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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 Martin Westerberg och Lasse Åberg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                      
den 13.2.2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Tidpunkten för stadsstyrelsens sammanträden 2015 
 

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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Val av personal- och lönesektion inom stadsstyrelsen 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Enligt förvaltningsstadgan (§§ 21-24) finns en personal- och lönesektion inom 
stadsstyrelsen. 
Sektionens uppgifter är i huvudsak att representera staden som arbetsgivare, 
verkställa kollektivavtalens bestämmelser, ta initiativ i frågor som rör stadens 
personalpolitik och uppgöra personalstrategier. 
Stadsstyrelsen väljer fem medlemmar jämte personliga ersättare till sektionen 
bland styrelsens ledamöter och ersättare. Stadsstyrelsen väljer även ordföran-
de och viceordförande för sektionen. 
Närmare uppgifter om sektionens arbetsuppgifter och beslutanderätt framgår 
av bilagt utdrag ur förvaltningsstadgan. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att välja fem medlemmar och fem personliga ersättare till personal- och   

 lönesektionen för 2015-2016 
 
2) att välja ordförande och viceordförande för sektionen för samma mandat- 

 tid. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt 
 
1) att välja följande medlemmar och personliga ersättare till personal- och 

 lönesektion för 2015-2016: 
 
     Ordinarie Ersättare 

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

 
2) att välja Olav Sjögård till ordförande och Michaela Esch till viceordföran

 de i sektionen. 
------ 
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Stadsstyrelsens företrädare i nämnder 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Enligt § 96 i förvaltningsstadgan för Närpes stad skall stadsstyrelsen utse före-
trädare i följande nämnder: Vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, fri-
tidsnämnden, nämnden för fri bildning, nämnden för musikinstitutet och teknis-
ka nämnden. Stadsstyrelsen utser inte företrädare i centralvalnämnden, val-
nämnderna och revisionsnämnden. 
 
Styrelsens företrädare har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträ-
den. Företrädaren skall uppmärksamgöra stadsstyrelsen på de frågor som be-
handlas i nämnden och som har större betydelse för stadens förvaltning. Finner 
stadsstyrelsens företrädare att något ärende, som avgjorts i nämnden, borde 
överföras till stadsstyrelsen för behandling bör han/hon vidta erforderliga åtgär-
der härför. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse företrädare i följande nämnder: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Bildningsnämnden 
Fritidsnämnden 
Nämnden för fri bildning 
Nämnden för musikinstitutet 
Tekniska nämnden 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utse följande företrädare i nämnder: 
 
Vård- och omsorgsnämnden  Marianne Nyqvist-Mannsén 
Bildningsnämnden  Kerstin Berg 
Fritidsnämnden   Tanja Eklund 
Nämnden för fri bildning  Michaela Esch 
Nämnden för musikinstitutet  Matts-Erik Viklund 
Tekniska nämnden  Sven Jerkku 

------ 
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Stadsstyrelsens representanter i samarbetsgruppen 2015-2016 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Samarbetsgruppen för samarbetsförfarande mellan arbetsgivaren och huvud-
förtroendemännen består av; 
1) för arbetstagarna: representanter för FOSU, JHL, JYTY, Super och Tehy (en 
representant per facklig organisation). 
2) för arbetsgivarna: som självskrivna medlemmar stadsdirektören, personal-
chefen. Därutöver har arbetsgivaren representerats av stadsstyrelsens ordfö-
rande jämte en ledamot. 
 

Stadsdirektörens förslag 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att till samarbetsgruppen som arbetsgivarens representanter, utöver stads-
direktören och personalchefen, utse stadsstyrelsens ordförande och en leda-
mot av stadsstyrelsen. Mandattiden är 2015-2016. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att till arbetsgivarens representanter i samarbetsgruppen för åren 2015-2016 
utse: 
 
Stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård 
Stadsstyrelseledamot Peter Sjökvist 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist 
Personalchef Helena Holmlund 
 

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

 
Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 

Stadsstyrelsen bör för år 2015 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 
2015. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utse representanter till ifrågavarande sammanslutningars årsmöten under år 
2015 i enlighet med bilagd förteckning. 
 

