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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 Kerstin Berg och Tanja Eklund 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 13.3.2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Val av parlamentarisk kommitté för utvecklande av verksamheten i stadens  
olika sektorer 

 
Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 

Stadsstyrelsen tillsatte i början av år 2013 en parlamentarisk kommitté för ut-
vecklande av verksamheten i stadens olika sektorer. Kommitténs uppdrag är att 
genomlysa stadens verksamhet och ge förslag till förändringar, vilket skall re-
sultera i en kostnadseffektivare verksamhet. Målet är att få den kommunala 
ekonomin i balans under den pågående ekonomiplaneperioden. 
 
Kommittén har bestått av nio (9) medlemmar: Stadsfullmäktiges ordförande, 
stadsstyrelsens ordförande, nämndordföranden, den politiska minoritetens re-
presentant och en personalrepresentant. Stadsdirektören har fungerat som fö-
redragande och ekonomidirektören som sekreterare. Kommittén har samman-
trätt ett flertal gånger under de senaste två åren. 
 
Det finns skäl att förlänga mandatet för den parlamentariska kommittén och väl-
ja medlemmar för mandatperioden 2015-2016. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att för stadsstyrelsens mandatperiod 2015-2016 välja nio medlemmar i den par-
lamentariska kommittén för utvecklande av verksamheten i stadens olika sekto-
rer 
 
att välja ordförande och viceordförande i kommittén 
 
att utse föredragande och sekreterare  för kommittén. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att för stadsstyrelsens mandatperiod 2015-2016 välja följande medlemmar i 
den parlamentariska kommittén: 
 
Mikaela Björklund 
Olav Sjögård 
Birgitta Lassas 
Sam Lindén 
Göran Gjäls 
Johan Sten  
Peter Sjökvist 
Yngve Storsved 
 
att välja Mikaela Björklund till ordförande och Olav Sjögård till viceordförande i 
kommittén 
 
att utse stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist till föredragande och ekonomidirektör 
Kent-Ole Qvisén till sekreterare för kommittén. 
 

------ 
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Val av arbetsgrupp för jämställdhetsarbete 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Stadsfullmäktige beslöt 23.9.2013 att Närpes stad undertecknar den europeis-
ka deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen. 
För genomförandet av de åtgärder som undertecknandet av deklarationen 
medför tillsatte stadsstyrelsen en arbetsgrupp med representanter för stadens 
olika sektorer. 
 
Arbetsgruppen har haft följande medlemmar: Marianne Nyqvist-Mannsén 
(ordf.), Lasse Eriksson, Birgitta Udd, Yvonne Lindén, Malin Haka, Leif Perus, 
Sven Jerkku, Martin Westerberg och Helena Holmlund (sekr.). 
 
Det finns skäl att förlänga mandatet för arbetsgruppen för jämställdhet och välja 
medlemmar för mandatperioden 2015-2016. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att för stadsstyrelsens mandatperiod 2015-2016 välja medlemmar i arbetsgrup-
pen för jämställdhet. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att förlänga mandatperioden för medlemmarna i arbetsgruppen för jämställdhet 
för åren 2015-2016. 
 

------ 
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Ansökan om kommunal finansiering för projektet "Från idé framåt" 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Oy Merinova Ab har initierat ett projekt med namnet ”Från idé framåt”, som har 
som målsättning att sprida Vasa energiklusters kompetens inom hela landska-
pet och samtidigt knyta landskapets företag till energiklusterverksamheten. 
 
Projektet genomförs genom att ordna mottagningar runt om i landskapet, i vilka 
intresserade företag har möjlighet att diskutera innovationer och utvecklings-
idéer. Efter mottagningarna görs en plan för utvecklandet av idéerna. Förutom 
energisektorns företag är även företag inom metallbranschen, plast- och båt-
byggnad, trailertillverkning, ICT-branschen m.fl. välkomna med på diskussions-
dagarna. 
 
Inom ramen för projektet planeras tio (10) mottagningar i de deltagande kom-
munerna. Av dessa skulle tre (3) ordnas i Närpes i samarbete med Företags-
huset Dynamo. 
 
Projektet är tänkt att pågå fram till 31.8.2015 och har en total kostnad på 
53.023 euro. Finansiering av projektet skulle huvudsakligen ordnas via EU- och 
statliga medel (60 %) med en kommunal motfinansiering om 18.558 euro  
(35 %). Den kommunala finansieringen fördelas i förhållande till antalet mottag-
ningar, vilket för Närpes del skulle betyda 5.580 euro (3 x 1.860 €). 
Närmare uppgifter om projektet framgår av bilaga. 
 
