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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 Sven Jerkku och Marianne Nyqvist-
Manssén samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen 
den 19.2.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Uppbådsnämnden för år 2016 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Österbottens regionalbyrå vid Österbottens militärlän ber att stadsstyrelsen ut-
ser en ledamot jämte en ersättare till uppbådsnämnden för år 2016. 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 13 ok-
tober 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 2016, samt 
 
att staden bjuder på kaffe åt de närvarande vid uppbådstillfället. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 
 
att utse Stefan Träskvik till ordinarie ledamot och Susanna Nixholm-Bäck till er-
sättare i uppbådsnämnden för år 2016 samt 
 
att staden bjuder på kaffe åt de närvarande vid uppbådstillfället. 
 

------ 
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Utlåtande om programmet för deltagande och bedömning för Österbottens  
landskapsplan 2040. 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Österbottens förbund anhåller om stadens utlåtande om programmet för delta-
gande och bedömning för Österbottens landskapsplan 2040. Förbundet önskar 
att staden i sitt utlåtande tar ställning till huruvida de preliminära målen för Ös-
terbottens landskapsplan är de riktiga och de planerade utredningarna de rätta. 
 
Österbottens landskapsstrategi 2014-2017 utgör den viktigaste utgångspunkten 
för Österbottens landskapsplan 2040. Landskapsplanen skall skapa de spatiala 
förutsättningarna för förverkligandet av landskapstrategin. Därför bör land-
skapsplanens mål vara de samma som målen för landskapstrategin. Målet är 
att Österbotten skall vara en konkurrenskraftig region med välmående befolk-
ning och god livsmiljö år 2040.  
 
Enligt de preliminära målen som tagits fram skall man med Österbottens land-
skapsplan 2040 skapa förutsättningar för  
 
1) en konkurrenskraftig region 

  
- en tillgänglig region med en fungerande infrastruktur som är en integrerad del 

av markanvändningen 
- en region där regionstrukturen främjar näringslivet såväl i tätorterna som på 

landsbygden 
- en region som är självförsörjande på energi och där all energi produceras ur 

förnybara energikällor 
- en region där områdets särdrag värderas, utvecklas och lyfts fram 

 
2)      en region med en välmående befolkning 

  
- en region där alla invånare behandlas jämlikt 
- en region som är tillgänglig för alla 
- en region med en trygg och trivsam livsmiljö 
- en region med mångsidiga tjänster samt hobby- och rekreationsmöjligheter 

 
3) en region med en god livsmiljö 

 
- en region där samhällsstrukturens ekologiska funktion och hållbara natur-

resursbruk tryggas 
- en region med långsiktiga klimatlösningar 
- en region där stad, tätort och landsbygd samverkar och erbjuder mångsidiga 

boendemöjligheter 
- en region som är kulturellt och socialt hållbar 

  
Kommentar: 

De preliminära målen, punkterna 1 – 3, i förslaget till PDB för Österbottens 
landskapsplan 2040 är tillräckliga men från Närpes stads sida ser vi gärna att 
följande delmål får en mera framträdande roll i det fortsatta planeringsarbetet: 

 
- en region där regionstrukturen främjar näringslivet såväl i tätorterna som 

på landsbygden 
- en region där stad, tätort och landsbygd samverkar och erbjuder mång-

sidiga boendemöjligheter hållbara trafikförbindelser 
 
 Angående utredningarna och PDB i övrigt finns ingenting att anmärka. 
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Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att ge ovanstående kommentar som utlåtande i ärendet. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion om tillsättande av arbetsgrupp för granskning av investeringar 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
Ledamöterna i stadsfullmäktige Marjo Österdahl, Michaela Esch och Karl-
Gustav Svedjebäck har väckt en motion om att fullmäktige tillsätter en grupp av 
förtroendevalda och tjänstemän med huvuduppgift att hålla koll på investering-
arna och hur de framskrider i förhållande till budgeten. Enligt ledamöterna bor-
de fullmäktige informeras bättre om investeringarna. 
 
