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

------ 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes ledamöterna Tanja Eklund och Michaela Esch 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 17.3.2017 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Inrättande av tjänst / förskollärare 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
I samband med fastställande av ramar för 2017 och fastställande av budget 
och ekonomiplan för 2017-2019 anhöll bildningsnämnden om medel för att 
kunna inrätta en ny förskollärartjänst från den 1.8.2017. Detta beviljades både i 
bildningsnämndens och stadsfullmäktiges behandling av budgeten för 2017.  
 
Förskollärartjänsten skulle alternera mellan den förskola i Närpes stad som har 
över 20 barn i gruppen och således behöver delas i två grupper med två förs-
kollärare.  
 
Bildningsnämnden har nu i många år anställt en förskollärare endast för ett år i 
gången men eftersom behovet inte kommer att minska i enlighet med nu rå-
dande elevstatistik hör det till god arbetsgivaranda att inrätta en förskollärar-
tjänst tillsvidare. 
 
Det är Mosebacke förskola och Stenbackens förskola som har så stora grupper 
att de överstiger 20 elever. Förskolläraren alternerar mellan dessa enheter en-
ligt behov. 
 
För att tjänsten skall göras så flexibel som möjligt bör den som väljs till förskol-
lärare även ha behörighet att undervisa i åk 1-6. Detta för att säkerställa att 
man om behovet av förskollärare skulle förändras kan placera förskolläraren i 
en åk 1-6 klass. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden anhåller till stadsstyrelsen om att få inrätta en förskollärar-
tjänst i Närpes stad med undervisningsskyldighet även i åk 1-6 om behov före-
ligger. Tjänsten skulle besättas från den 1.8.2017. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 

------ 
 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att en förskollärartjänst inrättas i enlighet med ovanstående förslag.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet begär ett utlåtande om 
utkastet till regeringens proposition med förslag till valfrihetslagstiftning inom 
social- och hälsovården. Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk 
enkät. Material som hör till begäran om utlåtande finns på Internet: 
http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande-31-1-2017 
 
Syftet med den planerade social- och hälsovårdsreformen från början av år 
2019 är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälso-
tjänster till rimliga kostnader. I samband med reformen ska kunderna få mer 
valfrihet inom social- och hälsotjänsterna. Syftet är att genom valfrihet öka kun-
dens möjligheter att påverka och få vård snabbare samt att förbättra tjänsternas 
kvalitet och kostnadseffektivitet. Avsikten är att stärka i synnerhet de tjänster 
vid social- och hälsocentralerna och tandklinikerna som finns nära kunden. 
 
I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om kundens valfrihet inom soci-
al- och hälsovården. Enligt förslaget ska kundens valfrihet bestå av så kallade 
direktvalstjänster, som omfattar tjänster som tillhandahålls mot betalsedel, samt 
av tjänster som fås med kundsedel och personlig budget. Kunden ska kunna 
välja en social- och hälsocentral och mun- och tandvårdsenhet som tillhanda-
håller direktvalstjänster utan landskapets bedömning av servicebehovet eller 
anvisning. Dessutom ska kunden ha rätt att välja landskapets affärsverk och 
dess verksamhetsställe. På basis av en bedömning av servicebehovet som 
landskapets affärsverket gör ska kunden få en kundsedel eller en personlig bu-
det, och utifrån dem kan han eller hon välja tjänsteproducent.  
 
Som bilaga finns ett utkast till utlåtande om utkastet till regeringsproposition. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att avge bifogade utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet och finansmi-
nisteriet om utkastet till valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- Bildningsnämnden 13.2.2017 
- Vård- och omsorgsnämnden 15.2.2017 
 
Övrig information: 
 
- Socialombudsmannens utredning, dat.6.3.2017 
- Ekonomi- och skuldrådgivning, dat. 6.3.2017 
 

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: §§ 39-43 
 
 
 
 
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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