------ 
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Val av arbetsgrupper och kommittéer för 2015-2016 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Stadsstyrelsen kan för handhavande av tillfälliga uppdrag eller uppdrag av sta-
digvarande karaktär tillsätta kommittéer, dock inte för längre tid än stadsstyrel-
sens mandattid. 
 
Under föregående mandatperiod har ett antal kommittéer och arbetsgrupper 
varit verksamma. Dessa framgår av bilagd förteckning. En del  arbetsgrupper 
har slutfört sitt arbete och deras mandattid behöver inte förlängas. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse kommittéer och arbetsgrupper för 2015-2016. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utse kommittéer och arbetsgrupper för åren 2015-2016 enligt bilagd förteck-
ning. 
 

------ 
 
 

ALLM: 28/2015§ 35, SSTYR 2015-02-10 18:00 Sida 10



Uppbådsnämnden för år 2015 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Österbottens regionalbyrå vid Österbottens militärlän ber att stadsstyrelsen ut-
ser en ledamot jämte en ersättare till uppbådsnämnden för år 2015. Till upp-
draget bör, såvitt möjligt, utses personer med kännedom om de förhållanden, 
som råder under beväringstjänstgöringstiden och vilka själva avtjänat sin värn-
plikt. 
 
Senaste år valdes Stefan Träskvik till ordinarie medlem och Susanna Nixholm-
Bäck till ersättare i uppbådsnämnden. I år ordnas uppbådet i Närpes den 16 
september i stadshuset gemensamt för Närpes och Kaskö. 
 
Det är kutym att staden bjuder på kaffe åt de närvarande vid uppbådstillfället. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse en ledamot jämte ersättare till uppbådsnämnden för år 2015, samt 
 
att staden bjuder på kaffe åt de närvarande vid uppbådstillfället. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utse Stefan Träskvik till ledamot och Susanna Nixholm-Bäck till ersättare i 
uppbådsnämnden för år 2015 samt 
 
att staden bjuder på kaffe åt de närvarande vid uppbådstillfället. 
 
 

------ 
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Val av representanter till samkommunsstämma för samkommunen Svenska  
Österbottens förbund för utbildning och kultur för år 2015 

 
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 2015. 
 

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 2015: 
 
Ordinarie    Ersättare 
Eivor Becker   Sam Lindén 
Michaela Esch   Emina Arnautovic´ 
Stefan Träskvik   Marianne Nyqvist-Mannsén 
 

------ 
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Val av representant i den sydösterbottniska samarbetsdelegationen 
 
Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 

De tre sydösterbottniska städerna beslöt år 1999 att tillsätta en gemensam 
samarbetsdelegation för att stärka samarbetet inom regionkommunen. 
 
Enligt tidigare gjorda beslut i kommunernas fullmäktigeförsamlingar skall i sam-
arbetsdelegationen ingå stadsfullmäktigeordförandena, styrelseordföranden, 
stadsdirektörerna samt ytterligare en förtroendevald från respektive stad, totalt 
12 medlemmar. 
Från Närpes har tidigare Sture Häggblom fungerat som den fjärde representan-
ten. 
 
Ordförandeskapet i delegationen växlar från år till år. Kaskö kommer att inneha 
ordförandeskapet under detta år. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 

 
att utöver de ovannämnda självskrivna representanterna välja en fjärde repre-
sentant i den sydösterbottniska samarbetsdelegationen för 2015-2016.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utöver de ovannämnda självskrivna representanterna välja Peter Sjökvist till 
representant i den sydösterbottniska samarbetsdelegationen för åren 2015-
2016. 
 

