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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 Michaela Esch och Sven Jerkku 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 17.4.2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2014 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:  
Bokslutet för år 2014 till vilket hör resultaträkning, finansieringsanalys, balans-
räkning och noter till dem, tablå över budgetutfallet, samt verksamhetsberättel-
se föreligger klara för behandling. 
En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall ock-
så uppgöra ett koncernbokslut som en del av bokslutet.  
Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys 
och noter till dem.  
 
Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 1 milj. euro totalt sett. 
Alla intäktsslag överskred budgeten vilket avspeglar att stadens service utnytt-
jats maximalt under året och genererat mera intäkter från verksamheten.  
Försäljningsvinsterna från fastighetsaffärer uppgick netto till 0,2 milj. euro och 
hade inte en stor betydelse för att balansera ekonomin detta år.  
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetsintäkterna till ca 17,1 milj. euro.  
 
Verksamhetskostnaderna totalt sett underskred budgeten med 0,8 milj. euro.  
Personalkostnaderna underskred budgeten med 0,8 milj. euro, 0,3 milj. euro av 
detta beror på ökade sjukförsäkringsersättningar. 
Köp av tjänster underskreds med 0,2 milj. euro. Alla samkommuner därifrån 
staden köper tjänster underskred detta år sina budgeter.  
Ökade kostnader för bl.a. vårdmaterial, livsmedel samt små inventarier gjorde 
att köp av material och förnödenheter överskreds med 0,1 milj. euro.  
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetskostnaderna till 68,9 milj. euro.  
Kostnaderna ökade med endast 0,3 % jämfört med år 2013.  
 
Verksamhetsbidraget uppgick till 51,8 milj. euro och underskrider budgeten 
med 1,8 milj. euro. Minskningen i nettokostnader från år 2013 var 0,4 %, sällan 
förekommer det att kostnaderna faktiskt minskar inom den kommunala ekono-
min.   
 
I kommunalskatt inflöt 26 milj. euro eller samma nivå som år 2013, 0,4 milj. 
euro mindre än i budgeten.   
I samfundsskatt erhölls 2,0 milj. euro, 61 000 mindre än budgeterat.   
Fastighetsskatten inbringade 1,9 milj. euro, 74 000 euro mindre än budgeterat.  
Jämfört med bokslutet för år 2013 ökade skatteinkomsterna med endast 0,3 
milj. euro totalt sett.  
 
Det slutliga utfallet av statsandelar blev 24,1 milj. euro eller nästan exakt enligt 
budgeten efter att 400 000 euro minskats via en budgetändring under hösten.  
Jämfört med år 2013 minskade statsandelarna med 50 000 euro.  
 
Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,4 milj. euro. 
Det finansiella nettot påverkades positivt av att placeringarna utvecklats väl un-
der året och att försäljningsvinster på värdepapper erhållits, därtill låg ränte-
kostnaden på nästan samma nivå som år 2013 trots ökad skuldbörda.  
 
Årsbidraget blev 2 742 708,65 vilket är 1,3 milj. euro bättre än den ändrade 
budgeten medan avskrivningarna ökade till 2,7 milj. euro p.g.a. att Logenfastig-
heten avskrevs med 260 000 euro.  
 
Under tidigare perioder upplösta investeringsreserveringar gör att avskrivnings-
differensen kan minskas med 159 000 euro i bokslutet.  
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Bokslutet uppvisar efter bokslutsdispositionerna ett överskott på 229 957,58 
euro vilket är 1 milj. euro bättre än den ändrade budgeten för året.  
 
Investeringskostnaderna uppgår brutto till 6,0 milj. euro, i olika investeringsbi-
drag erhölls 0,9 milj., medan försäljningen av markområden inbringade 0,4 milj. 
euro.  
Nettoinvesteringskostnaden uppgår sålunda till 4,7 milj. euro och underskrider 
budgeten med 0,1 milj. euro.  
 