I Närpes finns några företag som kunde passa in i denna typ av konsultering. 
Enligt diskussion med projektägaren är det möjligt att minska antalet mottag-
ningsdagar från det föreslagna och senare vid behov köpa fler konsulteringar. 
Med tanke på att Företagshuset Dynamo planerar ett mera omfattande gemen-
samt energiprojekt för hela Sydösterbotten är det skäl att i detta skede inte gå 
in med en alltför stor medfinansiering i detta projekt. Från Dynamos sida anser 
man att ett visst behov av att delta i projektet finns men att ett (1) konsulterings-
tillfälle är tillräckligt för att täcka behovet för tillfället. De företag(are) som har 
utvecklingsidéer kan utnyttja ett tillfälle och senare bygga på med ytterligare 
konsultering vid behov. 
Detta innebär att Närpes stads andel av finansieringen blir 1.860 euro. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Närpes stad deltar i projektet ”Från idé framåt” med en finansieringsandel 
om 1.860 euro. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arrende av bostadstomt / Bosnisk islamska föreningen i Närpes 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Bosnisk islamska föreningen i Närpes anhåller om att från och med den 
1.4.2015 få arrendera del av tomt nr 4 i kvarter 428, del av fastigheten Åbrinken 
545-408-78-6 i Finby by. Tomtens storlek är cirka 760 m2 och dess värde är 1 
148€. På fastigheten kommer att byggas en samlingslokal för föreningen. För-
slag till arrendeavtal framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med Bosnisk islamska föreningen 
i Närpes gällande del av tomt nr 4 i kvarter 428, del av fastigheten Åbrinken 
545-408-78-6 i Finby by. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Föreningen ges rätt att vid behov använda den allmänna parkeringen (LP). 

 
------ 
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Täktverksamhet för berg i Rangsby, Rangsby bergsområde RNr 4:44 och  
Kross RNr 1:154/ Lindgrens Åkeri Kb 

 
BYGG 19.02.2015, § 6 

        
Lindgrens Åkeri Kb har 5 januari 2015 inlämnat ansökan om bergstäkt i Rangs-
by. 
 
Täktområde: Täktområdet innefattar lägenheterna Rangsby bergsområde RNr 
4:44, Lindgren och Kross RNr 1:154 vilka ägs av Lindgrens Åkeri Kb. På områ-
det har tidigare beviljats marktäkt, senast för 10 år av stadsstyrelsen 
11.10.2011 - § 128.  

 
Åtgärd: Från området har man för avsikt att utvinna bergsmaterial enligt täktp-
lan för framställning av krossgrus. Totalmängden som skall utvinnas är 104.500 
fm3 under 10 års tid och den årliga mängden blir sålunda ca. 10.450 fm3. 
Täktdjupet är i medeltal 13,7 meter och släntlutningen 1:3 under täktverksam-
heten och sedan 9:1. 

 
Förutsättningar: Sökanden har inlämnat täktplan uppgjord av byggmästare Oy 
H Enberg Ab daterad 18.12.2014. På området finns inte begränsningar som är i 
kraft eller åtgärdsförbud. Enligt uppgift finns inga kända grundvattentäkter, 
brunnar eller fornminnen på området. 
För täktverksamheten enligt ansökan finns inga hinder som hänför sig till att i 
marktäktslagen 3 § avsedd vacker landskapsbild, betydande skönhetsvärden 
hos naturen, eller speciella naturförekomster skulle förstöras. 

 
Utlåtanden och hörande av grannar: 
Hörande av grannar har utförts av Närpes stad 13.1.2015. Inga anmärkningar 
har inkommit. 
Kungörelse har varit uppsatt på stadens anslagstavla minst 30 dagar från 
14.1.2015.  
Västkustens Miljöenhet (miljö- och hälsoinspektör) har givit utlåtande   
28.1.2015 §9. Utlåtandet bifogas och villkoren i detta skall efterföljas. 
Närings-, Trafik- och miljöcentralens (Ansvarsområde för Trafik och infra-
struktur)  har inget att anmärka mot Lindgrens Åkeris marktäktstillstånd än att 
lagerhögar samt hantering, lagring och lastning av krossmaterial bör ej ske in 
om vägens skyddsområde. Landsväg 6765/02/8600, Närpes Stad. 

 
Byggnadsinspektören föreslår: 

Sektionen förordar ansökan enligt följande tillståndsbestämmelser: 
 
Tillståndsbestämmelser: 
1.  Ifall det i nedan nämnda bestämmelser ej annat bestäms ska ansökan föl-

jas. 
2. Innan täktverksamheten inleds skall sökanden utmärka det i tillståndet av-

sedda området i terrängen. 
3. Sökanden svarar själv för att nödiga vägrätter finns till täktområdet. 
4. Slänterna skall göras i lutning minst 1:3 (höjd/bredd). 
5. Vartefter täkten framskrider skall slänterna vara färdigt utformade, likväl 

senast då man övergår från lutning 1:3 till lutning 1:9. Släntlutningen 1:3 
skall fortsätta minst 3 meter under den beräknade vattenytan. 

