekommende-
ras att man i så många fall som möjligt använder tillfälliga lösningar för 2015. 
Respektive anställare överlägger med sin överordnade innan beslut tas om att 
lediganslå en befattning/tjänst. Om man besluter sig för en tillfällig anställning 
bör man kontrollera att det finns en laglig grund att göra avtal på viss tid. 
Avdelningarnas ansvariga tjänstemän har i samråd med personalen och 
nämndordförandena tagit fram förslag till sparåtgärder som den 15.1.2015 be-
handlats i den parlamentariska kommittén.  
Efter lång diskussion beslöt den parlamentriska kommittén föreslå att budgeten 
för år 2015 ändras enligt följande på nämnd och resultatområdesnivå:  
 
Stadsstyrelsen  
 2001 Allmän förvaltning                   -164 600 euro  
 2002 Utvecklande av näringsliv  -57 600   ” 
    Totalt:         -222 200  euro  
 
Vård- och omsorgsnämnden  
 3004 Barn- och familjeomsorg -50 000 ” 
 3002 Hälso- och sjukvård, ökade intäkter 10 000 ” 
 3005 Äldreomsorg            -200 000 ” 
 3001-3006 Kurs-avgifter och resor  
 minskas på alla resultatområden      -14 700 ” 
     Totalt:         -274 700  euro 
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Bildningsnämnden  
 4002 Grundläggande utbildning    -32 500 euro 
 4001-4007 Förnödenheter, material och  
 läroböcker minskas på alla resultatområden -21 990 ” 
 4001-4007 Kurs-avgifter och resor minskas  
 på alla resultatområden                                    -11 030 ” 
 4002-4003 Grundläggande- och gymnasie- 
 utbildning 
 Direktionerna avskaffas fr.o.m. 1.8.2015  -2 480 ” 
     Totalt:   -68 000 euro 
 
Nämnden för fri bildning  
 4502 Biblioteket     -8 500 euro 
 4503 Närpes vuxeninstitut          -30 000 ” 
 4502-4503 Kurs-avgifter och resor  
 minskas på alla resultatområden                   -1 800 ”   
     Totalt:     -40 300 euro 
 
Fritidsnämnden 
 5001-5004 Kulturverk.-nykterhetsarbete,        
     Totalt:         -82 250 euro 
  
Musikinstitutnämnden Legato 
 5500 Legato   Totalt:     -34 200 euro 
 
Tekniska nämnden 
 7000-7012 Kurs-avgifter och resor  
 minskas på alla resultatområden       -3 270 euro 
 7000 Mätning och planläggning    -2 800 ” 
 7001 Allmän teknisk verksamhet   -3 600 ” 
 7002 Byggnader     -6 590 ” 
 7003 Trafikleder                -236 000 ” 
 7004 Idrotts- och friluftsanläggningar  -10 000 ” 
 7005 Parkområden    -2 000 ” 
 7008 Byggnadstillsyn     -4 560 ” 
 7011 Matservice                                  -10 010 ” 
 7012 Städservice                     -14 950 ”  
     Totalt:       -293 780 euro 
 
Nämndernas förslag till inbesparingar uppgår totalt till 1 005 430 euro medan 
inkomsterna ökar med 10 000 euro, därtill kommer inbesparingen på personal-
kostnaderna som totalt beräknas till 282 250 euro för alla nämnder. Inbespar-
ingen på personalkostnaderna kommer att fördelas till respektive nämnd och 
resultatområde i förhållande till nämndens lönekostnader.  
Den totala nettoinbesparingen/budgetändringen på driftskostnaderna uppgår till 
1 297 680 euro. 
Närmare uppgifter om inbesparingsförslagen framgår ur bilagorna.   
De interna kostnaderna/intäkterna för Adb-underhållet fördelas mellan nämn-
derna enligt nya beräkningar för användningen.  
 
Avdragen i kommunalbeskattningen har ökat mera än vad som tidigare uppgi-
vits, intäkterna från kommunalskatten bör därför sänkas med 200 000 euro i 
budgeten. För att kunna uppnå den eftersträvade budgetramen på 1,361 milj. 
euro utan ytterligare inbesparingar föreslås att avskrivningen av Logen fastig-
heten på 250 000 euro görs redan i 2014 års bokslut. Mera verksamhetsintäk-
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ter än budgeterat gör att avskrivningen kan göras tidigare, dessutom är fastig-
heten redan tagen ur bruk.    
 