------ 
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Val av representant till styrelsen för Bottenhavets sjukhem 2015-2016 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem i Kristinestad uppmanar staden att utse sin 
representant i stiftelsens styrelsen för perioden 2015-2016. Enligt stiftelsens 
stadgar § 5 skall varje kommun som tagit del av grundkapitalet, utse en med-
lem till stiftelsens styrelsen för två år. 
 
Under föregående period har Björn Forsén varit medlem och Sven-Erik Björk-
backa ersättare i styrelsen. 
 
Enligt stiftelsens stadgar behöver inte ersättare utses men ledningen för stiftel-
sen anser det ändå vara önskvärt att ersättare utses. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse en medlem och en ersättare i styrelsen för Bottenhavets sjukhem för 
åren 2015-2016. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt 
 
att välja Björn Forsén till ordinarie medlem och Sven-Erik Björkbacka till ersät-
tare i styrelsen för Bottenhavets sjukhem för åren 2015-2016. 
 

------ 
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Tillsättande av äldreråd 2015-2016 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Ett äldreråd har verkat i Närpes sedan 2002 som ett samarbetsorgan mellan 
staden och äldreorganisationer verksamma inom stadens område. 
Äldrerådet har sju medlemmar, som väljs av stadsstyrelsen för två år åt gång-
en. Därtill utses en tjänstemannasekreterare. Rådets arbetsuppgifter framgår 
av bilaga. 
Äldrerådet tillsättes av stadsstyrelsen och har kommittéstatus. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att utse sju medlemmar jämte personliga ersättare i äldrerådet för åren 2015-             
    2016 
 
2) att välja ordförande och viceordförande för äldrerådet samt 
 
3) att utse socialarbetare Kristina Maars till sekreterare för äldrerådet. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
1. att utse följande sju medlemmar jämte personliga ersättare i äldrerådet 

 för åren 2015-2016: 
 

 Ordinarie   Ersättare 
Gun Forsman, ordf.  Kurt Edman 
Kerstin Berg, viceordf.  Martin Westerberg 
Rolf Kalberg  Ritva Granholm 
Bror Backholm  Birgitta Bäcklund 
Sven Backman  Sture Häggblom 
Maja Häggblom  Nils Westerholm 
Sven Backlund  Birgit Söder 

 
2. att välja Gun Forsman till ordförande och Kerstin Berg till viceord- 

 förande för äldrerådet samt 
 

3. att utse socialarbetare Kristina Maars till sekreterare för äldrerådet. 
 

------ 
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Tillsättande av handikappråd för 2015-2016 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Stadsstyrelsen beslöt hösten 2003 att tillsätta ett handikappråd med uppgift att 
fungera som utlåtandeorgan i handikappfrågor samt att även kunna komma 
med egna initiativ och framställningar. 
Handikapprådet har sju medlemmar samt en tjänstemannasekreterare. Rådet 
består av representanter för de tre lokala handikapporganisationerna, vård- o 
omsorgsnämnden, bildningsnämnden, tekniska nämnden och stadsstyrelsen. 
Handikapprådet har under de gångna åren haft följande sammansättning: Alice 
Gull, Niclas Bäckström, Zandra Eklund, Gudrun Lindén-Peräkorpi, Jan-Erik 
Bergman, Hans Hall och Ebba Granström och Emina Arnautovic´. 
Handikapprådet tillsättes av stadsstyrelsen och har kommittéstatus. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att välja sju medlemmar till handikapprådet för åren 2015-2016 
 
2) att välja ordförande och viceordförande för rådet samt 
 
3) att socialarbetare Harriet Ström utses till sekreterare för handikapprådet. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
1. att välja följande åtta medlemmar till handikapprådet för åren 2013-2014: 

 
Jan-Erik Bergman 
Niclas Bäckström 
Zandra Eklund 
Ebba Granström 
Majgret Lillsjö 
Hans Hall 
Gudrun Lindén-Peräkorpi 
Emina Arnautovic´ 

 
2. att välja Niclas Bäckström till ordförande och Ebba Granström till viceord

 förande för rådet. 
 