6. Sökanden skall efterfölja tillståndsvillkoren i gällande miljötillstånd. 
7. Täktverksamheten skall skötas omsorgsfullt så att ingen förorening av yt- 

eller grundvatten eller andra skadliga förändringar sker i omgivningen 
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8. Eventuella skador på grannlägenheter skall värderas och ersättas av till-
ståndsinnehavaren. 

9. Om oljeprodukter uppbevaras på området bör lager och behållare förses 
med skyddsanordningar. Även maskinernas service- och uppbevarings-
platser bör skyddas på ändamålsenligt sätt. 

10.  Under brytningstiden skall täktområdet omgärdas med ett minst 1 m högt 
metallnät för att förhindra att mänskor och djur kommer i närheten av täk-
ten. Efter det att slänterna jämnats i lutning 1:3 (höjd/bredd) kan nätet av-
lägsnas. 

10. Eventuella oljeskador skall omedelbart anmälas till den som är ansvarig för 
oljebekämpningsarbeten i Närpes stad. 

11.  Från den nya vägen som planerats i västra rån av bergstäkten skall slänt-
lutningen påbörjas på minst 10 meters avstånd från det tänkta vägdikets 
bakre kant. 

12.  Mot Rangsbyvägen lämnas ett 30 meter brett område räknat från vägdi-
kets bakre kant innan släntlutningen börjar. 

13.  Mot södra rån lämnas 10 meters brett område innan släntlutningen börjar. 
14. Området snyggas upp och utjämnas under täktverksamheten och besko-

gas i slänterna till vattenbrynet efter avslutad täktverksamhet. 
15. Eftervårdsåtgärderna skall utföras inom ett år efter det att täktverksamhe-

ten avslutats och gäller även lagringsplatserna. 
16. Ändring för uttagsområdet gäller enligt redogörelsen för bergstäkten. 
17. Innan gamla skogsvägen som går genom täktområdet tas bort, skall den 

nya vägen i västra sidan av täktområdet vara färdigställd. 
 
Säkerhet: Innan täktverksamheten inleds skall sökanden som säkerhet ställa 
en bankgaranti om 14.100 euro. Denna garanti bör gälla ett år efter tillståndet 
gått ut och kan justeras av staden. 
 
Tillståndets giltighetstid: Beviljas för 10 år. 
 
Avgifter: Avgift för granskning av täktplan och tillsyn över täktverksamheten 
uppbärs enligt fastställd taxa. 

 
Beslut:  

Sektionen beslöt enhälligt förorda den ansökta marktäkten enligt förslag. 
 
_____ 
 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
1. att bevilja Lindgrens Åkeri Kb tillstånd till täktverksamhet på Rangsby bergs-
område RNr 4:44, Lindgren och Kross RNr 1:154 benämnda lägenheter i 
Rangsby by, i enlighet med sektionens för byggnadstillsyn förslag, samt 
 
2. att beslutet utfärdas den 13.3.2015 efter anslag. Besvärstiden börjar även 
från denna dag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Täktverksamhet för berg i Kåtnäs, Carlalfrid RNr 3:153/ Lemminkäinen Infra  
Oy 

 
BYGG 19.02.2015, § 7 
        

Följande nya ansökan om täktverksamhet på i Kåtnäs Carlalfrid Rnr: 3:153 har 
anlänt för behandling 10.11.2014. 
 
Täktområde: Kåtnäs by, Carlalfrid läg. RNr 3:153 på vilken täktområdet omfat-
tar ca 35.000 m2. Närmaste bostadshus ligger på över två km avstånd från tag-
ningsplatsen. Täktverksamhet har tidigare bedrivits på området genom att 
stadsstyrelsen 15.10.2004 § 190 beviljade Österlunds Transport tillstånd för 
123.080 fm3 stenmaterial under tio års tid. Genom beslut 12.8.2008 § 136 över-
fördes tillståndet på Lemminkäinen Infra Oy, nytt tillstånd ansökes nu för att ut-
vidga täktområdet till ca 3,5 ha.  
  
Åtgärd: Enligt täktplanen dat. 4.11.2014 har man för avsikt att från området ta 
ca 295.000 fm3 stenmaterial under tio års tid eller ca 25.000 - 35.000 fm3 årli-
gen i medeltal från ett ca 35.000 m2 stort täktområde. Täktdjupet är i medeltal 
11 - 14 m. 
 