Lånestocken uppgår till 19,2 milj. euro i bokslutet eller 2 044 euro per invånare. 
Landets medeltal beräknas till 2 733 euro per invånare.  
Koncernens lånebörda uppgår till 5 181 euro per invånare.  
 
Finansieringsanalysen uppvisar att upplåningsbehovet var i samma storleks-
klass som den verkliga upplåningen dvs. 2,2 milj. euro.    
 
Kassamedlen inkl. placeringarnas bokföringsvärde uppgår till 15 milj. euro vid 
bokslutstidpunkten. Placeringarnas marknadsvärde var 14 milj. euro, en ökning 
med 1,6 milj. euro från år 2013.  
 
Personalen har lyckats maximera verksamhetsintäkterna och dämpa kostnads-
ökningen trots att behoven och kraven på service hela tiden ökar.  
Budgetdisciplinen inom avdelningarna har varit exemplarisk och det goda bok-
slutet är hela personalens förtjänst.  
 
Bifogat bekräftelsebrev undertecknas av stadsstyrelsens ordförande och stads-
direktören och överlämnas till revisorn som en del av revisionsprocessen.  
 

Stadsdirektörens förslag 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige: 
 
att räkenskapsperiodens överskott 229 957,58 euro bokförs på överskott från 
tidigare år, som efter överföringen uppvisar ett överskott om  
2 887 256,82 euro 
 
att ingen förkovran av fonderna görs för 2014 
 
att bokslutet överlämnas för revision 
 
att för stadsfullmäktige därefter förelägga bokslutet för behandling 
 
att beredningen ges fullmakt att vid behov göra smärre justeringar i verksam-
hetsberättelsen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Anhållan om förlängning av återbetalningstid 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:  
Stadsfullmäktige beslöt 28.1.2013 att ändra återbetalningstiden för stadens in-
dustrihall i Övermark där Närpiön Erikoisvaunut NEK Oy verkar, så att slutraten 
på 142 081,73 euro skulle erläggas 28.2.2015. Nu anhåller företagets ledning 
om att få skjuta upp de sista raterna av inlösningssumman t.o.m. 31.01.2016.  
Orsaken till förlängningen är att företagets orderstock vuxit kraftigt under den 
senaste tiden efter en lång lågkonjunktur och detta kräver ett större rörelsekapi-
tal.  
I enlighet med tidigare beslut fakturerades en rat på 25 000 per 30.11.2014.  
Företaget anhåller således om att hela återstående summa på 167 081,73 euro 
(25 000 + 142 081,73) får betalas 31.01.2016.  
Hyran enligt nuvarande avtal uppgår till 6 månaders euribor + 0,8 %.  
Hyran uppbärs månatligen och ändras i enlighet med ränteläget per 31.05. och 
30.11. årligen.  
 

Stadsdirektörens förslag:  
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att Närpiön Erikoisvaunut NEK OY:s avtal om inlösning av stadens industrihall i 
Övermark förlängs t.o.m. 31.01.2016. Ingen amortering sker under år 2015 
utan hela slutsumman på 167 081,73 euro erläggs 31.01.2016.  
Hyran uppbärs månatligen enligt 6 mån euribor + 0,8 % och ändras enligt rän-
teläget 31.05.2015 och 30.11.2015.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arv av Bror Levi Söderståhl 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Närpes stad har i en ansökan till Statskontoret daterad 26.3.2014 yrkat på att 
arvet efter Bror Levi Söderståhl, som avled den 28.3.2013, överlåts till Närpes 
stad. I ansökan till statskontoret har Närpes stad yrkat på att arvet kommer att 
användas för byggande av intensifierat serviceboende med dygnetruntvård för 
äldre personer med demenssjukdom samt för anläggande av en aktiverande 
utemiljö i anslutning till befintligt intensifierat serviceboende i Pörtom. 
 