3. att socialarbetare Harriet Ström utses till sekreterare för handikapprådet. 

 
-------- 
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Fastställande av dispositionsplan för stadsstyrelsen 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Stadsfullmäktige fastställde 2.2.2015 den slutliga budgeten för detta år. De to-
tala driftsutgifterna är brutto 62 milj. € och netto 53,8 milj. €. 
Under stadsstyrelsen finns budgeterade medel för allmän förvaltning, utveck-
lande av näringslivet och landsbygdsförvaltning till en bruttosumma om 2,87 
milj.€. Nettoutigfterna är budgeterade till totalt 2,47 milj. €. 
 
Nettoutgifterna fördelar sig enligt följande: 
 
* allmän förvaltning 1.917.350 € 
* utv. av näringslivet    359.900 € 
* landsbygdsförvaltning    197.500 € 
     
Stadsstyrelsens andel av den totala bruttobudgeten är ca 4,3 %. 
 
Efter det att budgeten har godkänts i fullmäktige gör varje sektororgan sin egen 
dispositionsplan, som mera i detalj visar hur de budgeterade medlen skall an-
vändas under året. Stadsstyrelsen fastställer för sin del dispositionsplanen för 
ovannämnda verksamheter. 
Dispositionsplanen finns som bilaga. De budgetändringar som balanseringen 
av ekonomin under 2015 kräver inom stadsstyrelsens resultatområden framgår 
av en skild kolumn. 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt med den justeringen att ett anslag intas i årets 
budget för sommarpraktik för 20 ungdomar och i stället strykes anslaget helt för 
studiestöd till studerande. 
 

------ 
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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 200 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 9.000 euro för reklamplatserna gäl-
lande representationslagen. 

 
Med tanke på balanseringskravet i stadens budget skulle årets stöd bli 6.300 
euro (- 30 %). 
 
Medlen tas från näringslivsbudgeten. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att staden sponsorerar Närpes Kraft ishockeyförening r.f. med 6.300 euro för 
reklam på representationslagens spelarskjortor samt reklamskylt i ishallen un-
der säsongen 2014-2015. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ansökan om kommunal finansiering för projektet Future Fox studio 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Centria ammattikorkeakoulu Oy har för avsikt att starta upp ett utvecklingspro-
jekt inom pälsdjursbranschen under namnet FutureFOXstudio. Inom projektet 
kommer man att arbeta med produktutveckling med fokus på blåräv och med 
att skapa internationella nätverk. Centria har tidigare drivit ett projekt (Future 
FURstudio) och det nya projektet bygger på de resultat det tidigare projektet 
gav, nämligen behov av produktutveckling och att hitta nya marknader för blå-
räv. 
 
Projektet FutureFOXstudio har planerats i samarbete med pälsdjursnäringens 
branschorganisationer och är tänkt att pågå i två år. Totalbudgeten för båda 
åren är 216.500 euro. Huvudfinansiär skulle Österbottens förbund vara med 60 
% av kostnaderna. Projektägaren Centria skulle stå för 18 %, pälsbranschen för 
10 % och resten (12 %) skulle täckas med kommunal motfinansiering.  
Utgående från antalet pälsfarmer år 2013 skulle Närpes andel vara 3.452 euro 
eller 1.726 euro/år. 
 
I stadens budget finns i år lägre anslag än tidigare för kommunal motfinansie-
ring (50.000 euro) men vi har tillsvidare inga andra ansökningar att ta ställning 
till. Företagshuset Dynamo utarbetar visserligen planer för ett par utvecklings-
projekt som skall vara gemensamma för den sydösterbottniska regionen men 
dessa skall även rymmas inom budgeterat anslag. 
 
Eftersom det i Närpes finns ett rätt stort antal pälsdjursfarmer, som är viktiga för 
sysselsättning och skatteunderlag torde det vara motiverat att delta i utveck-
lingsprojektet FutureFOXstudio. 
 