Tagningsdjupet kommer att uppgå till ca + 5,7 m N2000. Brytningen av berget 
sker med släntlutning 1:3 (höjd:bredd) hela vägen till nivån + 12,5 m N2000. 
 
Överläggning av förutsättningar: Sökanden har företett täktplan uppgjord av 
Lemminkäinen Infras planerare Kati Kahri. På området finns inte ikraftvarande 
begränsningar eller åtgärdsförbud. Enligt uppgift finns inga kända grundvatten-
täkter, brunnar eller fornminnen på området. 
 
För täktverksamhet enligt ansökan, täktplan och ovan nämnda bestämmelser 
finns inga hinder som hänför sig till att i marktäktslagen § 3 avsedd vacker 
landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen, eller speciella natur-
förekomster, skulle förstöras. 
 

   Utlåtande och hörande av grannar: 
*  Kungörelse har varit uppsatt på kommunens officiella anslagstavla minst 30 

dagar från 11 november 2014. 
*  Hörande av grannar har utförts av Närpes stad 27.5.2014 och den 

26.11.2014. Inga anmärkningar har inkommit. 
*  Västkustens Miljöenhet (miljö- och hälsoinspektör) har givit utlåtande 
 28.1.2015. Utlåtandet bifogas och villkoren i detta skall efterföljas. 
*  Närings-, Trafik- och miljöcentralen har givit utlåtande 11.6.2014. 
 Utlåtandet bifogas och villkoren i detta skall efterföljas. 
*  Trafikverket har givit utlåtande 5.6.2014 utlåtandet bifogas. 
 

Byggnadsinspektören föreslår: 
Sektionen förordar marktäktsverksamhet enligt följande tillståndsbestämmelser. 
 
Tillståndsbestämmelser:  
1. Ifall det i nedannämnda bestämmelser ej annat bestäms skall ansökan föl-

jas. 
2. Innan täktverksamheten inleds skall sökanden utmärka det i tillståndet av-

sedda täktområdet i terrängen. 
3. Tillståndsinnehavaren bör bedriva täktverksamheten så att släntlutningen 

börjar minst 10 meter från grannes lägenhet så att både tagningen och ef-
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tervårdsåtgärderna kan skötas från egen mark. Släntlutningen börjar minst 
30 meter från vägdikets bakre kant. 

4. Sökanden svarar själv för att nödiga vägrätter till området finns. 
5. Västkustens miljöenhet utlåtande bör beaktas 
6. Om man på området uppbevarar oljeprodukter, bör lager och behållare för-

ses med skyddsanordningar. Även maskinernas service- och uppbeva-
ringsplatser bör ändamålsenligt skyddas. 

7. Ev. oljeskador skall omedelbart anmälas till den som är ansvarig för olje-
bekämpningsarbetena i Närpes stad. 

8. Under brytningstiden skall täktområdet omgärdas med ett minst 1 m högt 
metallnät för att förhindra att mänskor och djur kommer i närheten av täk-
ten. Efter det att slänterna jämnats i lutning 1:3 kan nätet avlägsnas. 

9. Siktmärken som utvisar lägsta uttagsnivå skall finnas på täktområdet under 
brytningstiden. 

10. De slutliga slänterna skall göras i lutning 1:3 (höjd:bredd), slänterna skall 
delvis fyllas med lös jord och beskogas med varierande trädslag enligt 
skogsmyndigheternas direktiv.  

11. Vartefter täkten framskrider skall slänterna vara färdigt utformade. 
12. Eftervårdsåtgärderna skall utföras inom ett år efter det att täktverksamheten 

har upphört. Eftervårdsåtgärderna gäller också lagringsplatser. 
 
Säkerhet: Innan täktverksamheten inleds på området skall sökanden som sä-
kerhet ställa en bankgaranti om 26250 euro för genomförandet av eftervårds-
åtgärder. Denna bankgaranti har staden rätt att justera. Bankgarantin returne-
ras efter det att åtgärderna har utförts på området. 

 
Tillståndets giltighetstid: Tillstånd till verksamhet för bergstäkt beviljas för tio år. 
 
Avgifter: Avgifter för granskning av täktplan och tillsyn över täktverksamhet 
uppbärs enligt fastställd taxa. 
 

Beslut: 
Sektionen beslöt enhälligt förorda den ansökta marktäkten enligt förslag. 
 

