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

------ 
 
 
 

§ 30, SSTYR 2017-02-14 18:00 Sida 3



Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes ledamöterna Emina Arnautovic´ och Kerstin Berg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 17.2.2017 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Utlåtande över antalet nämndemän till tingsrätten 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Österbottens tingsrätt inbegär utlåtande från kommunerna över antalet nämn-
demän som ska väljas från respektive kommun. Enligt lagen om tingsrätter är 
det kommunernas fullmäktige som väljer nämndemän för sin mandatperiod. In-
för valet av nämndemän för kommande fyraårsperiod önskar justitieministeriet 
få tingsrätternas åsikt om antalet nämndemän som behövs i tingsrätten och 
kommunerna. Tingsrätten begär i sin tur utlåtande av kommunerna.  
 
Närpes har under den senaste mandatperioden haft tre (3) nämndemän (se bi-
laga).  
 
Det torde inte finnas orsak att ändra på antalet nämndemän från Närpes.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att som sin åsikt framföra att antalet nämndemän från Närpes ska bibehållas 
vid tre (3) stycken.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om en förlängning av gång- och cykelbanan mellan Högback indu-
striområde och riksväg 8 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Vid stadsfullmäktiges möte den 12.12.2016 inlämnade ledamot Sven-Erik 
Björkbacka en motion om behovet av att anlägga en lätt trafikled intill landsväg 
673 Närpes-Korsnäs på avsnittet Högback industriområde – rv 8 och eventuellt 
ännu längre österut. 
 
En begäran om utredning har tillställts tekniska nämnden som behandlat ären-
det på sitt möte den 18.1.2017. Av nedanstående redogörelse framgår nämn-
dens utlåtande samt förslag.  
 
Redogörelse 
Landsväg 673 Närpes-Korsnäs klassificeras som en regionalväg med en trafik-
täthet av 2 905 (291) fordon i dygnet på avsnittet rv 8 – Högback industriom-
råde. På avsnittet rv 8 – österut mot Svartbäckvägens anslutning är trafiktät-
heten 869 (125) fordon i dygnet. Inom parentes andelen tungtrafik. Ingen sta-
tistik över mängden lätt trafik finns att tillgå. Vägen är en statlig väg och därmed 
är den juridiska väghållaren NTM-centralen/trafikverket. 
 
Vägen är på det aktuella avsnittet relativ rak och har vägbelysning. Hastighets-
begränsningen är 80 km/h och på avsnittet finns en större anslutning lv 17169 
Östra Linjen. I närområdet finns ytterligare Molnåbäcken.  
 
Längs landsväg 673 från Högback industriområde och österut saknas idag re-
glering för den lätta trafiken. För att säkerställa trafiksäkerheten på det berörda 
avsnittet är anläggandet av en lätt trafikled en möjlighet. Ett annat alternativ 
kunde också vara att få till stånd en breddning av befintlig väg med bredare 
vägren. Den berörda vägsträckan är 2 750 m lång. Alternativet med skild lätt 
trafikled torde vara det trafiksäkraste alternativet. 
 
Kostnaderna för anläggandet av en lätt trafikled på det aktuella avsnittet, Hög-
back industriområde – rv 8 uppskattas till 650 000 €. I kostnaderna ingår också 
anläggandet av bro över Molnåbäcken.  
 
För ärendets fortsatta beredning torde Närpes stads tjänstemän vid olika till-
fällen med NTM-centralen framhålla behovet av trafiksäkerhetsförbättrande åt-
gärder längs lv 673 på avsnittet Högback industriområde – rv 8. 
 
Närpes stads andel i projektet bör avgöras i samband med kommande budget-
diskussioner. 
 

Tekniska direktören föreslår: 
Nämnden torde  
 
ange ovanstående som sitt utlåtande till stadsstyrelsen. 
 

Beslut: 
Godkändes enhälligt med notering att det vid revideringen av trafiksäkerhets-
planen framförs behov av att mera lätta trafikleder förverkligas. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
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att avge ovanstående redogörelse samt 
 
att för stadsfullmäktige föreslå att motionen därmed är slutbehandlad.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om utredning av möjligheterna att bygga en havsbaserad vind 
kraftspark 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 12.12. 2016 inlämnade ledamot Peter 
Lassus en motion (bilaga A) om att Närpes stad ska utreda möjligheterna att 
bygga en havsbaserad vindkraftspark.  
 
Redogörelse 
I en utredning (bilaga B) beskriver stadens planläggningsingenjör Bo-Erik Lilje-
dal lägesbilden för havsbaserad vindkraft. Av denna utredning framgår att i 
landskapsplan 2030 har beslutats om två havsbaserad vindkraftsområden i 
Sydösterbotten, varav ett område ligger utanför Korsnäs-Närpes och ett annat 
utanför Skaftung-Sideby (se kartbilaga). Landskapsplanen fastställdes av mil-
jöministeriet 21.12.2010. 
 
