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SAMMANTRÄDESTID: 01.02.2016  kl. 17:00 – 17:20 

SAMMANTRÄDESPLATS: Stadshuset, styrelserummet 

NÄRVARANDE 
MEDLEMMAR: 

Ordförande 
I viceordf. 
II viceordf. 
Medlemmar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olav Sjögård 
Sven Jerkku 
Tanja Eklund 
Emina Arnautovic´ 
Kerstin Berg 
Michaela Esch 
Marianne Nyqvist-Mannsén 
Peter Sjökvist 
Matts-Erik Viklund 
Lasse Åberg 
 
 

FRÅNVARANDE: Ledamot Martin Westerberg i vars ställe ers. Linda Pellfolk 
närvar. 
 

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

ÄRENDEN: §§ 31 - 33 

UNDERSKRIFT Ordförande 
 
 
Olav Sjögård 

Protokollförare 
 
 
Peter Andersén 

PROTOKOLLET HAR 
JUSTERATS 

Tid 1.2.2016 
 
 
 
Tanja Eklund    Michaela Esch 

PROTOKOLLET HAR 
VARIT FRAMLAGT TILL 
PÅSEENDE 

Tid och plats 1.2.2016 
Stadshuset i Närpes 
 
 
Peter Andersén 
förvaltningsdirektör  

Utdragets riktighet bestyrker: 
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 

------ 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes ledamöterna Tanja Eklund och Michaela Esch 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet 1.2.2016                     
och hålles till allmänt påseende följande dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Förvaltningsdirektörstjänsten 
 
SSTYR 03.11.2015, § 139 
SFGE 09.11.2015, § 75 
SSTYR 01.12.2015, § 151 
SSTYR 26.01.2016, § 26 

 
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. 

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

------ 
 
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: 
Ledamot Matts-Erik Viklund föreslog att Markus Norrback väljs till ny förvalt-
ningsdirektör. 
Ledamot Sven Jerkku föreslog att Björn Häggblom väljs till ny förvaltningsdirek-
tör. 
Stadsstyrelsen företog omröstning mellan M-E Viklunds förslag (ja) och S. 
Jerkkus förslag (nej). I omröstningen avgavs en (1) ja-röst och tio (10) nej-
röster. 
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen därmed beslutat att för stadsfull-
mäktige föreslå  
 
att  Björn Häggblom väljs till ny förvaltningsdirektör  och 
 
att prövotiden för tjänsten är 6 månader.  

  
------ 
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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:§§ 31-33 
 
 
 
 
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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