Genom ovan nämnda ändringar i budgeten 2015 uppnås stadsfullmäktiges be-
slut om att den ursprungliga budgetramen på -1,36 milj. inte får överskridas, det 
budgeterade underskottet uppgår efter ändringarna till 1 361 581euro.   
Årsbidraget försämras från 2,1 milj. euro till 1 milj. euro vilket betyder att inve-
steringarna år 2015 bör minskas med 1 milj. euro för att undvika ökad låneupp-
tagning.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att budgeten ändras enligt 
följande på nämndnivå:  
 
Stadsstyrelsen,    -222,200  euro 
Vård- och omsorgsnämnden netto   -274,700 ” 
Bildningsnämnden     -68,000 ” 
Nämnden för fri bildning     -40,300 ” 
Fritidsnämnden     -82,250 ” 
Musikinstitutet Legato    -34,200 ” 
Tekniska nämnden   -293,780 ” 
 
Sparavtalet med personalen som beräknas minska personalkostnaderna med 
282 250 euro fördelas mellan nämnderna i förhållande till lönekostnaderna.  
Kommunalskatten minskas med 200 000 euro medan avskrivningarna minskas 
med 250 000 euro.  
 
Budgeten för år 2015 kommer efter ändringarna att uppvisa ett årsbidrag på 1 
034 459 euro och ett underskott på -1,361 581 euro.  
I finansieringsanalysen upptas inga nya lån utan det ökade underskottet balan-
seras genom minskade investeringskostnader samt ändring i likvida medel.  
Beredningen och nämnden ges befogenhet att rätta till kalkylerna och resultat-
områdenas budgetsiffror och texter i enlighet med stadsfullmäktiges beslut.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ändring av investeringsbudget 2015-2017 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
Investeringsbudgeten för åren 2015-2017 bör ändras på några punkter för att 
uppfylla stadsfullmäktiges beslut från 15.12.2014. Enligt beslutet ska invester-
ingarna minskas med 1 milj. euro i budgeten för år 2015 om språkstatuspeng-
arna inte kan erhållas. Detta görs för att undvika ökad låneupptagning eftersom 
årsbidraget sjunker med ca 1 milj. euro år 2015.   
 

Förändring i anslag: (1000 euro) 
 
 Utgifter  
 Närpes vård- och servicecenter        år 2015      år 2016      år 2017 
    -minskning                    500  200
  -ökning                                         200  
 Kalax daghem  

  -minskning                                       200   
  -ökning                 200 

 Mosedals läktare  
  -minskning                              120  
  -ökning                 120 
 Byggande av dagvattenledningar  
  -minskning                             25 
 Byggande och beläggning av gator 
  -minskning                                   75 
 Gc-bana, Klockarback-Kalax  

 -minskning                                            450 
  -ökning                 450
 Vägbelysning sanering 

         -minskning                           100 
    
   Förändring i utgifter totalt:  
    Minskning 1020 450 200
     Ökning                            520 450 
 
 Intäkter  
 Ara bidrag 

        -minskning                       200 
        -ökning                 80 120 

 Försäljning av fastigheter   
        -ökning                     200 
 
       Förändring i intäkter totalt:  
    Minskning 200                
     Ökning 200  80 120 
 
    Förändring i nettoinvest. -1 020 -10 130 

     
 

De föreslagna förändringarna i investeringsanslagen sträcker sig i vissa fall 
över hela ekonomiplanperioden. De största förändringarna gäller Närpes vård- 
och servicecenter och Kalax daghem. Starten för investeringarna skjuts upp så 
att merparten av kostnaderna kommer på år 2016.  
De beräknade bidragen från Ara budgeteras i förhållande till de årliga invester-
ingskostnaderna för vård- och servicecentret.  
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Försäljning av fastigheter ökas med 200 000 euro år 2015.  
 
Investeringskostnaden netto uppgår efter förändringarna till 3 392 000 euro år 
2015, 4 864 000 euro år 2016 och 3 444 000 euro år 2017.  
Genom att minska investeringarna med ca 1 milj. euro år 2015 kan ökad låne-
upptagning undvikas under planperioden eftersom nettoinvesteringarna mins-
kar med 900 000 euro totalt sett under hela planperioden 2015-2017.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att investeringsbudgeten för åren 2015 - 2017 ändras enligt ovanstående för-
slag.   
 