Redogörelse 
 
Bakgrund 
Enligt stadens förvaltningsstadga § 82 godkänner stadsfullmäktige i budgeten 
verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de enskilda organens re-
sultatområden och projekt. Stadsstyrelsen och nämnderna godkänner därefter 
dispositionsplanerna för förverkligandet av budgeten under budgetåret. I bud-
geten ingår även investeringsprojekt som i början av budgetprocessen föresla-
gits från de olika nämnderna. På samma sätt som för driftsbudgeten är det på 
nämndernas ansvar att respektive investeringsprojekt genomförs enligt budge-
ten.  
 
Av praktiska orsaker genomför och ansvarar oftast tekniska avdelningen, i 
samarbete med respektive nämnd, för större renoverings- och byggprojekt. I 
samband med dessa tillsätts också en projektgrupp för att övervaka invester-
ingsprojektet.  
 
I dagsläget följer respektive ansvariga inom nämnderna upp hur investerings-
planen framskrider. Ärenden med behov att justera investeringsplanen under 
budgetåret bereds och framläggs fullmäktige för behandling. Mindre justerings-
behov samlas under budgetåret och tas oftast upp under hösten innan kom-
mande års budget börjar beredas.  
 
I förvaltningsstadgan § 82 stadgas även att nämnderna årligen skall delge 
stadsstyrelsen rapporter över verksamhetens och budgetens utfall per 30.04. 
och 31.08. I dagsläget rapporteras inte utfallet av alla enskilda investeringspro-
jekt som nämnderna ansvarar för vid dessa tillfällen. I de flesta fall är projekten 
små och avvikelserna ringa. Mindre överskridningar kan täckas upp med un-
derskridningar på andra projekt.  

 
Ytterligare information och uppföljning 
För att förbättra informationen och uppföljningen av enskilda investeringsprojekt 
under budgetåret kunde kravet på att rapportera till stadsstyrelsen om utfallet 
av budgeten enligt § 82 i förvaltningsstadgan utsträckas att gälla även hur re-
spektive nämnds investeringsprojekt framskridit under budgetåret. Stadsstyrel-
sen kan därefter ge rapporten vidare till fullmäktige för kännedom. 
  
Den parlamentariska kommittén valdes första gången i början på år 2013 för att 
utveckla verksamheten i stadens olika sektorer mot en kostnadseffektivare 
verksamhet för att kunna hålla stadens ekonomi i balans. Kommittén omvaldes 
10.3.2015 med mandattiden 2015-2016 och den består av nio medlemmar: 
Stadsfullmäktiges ordförande, stadsstyrelsens ordförande, nämndordföranden, 
den politiska minoritetens representant och en personalrepresentant. Stadsdi-
rektören har fungerat som föredragande och ekonomidirektören som sekretera-
re. Kommittén har sammanträtt ett flertal gånger under de senaste åren. Efter-
som kommitténs arbete varit mycket viktigt för att stabilisera stadens ekonomi 
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borde dess arbete fortsätta. I uppgifterna skulle också ingå att på basen av 
årets ekonomiska utveckling och olika prognoser föreslå storleksnivån på inve-
steringarna under den kommande ekonomiplanperioden.  
 
Sammanfattningsvis föreslås att informationen och uppföljningen av invester-
ingsprojekten förbättras genom  

 
att nämndernas rapporter till stadsstyrelsen över verksamhetens och budge-
tens utfall utsträcks att gälla även enskilda investeringsprojekt, 
 
att stadsstyrelsen ger rapporterna vidare till fullmäktige för kännedom och 
 
att parlamentariska kommitténs uppdrag kompletteras med uppgiften att föreslå 
ändamålsenlig nivå på investeringarna under den kommande ekonomiplanperi-
oden. 

 
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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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpiön Erikoisvaunut NEK Oy 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Närpiön Erikoisvaunut Oy och Närpes stad ingick år 1997 ett avtal om samar-
bete kring tillbyggande och inlösning av en tidigare hyrd industrihall för företa-
gets behov på industriområdet i Övermark. Avtalet godkändes av stadsfullmäk-
tige 13.1.1997 § 9. Avtalet har kompletterats med tilläggsavtal 24.4.2001, 
24.8.2004 och 23.6.2005 samt 18.4.2007 med anledning av mindre tillbyggna-
der.  
 