_____ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1. att bevilja Lemminkäinen Infra Oy tillstånd till täktverksamhet på Carlalfrid 
benämnda lägenhet RNR 3:153 i Kåtnäs by, i enlighet med sektionens för 
byggnadstillsyn förslag, samt 
 
2. att beslutet utfärdas den 13.3.2015 efter anslag. Besvärstiden börjar även 
från denna dag. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om reducering av vägbelysning med 50 % 
 

Vägbyggmästare Stig-Erik Ingves: 
Fullmäktigeledamot Ann-Charlotte Åkerman inlämnade 03.02.2015 en motion 
om att reducera vägbelysningen med 50 % (bilaga). 
 
I motionen framförs att staden bör utreda möjligheten till att reducera kostnader 
för vägbelysningen med 50 % enligt principen ”varannan lyktstolpe lyser”. Sam-
tidigt önskas att kostnader för vägbelysning på årsbasis eller inbesparing pre-
senteras. 
 
Trafiksäkerhet 
Olyckor under mörkrets tid är både till antalet flera och omfattning av skadorna 
betydligt större än under den ljusa tiden. Fastän trötthet, vårdslöshet i trafiken 
och alkohol är bidragande orsaker till trafikolyckor är den mest bidragande or-
saken dock mörkret. Mörkret har en stor påverkan på uppträdandet och presta-
tionsförmågan hos bilisten. Under mörkrets tid ökar nämligen olycksrisken 1,5 – 
3 gånger jämfört med ljusa förhållanden. Genom vägbelysning erhålls en betyd-
ligt mindre olycksrisk.  
Vägbelysningen förbättrar även trafiksäkerheten på avsnitt som är exceptionel-
la, exv. vid avsnitt med stor anslutningstäthet, på tätortsområden med flertal 
övergångsställen, vid kanaliseringar, vid avsnitt med lätt trafik, vid skolor mm. 
 
Belysningstekniska principer 
Vägbelysningen skall tekniskt vara på en godkänd nivå.  Exv. skall väganvän-
daren kunna upptäcka hinder på körbanan eller i körbanans omedelbara när-
het. Väganvändaren bör också kunna bilda sig en uppfattning om körhastighet 
och yttre förhållanden. Vägbelysningen säkerställer också den optiska vägled-
ningen.  Trafikverkets standard SFS-EN 13201-2 utgör grund för nivån på väg-
belysning. All planering, underhåll och anläggning av vägbelysning skall ske i 
enlighet med trafikverkets standarder.  
 
Vägbelysningen inom Närpes stad 
 
Inom Närpes stad finns vägbelysning längs huvudvägar, landsvägar, vägar 
inom detaljplaneområden och till en viss del längs enskilda vägar.  
 
Antalet ljuspunkter, totalt 2 802 st, som Närpes stad ansvarar och underhåller 
är enligt följande: 
 
HQ 125 W 1 434 st, HQ 250 W 861 st, SPNA 70 W 344 st, SPNA 100 W 59 st, 
SPNA 150 W 104 st. 
Kostnaden på strömförbrukningen för vägbelysningen är på årsbasis  
ca 90 000 €. 
Kostnaden för 1 h brinntid utgör ca.15 000 € på årsbasis. 
Kostnaden för att utföra de arbeten som fullmäktigeledamot Åkerman hänvisar 
till i sin motion, dvs ”skruva ur” och i ett senare skede ”skruva i” är kostnadsbe-
räknad till 70 000 € eller 50 €/lampa. 
Kostnader hänförs till paketbil, arbetare, personlyft, trafikdirigering. Arbete på 
större väg kräver, i viss mån, dubbel uppsättning med resurser i enlighet med 
NTM-centralens krav för ”säkert arbete på allmän väg”  
 
Med hänvisning till trafikverkets fastställda standarder för vägbelysningen och 
med tanke på en märkbar försämring av trafiksäkerheten är de i motionen före-
slagna åtgärderna varken tekniskt eller ekonomiskt försvarbara. 
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På basen av ovanstående föranleder motionen inga åtgärder. 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om ökad användning av ekologiska produkter 
 

Kosthållschef Maj-Britt Grönberg: 
Ledamoten i stadsfullmäktige Linda Pellfolk har väckt en motion (bilaga) om att 
öka användningen av ekologiska produkter inom Närpes stad. Motionären före-
slår, att Närpes stad så snabbt som möjligt går med i programmet Stegvis mot 
eko. Programmet ger en grund och hjälp för storkök att använda ekologiska 
produkter. Jord- och skogsbruksministeriets mål är att 20 % av råvarorna i de 
offentliga köken år 2020 ska vara ekologiska. Den verkliga siffran ligger idag på 
9 %. I Sverige är andelen uppe i 21 %. 
 