Närmare uppgifter om projektet framgår av bilagd ansökan. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att Närpes stad deltar i projekt FutureFOXstudio med en finansieringsandel om 
3.451,92 euro för åren 2015 och 2016.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes stad,  köpare: Göran och  
Barbro Böling 

  
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Göran och Barbro Böling har anhållit om att få köpa tomt nr 1 i kvarter 15 på 
Johannesbergs bostadsområde i Finby. Sökandena har arrenderat tomten från 
och med 1.3.2007. En bostadsbyggnad och garage har uppförts på tomten och 
enligt punkt 7 i arrendeavtalet har arrendatorerna rätt att inlösa tomten.  
 
Området utgör ca 1.405 m2 av fastigheten Johannesberg RN:r  80:25 i Finby 
by. Tomtens indexjusterat värde är 4.106 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad samt Göran och Barbro Böling god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes stad, köpare: J och A Linde 
man Oy Ab 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Företaget J & A Lindeman Oy Ab har anhållit om att få köpa ett ca 14.450 m2 
stort område av tomt nr 6 i kvarter 500 på Nixback industriområde i Finby. Sö-
kanden har arrenderat området från och med 1.12.2006. Stadsfullmäktige har 
13.11.2006 § 168 fastställt priset för området till 10.400 med motiveringen att 
tomten till stora delar är omöjlig att bebygga på grund av stora höjdskillnader (7 
– 8 m). Företaget äger numera också angränsande tomtdel av samma tomt 
(fastigheten RN:r 71:25) som är bebyggd med en industrihall.  Eftersom tomten 
är bebyggd med en industrihall så uppfylls villkoren i punkt 4 i arrendeavtalet 
och arrendatorn har således rätt att inlösa tomtdelen.  
 
Området utgör ca 14.450 m2   av fastigheten Nixback RN:r 71:19 i Finby by. 
Tomtens indexjusterade värde är 12.227 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte kartor framgår av bilagor.    
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och J & A Lindeman Oy Ab godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

 
 

ALLM: 22/2015§ 46, SSTYR 2015-02-10 18:00 Sida 21



Godkännande av köpebrev /  säljare: Närpes stad, köpare: Oy Stenholm  
Real Ab 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Oy Stenholm Real Ab har anhållit om att få köpa en tomtdel på Högback indu-
striområde. Sökandena äger från tidigare ca 8.890 m2 av tomt nr 5 i kvarter 152 
medan Närpes stad äger ett ca 1.940 m2 stort område av samma tomt. Sökan-
de uppför som bäst en industrihall på sin tomtdel.  
 
Eftersom stadens markområde, enligt fastställd detaljplan, utgör endast en liten 
del av tomten så är det motiverat att sälja området som tillskottsmark till Oy 
Stenholm Real Ab. 
  
Försäljningen gäller ett ca 1.940 m2 stort område av fastigheten VÄSTANÅKER 
RN:r 5:119 i Finby by och köpesumman utgör 3.265 euro.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och kartor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Oy Stenholm Real Ab godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes stad, köpare: Fredrik Wallvik 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Fredrik Wallvik har anhållit om att få köpa tomt nr 3 i kvarter 580  i fastställd de-
taljplan på Högback industriområde. Wallvik fastigheter har arrenderat halva 
tomten från 1.9.2011 med option på hela tomten. Arrendekontraktet har trans-
porterats på Fredrik Wallvik 29.1.2015.  
Eftersom tomten är bebyggd har arrendatorn, enligt punkt 4 i arrendeavtalet, 
rätt att inlösa tomten.  
 
Området utgör sammanlagt ca 8.600 m2  av fastigheten Östanåker RN:r 5:124 i 
Finby by. Tomtens indexjusterade värde utgör 14.875 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagda köpebrev mellan Närpes stad och Fredrik Wallvik godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om beredskap vid olika krissituationer  
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback 
I en motion daterad den 10.11.2014 har fullmäktige ledamot Eivor Eklund-Back 
m.fl. ställt ett antal frågor gällande olika myndigheters beredskap i olika krissi-
tuationer gällande t.ex. översvämningar. 
 