Österbottens landskapsplan, etapp 2 (Förnybara energireformer och deras pla-
cering i Österbotten) fastställdes av miljöministeriet 14.12.2015. I denna plan 
utreddes två nya havsbaserade vindkraftsområden i Sydösterbotten men i för-
slagsskedet togs områdena bort med hänvisning till att områdena kan medföra 
negativa konsekvenser för naturmiljö, skärgårdslandskap, flyttfåglar, Natura 
2000-områden samt sjötrafik.  
 
Med stöd av ovanstående konstateras att motionens ärende redan är utrett och 
att det i gällande landskapsplan finns två områden i Sydösterbotten reserve-
rade för vindkraftsparker till havs.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att avge ovanstående redogörelse samt  
 
att för stadsfullmäktige föreslå att motionen därmed är slutbehandlad.   
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Fortsatt marknadsföringssamarbete Närpes stad - Närpes Kraft FF 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Närpes Kraft fotbollsförening r.f. anhåller om att Närpes stad fortsättningsvis 
deltar i marknadsföringsprojektet ”Företagsamma Närpes” med en summa om 
9.000 euro under år 2017.  
 
Målsättningen är att projektets samarbetspartners marknadsför en bild av När-
pes som en framåtsträvande, företagsam och attraktiv ort med ett rikt utbud av 
service och fritidsaktiviteter. Marknadsföringen sker främst i samband med 
matcher. Fotbollen spelar också en viktig roll i integreringen av nya medborgare 
och bidrar till att påverka trivseln för dessa.  
 
Säsongen 2017 spelar Kraft i division två. 
 
Förra året beviljades Kraft fotboll ett understöd om 7.650 euro.  
 
Medlen tas från näringslivsbudgeten.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att staden fortsätter sitt marknadsföringssamarbete tillsammans med Närpes 
Kraft fotbollsförening r.f. och att föreningen sponsoreras med 7.650 euro under 
år 2017. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Utlåtande om Pixneklinikens framtid 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Malax kommun begär ett utlåtande av de tvåspråkiga kommunerna i Österbot-
ten om att ingå ett samarbetsavtal kring missbrukarvården vid Pixnekliniken i 
Malax. 
 
Kårkulla samkommun har beslutat att missbrukarvårdens verksamhet i sam-
kommunens regi upphör 30.6.2017. Missbrukarvård på svenska är en stor an-
gelägenhet för kommunernas invånare. I avsikt att upprätthålla kontinuerlig 
verksamhet till dess vård- och landskapsreformen genomförs har Malax kom-
mun beslutat om sin beredskap att fungera som värdorganisation för miss-
brukarvården vid Pixnekliniken fr.o.m. 1.8.2107.  
 
Arrangemanget skulle bygga på ett värdkommunavtal och en direktion. Pris-
sättningen ses över, förslagsvis så att den tidigare tillämpade årsavgiften skulle 
sänkas och istället skulle dygnspriserna för användningen höjas. Budgeten (på 
årsnivå år 2017 ca 560 000 euro brutto) skulle baseras på Pixneklinikens nuva-
rande personalstyrka och en förstärkning med en tjänst. Enligt preliminära upp-
skattningar skulle årsavgiften per svenskspråkig invånare bli 1 euro (2,90 euro 
år 2016) och priset per vårddygn 180 euro (109 euro år 2016). 
 
År 2015 betalade Närpes stad  ca 23 000 euro (enligt antalet svenskspråkiga 
invånare) till Pixnekliniken och år 2016 drygt 25 000 euro (enligt användning).  
 
Utlåtande 
Närpes stad ställer sig mycket positivt till att Malax kommun har beredskap att 
fungera som värdorganisation för missbrukarvården vid Pixnekliniken tills vård- 
och landskapsreformen genomförs. Staden bereder sig på att ingå ett värd-
kommunavtal för Pixnekliniken enligt avtalsutkastet och förslagen till verksam-
hetsplan, budget och prissättning. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att ge ovanstående utlåtande om den planerade omorganiseringen av miss-
brukarvåden vid Pixnekliniken. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- Vård- och omsorgsnämnden 23.1.2017 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
anteckna ovannämnda handling för kännedom. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag / Johanna Smith 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Johanna Smith anhåller om befrielse från sitt kommunala förtroendeuppdrag 
med hänvisning till att hon kandiderar i Kommunalvalet 2017. Smith är utsedd 
till vice ordförande i valnämnden för Yttermark röstningsområde.  
 
En person som är uppställd som kandidat i kommunalvalet kan inte vara med-
lem eller ersättare i valnämnd.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att Johanna Smith beviljas befrielse från sitt kommunala förtroende uppdrag 
samt  
 
att en ny person utses till vice ordförande i valnämnden för Yttermark röst-
ningsområde. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att bevilja Johanna Smith befrielse från sitt kommunala förtroende uppdrag 
samt 
 
att utse Ann-Katrin Gull till vice ordförande i valnämnden för Yttermark röst-
ningsområde. 
 

------ 
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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: 
§§30 – 34, 36 - 38 
 
 
 
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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