Redogörelse 
Programmet Stegvis mot eko upprätthålls av EkoCentria 
(http://www.ekocentria.fi) och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. 
Avsikten med Stegvis mot eko är att hjälpa yrkesköken att börja använda fler 
ekologiska produkter samt att uppmuntra dem att ta hänsyn till hållbar utveck-
ling i sin verksamhet. Att ansluta sig till programmet är frivilligt men med en 
årsavgift mellan100-500 € per år. För Närpes stads del skulle det bli 500€ per 
år samt en registreringsavgift på 50 €.  
 
Stegvis mot eko är indelat i 6 ekosteg.  
Steg 1. I köket används genomgående en väsentlig ekologisk råvara, dessutom 
används andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. 
Steg 2. Genomgående minst 2 väsentliga ekologiska råvaror används, samt 
andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. 
Steg 3. Minst 4 väsentliga ekologiska råvaror används, samt andra ekologiska 
produkter i mån av möjlighet. 
Steg 4. I köket används ständigt minst 8 ekologiska råvaror. Dessutom an-
vänds andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. 
Steg 5. I köket används ständigt minst 20 ekologiska råvaror. Dessutom an-
vänds andra ekologiska produkter i mån av möjlighet. 
Steg 6. Ekologiska alternativ används inom alla råvarugrupper och vanliga rå-
varor används enbart om det inte finns något ekologiskt alternativ. 
 
Ekologisk produktion ingår i verksamhet som tar hänsyn till hållbar utveckling. 
Som ett led i den hållbara utvecklingen uppmuntras offentliga måltidstjänster att 
senast 2015 bjuda på ekologisk mat minst två gånger i veckan (SRB 04/2009). 
Också de riktlinjer och mål som regeringen offentliggjorde i mars 2012 föreskri-
ver att användningen av ekologiska produkter i yrkeskök ska utökas. Enligt må-
let ska 20 % av maten i daghem och skolor vara ekologisk senast 2020. (JSM 
03/2012). 
Programmet Stegvis mot eko är flexibelt eftersom varje kök kan sikta in sig på 
det steg de vill, regelbundet välja vilka ekologiska råvaror de använder samt 
avancera till nästa steg i sin egen takt. Det kan vara hela organisationen som är 
med eller bara en del som t.ex. måltidstjänsterna för daghem.  

Kök som deltar i Stegvis mot eko får ett diplom mot en kostnad på 5 € /st att 
hänga upp på väggen för att synliggöra för kunderna, att köket engagerar sig i 
hållbar utveckling och i användningen av ekologiska produkter. 
 
Av en organisation som går med i Stegvis mot eko förväntas följande åtgärder: 
  
- att göra upp en plan för hur man skall gå tillväga när man gradvis lägger till 
produkter samt välja pålitliga ekoprodukter, 
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- att informera kunderna om ekoprodukterna, 
- att identifiera kritiska punkter i tillredningen bl.a. hur man ska reagera ifall 
stegvis-produkten inte går att få tag i, 
- att utföra överlåtelsegranskning genom att personalen kontrollerar att varorna 
är ekologiska när de tas emot. Av förpackningsföreskrifter eller dokument fram-
kommer uppgifter om att varan är ekologisk och 
- att hålla skild förvaring av ekologiska produkter från konventionella produkter. 
 
EkoCentria samlar varje år in uppgifter om hur stor mängd stegvis-produkter 
som köken har använt. 
 
Som ett exempel på jämförelse av pris kan nämnas att ekologiska havre- och 
veteflingor får en prisökning på ca: 0,12 – 0,39 €/kg jämfört med en konventio-
nellt odlad produkt.  
 
Att gå med i programmet Stegvis mot eko medför en del merkostnader bl.a. 
årsavgift tillkommer.  
 
I stället föreslås att matservicen i Närpes stad utan att gå med i programmet 
använder ekologiska produkter i mån av möjlighet. Ekologiska produkter an-
vänds som ett komplement till konventionella produkter på samma sätt som 
närodlade produkter används. Detta medför merarbete inom matservicen samt 
tilläggskostnader, eftersom ekologiska produkter i allmänhet är något dyrare än 
konventionella produkter. 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion angående satsning på ungdomsverksamheten i Närpes 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Ledamöterna i stadsfullmäktige Sven Jerkku, Tanja Eklund och Johanna Borg 
har väckt en motion (bilaga) angående satsning på ungdomsverksamheten i 
Närpes. Med motionen vill ledamöterna att staden utreder följande: 
 
1. Hur lösa Närpes stads direkta huvudansvar för ungdomsverksamheten, så 

att det inte ligger på en förening, men ändå så att det goda samarbetet med 
föreningarna fortsätter och ytterligare kan utvecklas. 