Enligt avtalen utgör inlösningssumman sammanlagt 781.317,57 euro,  inklusive  
mervärdesskatt. Av denna summa utgör värdet på fastighetsköpet 646.281,63 
euro och  mervärdesskatten utgör 135.035,94 euro. Enligt det beräknade värdet 
i inlösningsavtalet är tomtens storlek 9.000 m2 men som nu också samtidigt 
förstoras med ca 3.870 m2 vilket höjer värdet på fastighetsköpet med ytterligare 
3.250 euro.  Värdet på det slutliga fastighetsköpet utgör således 649.531,63 
euro varav värdet på tomten utgör 10.810 euro och industrihallens värde utgör 
638.721,63 euro. Värdet på vatten- och elanslutning (3x200 A) utgör 23.770 
euro (moms 0). Av amorteringen på inlösningsavtalet återstår 167.081,73 euro 
och för tilläggsområdet debiteras 3.250 euro enligt av stadsfullmäktige fastställ-
lada tomtpriser. 
 
Köpet gäller således ett ca 12.870 m2 stort område av fastigheten Företag RN:r 
22:53 jämte industrihall i Övermark by. Tomtens och hallens sammanlagda 
värde utgör 649.531,63 euro varav värdet på tomten utgör 10.810 euro och 
byggnadernas värde utgör 638.721,63 euro. Av köpesumman återstår till betal-
ning 170.331,73 euro. 
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Närpiön Erikoisvaunut NEK Oy 
godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------ 
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Avtal för samservicebyrån 
 

OMSORGSN 10.02.2016, 85 
 

Vård- och omsorgsdirektör Tony Pellfolk: 
Samservice är ett sätt att erbjuda myndighetstjänster och andra tjänster kon-
centrerat från samma ställe. Samarbetet mellan kommunen och statliga servi-
ceproducenter är ett sätt för att trygga mångsidiga tjänster av hög kvalitet. I Fin-
land finns idag 184 samservicekontor. Stadsfullmäktige tog i samband med att 
budgeten behandlades (14.12.2015) beslut om att inrätta en samservicebyrå i 
Närpes stad under år 2016 i före detta ämbetsverkshuset, samt att en samser-
vicerådgivare anställs på 80% av heltid. Samservicebyrån hör under resultat-
området barn- och familjeservice 

 
Vid en samservicebyrå tar man emot och ger ut handlingar, ger råd om hur ett 
ärende inleds och om behandlingen av ärenden samt användarstöd för elektro-
niska tjänster. Samservicerådgivaren betjänar kunder, tar emot handlingar och 
guidar i användningen av e-tjänster. Planen är att samservicebyrån är öppen 
varje vardag mellan kl 9-12 och kl 13-15. I samservicen i Närpes deltar Öster-
bottens TE-byrå och FPA. Avtalsmall kring samservicebyrån mellan Närpes 
stad, FPA och TE-byrån som Bilaga A.      

 
Ersättning av TE-byrån och FPA betalas till Närpes stad enligt mängden arbete 
som åtgår till att betjäna respektive organisations kunder. Uppföljningen sker 
genom ett gemensamt arbetsuppföljningsprogram.  

 
En förfrågan om deltagande i samjouren har också tillsänts Polisinrättningen i 
Österbotten samt Magistraten i Västra Finland.   

 
Vård- och omsorgsdirektören föreslår: 

Vård- och omsorgsnämnden besluter 
 
att föreslå för stadsstyrelsen att ingå avtal kring samservicebyrån med Öster-
bottens TE-byrå och FPA 
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag ingå avtal kring sam-
servciebyrån med Österbottens TE-byrå och FPA. 
 

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: §§ 34, 35, 37, 38 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 36, 39, 40 
 
 
 
 
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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