På ett allmänt plan kan konstateras att dylika frågor hanteras i kommunernas 
och andra myndigheters beredskapsplaner. Närpes stad har så sent som 2013 
uppdaterat sina beredskapsplaner och godkänt dessa i stadsstyrelsen den 
11.06.2013 § 115. Enligt offentlighetslagen (621/99) § 7, 8 och 10 är bered-
skapsplanen en till valda delar icke offentlig handling och sålunda kan man inte 
i detta skede gå in på enskilda detaljfrågor. Det finns dock en allmän del som 
finns som bilaga och där det går att få svar på flertalet frågor.  
 
I motionen ställs också frågan vilken beredskap räddningsverket har och den 
frågan går det inte heller att gå in på i ett dylikt ärende med hänvisning till ovan 
nämnda lagstiftning. Däremot kan konstateras att samarbetet mellan rädd-
ningsverket och staden i dylika frågor fungerar bra. Hösten 2013 hölls den se-
naste stora beredskapsövningen för kommuner, Pohja-Botten 13, där huvud-
temat var just översvämningar och övningen ordnades av regionförvaltnings-
verket i samarbete med räddningsverket. Övningen föregicks av ett antal kurs-
dagar där Närpes stad var en av de mest aktiva kommunerna att delta.  
 
Vad gäller information till enskilda kan konstateras att detta även är en sak som 
delvis faller inom ramen för den del av beredskapsplanen som inte är offentlig, 
men räddningsverket brukar poängtera att man bör ha en batteridriven radio till 
hands för eventuella störningssituationer. Krisinformation via radio sker alltid i 
samarbete med räddningsverket som är den instans som har rätt att sända ut 
ett allmänt nödmeddelande. Om egen beredskap finns mera information till ex-
empel på Österbottens räddningsverks och Ely-centralens hemsidor. Därtill 
finns information från Ely-centralen gällande hantering av översvämningsrisker 
även på stadens hemsida.  
 
Vad gäller den egna beredskapen kan det också poängteras att envar ansvarar 
för skyddande av sin egen egendom i enlighet med räddningslagen; De som 
äger eller innehar en byggnad eller som utövar industri- eller affärsverksamhet 
samt ämbetsverk, inrättningar och andra sammanslutningar är skyldiga att på 
ifrågavarande plats och i sin verksamhet förebygga uppkomsten av farliga situ-
ationer samt att ha beredskap att vid överhängande fara skydda människor, 
egendom och miljön och att vidta sådana räddningsinsatser som de på egen 
hand förmår göra. 
 
Därtill måste det också nämnas att då det råder en krissituation finns det en 
förhållandevis tydlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter. För en kom-
muns del är det högsta prioritet att kunna upprätthålla den normala servicen 
oavsett krissituation medan det t.ex. är räddningsverkets uppgift att rädda liv 
samt stå för allmän akut krishjälp. Oavsett så sker all krishantering i nära sam-
arbete mellan olika myndigheter i enlighet med bland annat de olika bered-
skapsplanerna och räddningslagen.  
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Närpes stads utredning med anledning av regionförvaltningsverkets  
inspektioner av äldreomsorgsenheter 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har under hösten 2014 utfört 
inspektioner i följande boendeenheter för äldre i Närpes: Bostället, Efraim, Pör-
tom servicecenter, Solgärdet, Alvina, Pörtehemmet, Solbacken och Frida. En 
utredning över de frågor som framkommit i inspektionerna ska ges till region-
förvaltningsverket senast 28.2.2015. Som bilagor finns vård- och omsorgs-
nämndens beslut i ärendet, en plan för utvecklande av boendeenheterna (”När-
pes stads svar till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland”) och be-
gäran om utredning för äldreomsorgsenheterna. Enligt regionförvaltningsverket 
är äldreomsorgen i Närpes väl ordnad. En utredning begärs angående verk-
samhetsutrymmen, beslutsprocess och personaldimensionering samt persona-
lens kompetens.  
 