2. Vilka behov har ungdomsverksamheten angående utrymmena och hur kan 
staden säkerställa dessa. 

3. Hur bör en större satsning av Närpes stad på ungdomarna i Närpes genom-
föras för att trygga ungdomsverksamhetens fortsättning. 
 

Redogörelse 
Fritidsbyrån, ungdomsrådet och sesamgruppen har gett utlåtande över motio-
nen (bilagor).  
 
Fritidsbyrån 
Fritidsbyrån konstaterar i sitt svar på motionen att enligt ungdomslagens 3 kapi-
tel 7 § ansvarar kommuner, ungdomsföreningar och andra organisationer som 
bedriver ungdomsarbete för genomförandet av ungdomsarbetet. Ungdomsar-
betet och ungdomspolitiken förverkligas genom sektoröverskridande samarbete 
samt i samråd med de unga, ungdomsföreningarna och andra föreningar som 
bedriver ungdomsarbete. 
 
I Närpes sker ett omfattande ungdomsarbete inom olika föreningar såsom uf-
föreningarna, Närpes 4H, scouterna, Förebyggarna, Närpes skolmusikkår, 
ungdomsidrotten samt inom församlingarna. Föreningarna erhåller verksam-
hetsbidrag av staden, men är fristående föreningar. Budgeten för ungdomsar-
betet kan förefalla något låg, men från både idrotts- och kultursektorns budge-
ter tillkommer en stor summa pengar årligen till ungdomsverksamhet inom re-
spektive sektor. 
 
Förbyggarna har i diskussion med fritidsbyråns representanter efterlyst större 
stöd och styrning i verksamheten, men att staden skulle överta det praktiska 
genomförandet av arbetet sågs inte som ett alternativ från föreningens sida. 
 
En större satsning av Närpes stad på ungdomarna kommer att genomföras 
främst i form av utökat samarbete. Detta gäller såväl ungdomsföreningarna 
som mellan staden, ungdomsrådet och Förebyggarna.  
 
Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet har fått ta del av såväl motionen som fritidsbyråns utlåtande om 
den. Rådet är enigt om att ungdomsverksamheten borde säkerställas och an-
ser att ansvaret borde ligga på kommunen och inte på en enskild förening. 
 
Ungdomarna i Närpes har redan mycket verksamhet att ta del av t.ex. inom kul-
tur och idrott, men ungdomsrådet anser att det ändå finns en risk för att en del 
av ungdomarna hamnar utanför. Ungdomarna saknar ett utrymme för samvaro, 
som även kunde finnas till förfogande för andra som vill ordna verksamhet för 
bygdens ungdomar.  
 
Sesamgruppen 
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Sesamgruppen har vid sitt möte 25.11.2014 tagit del av och besvarat motionen 
enligt följande. 
 
Punkt 1. Sesamgruppen anser att ungdomsverksamheten i Närpes bygger på 
ungdomslagen och strävar till att uppfylla de kriterier som finns för en god ung-
domskommun i enlighet med det ungdomspolitiska programmet 2012-2015. 
Ansvaret ligger på staden och inte på någon enskild förening. Ungdomsarbetet 
i Närpes förverkligas i huvudsak genom samarbete med många olika förening-
ar. 
 
Punkt 2. Utrymmena i centrum är hemtrevliga och det centrala läget är bra. Lo-
kalen har dock en del brister och ur ett långsiktigt perspektiv bör utrymmesfrå-
gan utredas. I byarna finns många olika uf-lokaler och andra ungdomsutrym-
men som ser olika ut och fungerar på olika sätt. 
 
Punkt 3. För att kunna genomföra en större satsning på ungdomarna i Närpes 
stad torde en resurshöjning ske. Ingen större utveckling är möjlig i detta skede 
eftersom det är många föreningar som ska dela på nuvarande resurser.  
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Ledamot Tanja Eklund föreslog att ärendet återremitteras för att punkt 2 i mo-
tionen ytterligare utreds. Hennes förslag understöddes av ledamot Michaela 
Esch. 
Stadsstyrelsen företog omröstning mellan fortsatt behandling (ja) och återremit-
tering (nej). I omröstningen avgavs 7 (sju) ja-röster och 3 (tre) nej-röster.  
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen därmed beslutat att fortsätta be-
handlingen av ärendet. Ingen ytterligare diskussion förekom varför stadsstyrel-
sen beslöt i enlighet med stadsdirektörens förslag. 
 