Stadsstyrelsens beslut: 
På förslag av ordförande Olav Sjögård beslöt stadsstyrelsen föreslå att ansla-
get för gång- och cykelbana mellan Klockarback och Kalax justerades till 
350.000 euro år 2016 och 250.000 euro år 2017. 
På förslag av ledamot Michaela Esch beslöt stadsstyrelsen föreslå att anslaget 
om 20.000 euro för möbler till sammanträdesrum 117 i stadshuset  senareläg-
ges till 2016. 
Till övriga delar godkändes stadsdirektörens förslag.  
 

------ 
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Godkännande av skissritningar, byggnadssättsbeskrivning och preliminärt 
kostnadsförslag för renovering och tillbyggnad av Kalax daghem 

 
I årets budget finns 1,2 milj. € samt i nästa års budget 1,7 milj. € för byggnads-
arbetena.  
Daghemmet kommer att ha 6 avdelningar med max 84 platser. Dessa är förde-
lade enligt följande: 
 
1 babyavdelning med 8-10 platser, 9 mån. – ca. 1,5 åringar. 
2 lilla avdelningar med vardera 12 platser, ca. 1-3 åringar. 
2 stora avdelningar med vardera 21 platser, 3-6 åringar (ej förskolebarn). 
1 avdelning med 6-8 platser som kombinerad avdelning för daglig- och natt- 
och helgvård. 
 
Ark.byrå Küttner Ky fungerar som huvudplanerare. 
 
Skissritningarna har uppgjorts i samråd med representanter för daghemsvä-
sendet. 
 
Arbetena omfattar en nybyggnad på totalt 1 419 brm2 samt en ombyggnad av 
gårdsplanen för åstadkommande av bättre trafiksäkerhet och ordnade lekom-
råden. Delar av den gamla skolan rivs och ingången omdisponeras. 
 
Byggnadskostnaderna är beräknade till 2,95 milj. €. 
 

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

Beslut: 
Efter en lång och ingående diskussion godkändes tekniska direktörens förslag 
enhälligt. 
 
Nämnden godkände också enhälligt att nämndmedlemmarna delges utredning-
ar gällande val av värmekälla. 
 

____ 
 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagda skissritningar och byggnadssättsbeskrivning godkännes. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Samarbetsförhandlingar; lokalt avtal och permittering 
 

Personalchef Helena Holmlund: 
Om det i kommunens budgetförslag förutsätts åtgärder vilkas genomförande 
sannolikt leder till flera uppsägningar, överföringar till anställning på deltid, 
permitteringar eller avsevärda försämringar i anställningsvillkoren, skall åtgär-
derna behandlas vid samarbetsförfarande innan kommunstyrelsen ger sitt slut-
liga budgetförslag till fullmäktige. (Lag om samarbete §4) 
 
Innan arbetsgivaren avgör ett ärende som avses i 4 eller 4 a § ska arbetsgiva-
ren med åtminstone de arbetstagare som saken gäller i en anda av samarbete 
och i syfte att uppnå enighet diskutera grunderna för, verkningarna av och al-
ternativen till en åtgärd som är under beredning. Diskussionerna ska inledas i 
så god tid som möjligt. (Lag om samarbete §5) 
 
Om uppsägningen, permitteringen eller överföringen till anställning på deltid 
som arbetsgivaren överväger gäller färre än tio arbetstagare eller en permitte-
ring som varar högst 90 dagar gäller minst tio arbetstagare, anses arbetsgiva-
ren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet när förhandlingar har förts under en 
tidsperiod om 14 dagar från det att de inleddes, om inte något annat avtalas vid 
samarbetsförhandlingarna. (Lag om samarbete §13) 
 