En renovering och utbyggnad av äldreboendeenheterna på HVC-området 
kommer att pågå under åren 2015-2021. De nuvarande utrymmena uppfyller 
inte de nationella kraven och dessutom finns behov av fler boendeplatser. Så-
som regionförvaltningsverket föreslagit görs en tydligare profilering av klient-
platserna. Serviceformerna blir följande: Seniorboende med hjälp av hemservi-
ce, serviceboende utan nattservice, effektiverat serviceboende samt åldrings-
hem. Framöver kommer antalet platser med effektiverat serviceboende (24//7) 
att öka i enlighet med befolkningsutvecklingen. 
 
Med den profilering i boendeservice och institutionsvård som var gällande un-
der inspektionerna konstaterades ett tilläggsbehov av vårdpersonal inom äldre-
omsorgen på ca 30 årsverken. En tydlig och förändrad profilering av klientplat-
serna gör att kraven på personaltäthet bättre kan uppfyllas. Den nya profile-
ringen berör Efraim, där 22 platser uppgraderas till effektiverat serviceboende 
med vård dygnet runt, medan 20 platser kvarstår som serviceboende. Bostället 
kommer att omfatta 30 platser seniorboende och 16 platser serviceboende utan 
nattservice. Pörtom servicecenter blir seniorboende (10 pl.) och likaså Solgär-
det (18 pl.). Alvina fortsätter som effektiverat serviceboende och har till att börja 
med 43 platser, men i ett senare skede 27 platser. Pörthemmet (25 pl.) är som 
hittills ett effektiverat serviceboende. Frida fortsätter som åldringshem (35 pl.) 
tills utbyggnaden av Närpes servicecenter ger möjlighet att ändra åldrings-
hemmet till effektiverat serviceboende. En uppgradering av halva boendeenhe-
ten Efraim till ett effektiverat serviceboende kräver tilläggspersonal redan år 
2015. P.g.a. av den ansträngda ekonomiska situationen inom Närpes stad bör 
personaländringarna ske genom omdisponering av vård- och omsorgsnämn-
dens budgetmedel och personalresurser. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att till regionförvaltningsverket avge den bifogade planen över utvecklande av 
äldreomsorgsenheterna i Närpes stad. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- tekniska nämnden 21.1.2015 
 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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Förklaring till Högsta förvaltningsdomstolen med anledning av Michael  
Slama m.fl:s besvär över Vasa förvaltningsdomstols beslut 22.12.2014, Nr  
4/0514/1 rörande stadsfullmäktiges fullmäktiges beslut 37 §, 13.10.2014 

’ 
Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 

Michael Slama med flera har till Högsta förvaltningsdomstolen inlämnat besvär 
över Vasa förvaltningsdomstols beslut 22.12.2014, Nr 14/0514/1 rörande full-
mäktiges beslut 37 §, 13.10.2014, ansökan att bli frivilligt tvåspråkig. Besvärs-
skrivelsen framgår av bilaga. I besväret yrkar man på att beslutet upphävs så-
som varande lagstridigt samt att det tillkommit i felaktig ordning. 
 
Högsta förvaltningsdomstolen begär förklaring av Närpes stad med anledning 
av besväret. Enligt § 13 punkt 5 i förvaltningsstadgan för Närpes stad kan 
stadsstyrelsen ”avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges be-
slut om stadsstyrelsen anser sig kunna omfatta fullmäktigebeslutet”.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att omfatta stadsfullmäktiges beslut 37 §, 13.10.2014 samt 
 
att avge bifogad förklaring i ärendet. 
 

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: §§ 28, 29, 49, 51 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 30-48, 50 
 
 
 
 
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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