------ 
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Godkännande av ändring av detaljplanen för kvarteren 134,135 och delar av  
kvarteren 130 och 132 samt tillhörande grön- och gatuområden i Närpes  
centrum 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Stadsstyrelsen har 19.8.2014 § 98 på anhållan av markägarna Ann-May Wes-
terback, Elise Westerlund och Andreas Wirén beslutat att ändra detaljplanen för 
kvarteren 134, 135 och för delar av kvarteren 130, 132, samt tillhörande gatu- 
och grönområden.  
Avsikten med planändringen är att skapa tomter som har ändamålsenlig storlek 
och markanvändning.  
 
Enligt förslaget ändras detaljplanen enligt följande: 
- tomt 7 i kvarter 130 delas upp i 5 mindre tomter och användningsända-

målet för en del av tomten ändras från AL till AO och AR 
- tomt 1 i kvarter 132 delas upp i två mindre tomter 
- tre stycken bostadstomter (AO) i kvarter 134 ändras till en radhustomt 

(AR) och området för närrekreation (VL) ändras till jord- och skogsbruks-
område (M) och 

- två bostadstomter (AO) i kvarter 135 ändras till en radhustomt (AR). 
 
Utkast till detaljplan har varit framlagt till allmänt påseende under tiden 22.9 -
21.10.2014. Utlåtande har begärts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Söd-
ra Österbotten. Under tiden som planen var framlagd inlämnades inga anmärk-
ningar mot utkastet. 
 
Planbeskrivningen, och detaljplanen framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att förslaget till ändring av detaljplanen för kvarteren 134, 135    
och för delar av kvarteren 130 och 132 samt tillhörande gatu- och grönområden 
i Närpes centrum godkänns, 
 
att framlägga förslaget till allmänt påseende under 30 dagar och inbegära utlå-
tanden från sektionen för byggnadstillsyn, Västkustens miljöenhet och Öster-
bottens räddningsverk. 
 
I den händelse att inga anmärkningar inkommer mot förslaget som föranleder 
väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till fullmäktige med förslag 
om godkännande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Bedömning av detaljplaners aktualitet 2015. 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Enligt MarkByggL 60 § bör kommunen se till att detaljplanerna är aktuella och 
vid behov vidta åtgärder för att ändra föråldrade detaljplaner. 
 
På området för en sådan detaljplan som har varit i kraft över 13 år och som till 
betydande del fortfarande inte har genomförts, får bygglov inte beviljas för upp-
förande av en ny byggnad som är av väsentlig betydelse för områdesanvänd-
ningen eller miljöbilden, förrän kommunen har bedömt hur aktuell detaljplanen 
är. Någon bedömning behöver emellertid inte göras, om planens aktualitet har 
bedömts under de senaste fem åren. Bedömning av detaljplanens aktualitet 
kan samtidigt utföras på ett område som utgör en med tanke på bedömningen 
ändamålsenlig helhet. I ett beslut av kommunen där detaljplanen har konstate-
rats vara aktuell får ändring inte sökas genom besvär. 
 
Den tid på 13 år som anges kan av särskilda skäl förkortas eller förlängas i de-
taljplanen. Tiden får emellertid inte vara kortare än fem år eller längre än 20 år.  
 
När tiden på 13 år beräknas, beaktas inte den tid då byggförbud enligt 53 § 1 
mom. för ändring av detaljplanen eller förbud enligt 58 § 5 mom. gäller för om-
rådet.  
 
Enligt ovanstående finns som bilagor en förteckning + bedömning och kartor 
över de detaljplaner i centrum och Övermark vars aktualitet har bedömts. 
 

 Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bedömningen av detaljplaners aktualitet i enlighet med bilagd för-
teckning. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av planläggningsöversikt för år 2015 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Enligt Markanvändnings- och bygglagens 7 § skall staden minst en gång om 
året upprätta en översikt över de ärenden som är anhängiga eller som under 
den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och förbundet på landskapsnivå 
och som inte är av ringa betydelse (planläggningsöversikt). 
 
I planläggningsöversikten redogörs kortfattat för planärenden och deras bered-
ningsfaser samt för sådana beslut och andra åtgärder som direkt inverkar på 
planläggningens utgångspunkter, mål, innehåll och genomförande.  
 
Information om planläggningsöversikten skall ges på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Planläggningsöversikten finns som bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att godkänna bilagda planläggningsöversikt för år 2015 
 
2) att medels kungörelse på anslagstavlan, annons i lokaltidningen och stadens 
hemsida på internet informera om planläggningsöversikten, samt 
 
3) att den finns tillgänglig för stadens invånare i stadshuset. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 42/2015§ 66, SSTYR 2015-03-10 18:00 Sida 21



För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- bildningsnämnden 9.2.2015 
- fritidsnämnden 16.2.2015 
- vård- och omsorgsnämnden 17.2.2015 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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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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