I enlighet med ovanstående lagparagrafer och stadsfullmäktiges beslut 
15.12.2014, att budgeten ska balanseras så att räkenskapsperiodens under-
skott inte överstiger -1,4 miljoner euro, har samarbetsförhandlingar inletts den 
7.1.2015 mellan Närpes stad/arbetsgivaren och de fem personalorganisatio-
nerna som representerar stadens personal (JYTY - Offentliga och privata sek-
torns funktionärsförbund, JHL – Förbundet för den offentliga sektorn och väl-
färdsområdena, SUPER – Finlands närvårdar- och primärskötarförbund, TEHY 
– Social- och hälsovårdens fackorganisation, FOSU – Förhandlingsorganisatio-
nen för offentliga sektorns utbildade). Arbetsgivarens förslag har varit ett lokalt 
avtal om semesterpenningen, där personalen skulle avstå 20 % av sin semes-
terpenning år 2015 mot kompensation i form av tidigare utbetald semesterpen-
ning och 1-2 extra avlönade lediga dagar. Förslaget motiveras med att det är 
det förmånligaste sparsättet för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är 
solidariskt, alla bidrar enligt sin egen inkomstnivå, verksamheten kan fortlöpa 
ganska ostört, vilket även gynnar personalens ork och hälsa, personalen får ex-
tra ledighet och permitteringar som drabbar hårdare och inte berättigar till nå-
gon ersättning åt de anställda kunde undvikas. 
 
I förhandlingarna har framkommit att JYTY är villigt att ingå lokalt avtal under 
förutsättning att all personal behandlas lika, d.v.s. att all personal blir delaktig i 
inbesparingarna, så att de som inte omfattas av det lokala avtalet permitteras 
istället. SUPER, TEHY och FOSU har meddelat att de inte godkänner ett lokalt 
avtal. JHL har meddelat att de inte kan ta beslut förrän de har behandlat för-
handlingsresultatet på medlemsmöte. 
 
Enligt stadens förvaltningsstadga § 80 förutsätter permittering av ekonomiska 
och/eller produktionsmässiga orsaker beslut i stadsfullmäktige. 
 
Personal som kan permitteras är ordinarie personal som är i tjänst/arbete samt 
visstidsanställda som är vikarie för en ordinarie anställd som skulle kunna per-
mitteras. Tjänsteinnehavare på viss tid kan permitteras om tjänsteförhållandet 
pågått oavbrutet i minst sex månader. Med beaktande av dessa kriterier är det 
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ca 730 anställda som kan permitteras. Om en del av personalen ingår ett lokalt 
avtal blir förstås antalet som behöver permitteras mindre. 
 
För att inte ännu i detta skede utesluta något fackförbund ur det lokala avtalet 
har en tidsfrist getts åt fackförbunden att senast 16.2.2015 meddela om de 
godkänner det lokala avtalet. För att stadens hela personal, också de som inte 
hör till någon av dessa fem fackliga organisationer, ska omfattas av det lokala 
avtalet krävs det att samtliga fem förbund ingår lokalt avtal. I annat fall är det 
enbart det undertecknande förbundets medlemmar som omfattas av avtalet.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att för arbetsgivarens del godkänna förslaget till lokalt avtal om semesterpen-
ning och att befullmäktiga personalchefen och stadsdirektören att underteckna 
avtalet med de fackförbund som per 16.2.2015 meddelat sin vilja att ingå avtal  
 
att föreslå för stadsfullmäktige att all personal som inte omfattas av det lokala 
avtalet och som enligt lagen kan permitteras, permitteras för fyra dagar per 
person under kalenderåret 2015. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Invånarenkät angående kommunindelningsutredningen 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Den pågående kommunreformen har tagit ett steg framåt i och med att den s.k. 
Vasautredningens resultat har presenterats i form att ett utkast till samgångsav-
tal för kommunerna i Vasaregionen. Detta avtal ska behandlas i de olika kom-
munernas fullmäktigen senast den 15.6.2015 Före detta ska det i Närpes hållas 
fyra medborgarseminarier där invånarna inbjuds för att diskutera Vasautred-
ningens resultat. Förutom dessa evenemang bör närpesborna i ett bredare 
hänseende ges möjlighet att kunna påverka och säga sin åsikt i kommunindel-
ningsutredningen. 
 
Stadsfullmäktige behandlade på sitt möte den 14.5.2012, 16§ en motion gäl-
lande ordnande av folkomröstning eller någon form av invånarenkät gällande 
kommunreformen. I det skedet som kommunreformen befann sig då ansåg 
stadsfullmäktige att frågan inte var aktuell och att ärendet tas till ny prövning då 
kommunreformen fått mera konkreta former. I och med att det nu finns ett ut-
kast till samgångsavtal kan det anses att frågan bör tas till ny behandling.  
 
Eftersom det hålls Riksdagsval den 19.4.2015 är det i praktiken omöjligt att hål-
la en kommunal folkomröstning under våren eftersom tidtabellen inte tillåter 
detta. Därtill kan konstateras att utkastet till kommunsammanslagningen ut-
tryckligen är ett utkast och att en ny förhandlingsrunda sannolikt kommer att 
behövas då det står klart vilka kommuner som fortsättningsvis skulle vara in-
tresserade av en samgång. Detta gör det möjligt att en folkomröstnings skulle 
kunna hållas i ett senare skede.  
 
En invånarenkät är ett smidigare alternativ som sannolikt skulle kunna gå att 
genomföra ännu under våren. Därtill skulle det i en invånarenkät gå att ställa 
fler frågor än genom en folkomröstning. I en invånarenkät skulle man kunna gå 
djupare in i de olika delarna som en kommunsammanslagning innebär såsom 
hur servicen ska produceras, hur förvaltningen ordnas, språkliga förhållanden, 
näringslivsfrågor, möjligheter till inflytande med mera. Därtill torde en medbor-
garenkät vara ett kostnadsmässigt förmånligare alternativ än en folkomröstning. 
 
Därför föreslås att stadsstyrelsen utreder möjligheterna för att ännu under vå-
ren ordna en medborgarenkät för att utreda kommuninvånarnas åsikt i kom-
munindelningsutredningen.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att ordna en invånarenkät gällande kommunindelningsutredningen och den 
språkliga statusen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- bildningsnämnden 1.12.2014 
- nämnden för fri bildning 10.12.2014 
- fritidsnämnden 18.12.2014 
- vård- och omsorgsnämnden 18.12.2014 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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Företagarpris 2014 
 

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 2014 har förslag inbegjorts av Närpes Företagare r.f. Fö-
reningens styrelse föreslår att Firma När-Bok, innehavare Marita och Hasse 
Grönberg skall erhålla företagarpriset. Motiveringen till företagarpriset framgår 
av bilaga.  
 
Verksamheten inleddes år 2000 och flyttades för något år sedan till större loka-
liteter i centrum av Närpes. 
 
Detta ärende ges publicitet först i samband med utdelningen av priset. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Firma När-Bok, innehavare Marita och Hasse Grönberg tilldelas 2014 års fö-
retagarpris 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: 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: 
 
 
 
 
I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas 
genom besvär med stöd av kommunallagen med motiveringen att beslutet strider 
mot lagen om offentlig upphandling. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att ett brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som 
antecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
I rättelseyrkandet ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen 
anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer. 
Till rättelseyrkandet skall fogas 
- det beslut i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original 
- handlingar man hänvisar till 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Stadsstyrelsen i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
E-post: staden@narpes.fi 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den sista dagen för den tid rättelseyrkande får framställas innan äm-
betsverket stänger. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet 

 
Över detta beslut kan besvär anföras hos: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 

Besvärstid 
Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part 
anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett 
brev därom  avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset el-
ler som har antecknats i ett  särskilt intyg om delfående av beslutet. 
Beslut som getts efter anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då 
beslutet gavs. 
 
Vid beräkningen av dagen för delfåendet och tiden för sökande av ändring ska föl-
jande bestämmelser i lagen om beräknande av laga tid beaktas: 
* den dag då tiden för sökande av ändring anses börja räknas inte med i tidsfristen 
* om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första  
   maj, julafton, midsommarafton eller en söckenlördag, får ändring sökas den  
   första vardagen därefter 
* ändring ska sökas senast den sista dagen av tidsfristen innan ämbetsverket  
  stänger. 

 
Besvärsskrift 

Av besvärsskriften bör framgå: 
- besvärandens namn, yrke, boningskommun, postadress och telefonnummer 
- beslut, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller av den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens namn, yrke, boningskommun och postadress upp-
givas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och bevis över den dag, 
från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till  besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. 
Besvärshandlingarna skall vara framme senast den sista besvärsdagen innan ver-
ket stänger. 

 
Rättegångsavgift 

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig-
heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. I nämnda lag finns särskilda bestämmelser 
om vissa fall där avgift inte uppbärs. 
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