Statsrådet har den 12.2.2015 fattat beslut i ärendet och till den del av arvet som 
tillfaller Närpes stad har uppställts följande villkor:  
 
1. Staden svarar för skulder och avgifter som hänför sig till boet.  

 
2. Staden använder egendomen till byggande av serviceboende med hel-

dygnsomsorg för ålderstigna demenspatienter och för byggande av en 
aktiverande utomhusmiljö i samband med serviceboende med heldygns-
omsorg som finns i Pörtom.  

 
3. Om en släkting eller testamentstagare som har rätt till arvet uppenbarar 

sig, överlåter staden egendomen till denna.   
 

Den del av arvet som består av fast egendom bör realiseras vid lämpligt tillfälle 
och med tanke på det beviljade ändamålet vore det lämpligt att vård- och om-
sorgsnämnden i samarbete med tekniska nämnden förvaltar de ärvda medlen 
tills dess att medlen kan användas för det beviljade syftet.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
 Stadsstyrelsen besluter 
 

att staden med tacksamhet mottar de av statsrådet beviljade medlen samt 
 
att medlen används till byggande av serviceboende med heldygnsomsorg för 
ålderstigna demenspatienter och för byggande av en aktiverande utomhusmiljö 
i samband med serviceboende med heldygnsomsorg som finns i Pörtom samt 
 
att vård- och omsorgsnämnden i samarbete med tekniska nämnden förvaltar de 
ärvda medlen tills dess att medlen kan användas för det beviljade syftet. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Anhållan om befrielse från förtroenduppdrag/ Ann-Katrin Enqvist 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Ann-Katrin Enqvist anhåller om befrielse från sina kommunala förtroendeupp- 
drag i Närpes p.g.a. att hon har flyttat till annan ort. Hon är därmed inte längre 
valbar. 
A-K Enqvist har varit medlem och ordförande i nämnden för fri bildning och i 
den egenskapen även varit medlem i den parlamentariska kommittén. 
 
När en förtroendevald förlorar sin valbarhet skall, enligt § 37 i KomL, det organ 
som har rätt att utse den förtroendevalda konstatera att förtroendeuppdraget 
har upphört. I detta fall fattas beslutet av stadsfullmäktige , som även väljer ny 
medlem i nämnden. Beslutet verkställs omedelbart. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Ann-Katrin Enqvist konstateras ha förlorat valbarheten till kommunala förtro-
endeuppdrag i Närpes p.g.a. att hon har flyttat från orten och att hennes förtro-
endeuppdrag därmed har upphört 
 
att en ny medlem i nämnden för fri bildning väljes samt 
 
att en ny ordförande för nämnden för fri bildning utses.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Justering av priset för regionbiljett 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Närpes stad är med i regionbiljettsystemet för såväl Vasaregionen som Seinä-
jokiregionen sedan år 1997. Med regionbiljett avses en månadsbiljett som be-
rättigar till resor på samtliga bussar som trafikerar på ett visst geografiskt om-
råde. Biljettens pris fastställes per kommun och den differens, som uppstår 
mellan de verkliga transportkostnaderna och det som biljettpriset täcker, sub-
ventioneras av stat och kommun (statens andel för närvarande max. 35 %). 
 
Avsikten med regionbiljettsystemet är att med samhällsstödet få en ökad an-
vändning av kollektivtrafiken och på så sätt garantera att busslinjer kan upp-
rätthållas även i framtiden. Därtill är givetvis tanken att kommuninvånare som 
pendlar ut skall motiveras att bo kvar på hemorten. Även kollektivtrafiken som  
ett miljövänligare resesätt är en motivering till användningen av regionbiljett. 
 
Under de senaste åren har användningen av regionbiljetter bland närpesbor 
minskat något så att det under fjolåret såldes sammanlagt 341 regionbiljetter 
och antalet resor var 10.423 st. Användningen av regionbiljetter i Seinäjokiregi-
onen har varit närmast obefintlig från närpesbornas sida, delvis p.g.a. dåliga 
bussförbindelser. Stadens andel av de subventionerade kostnaderna var år 
2014 ca 36.600 euro. 
 
Regionbiljettpriserna för Närpes är 135 euro för Vasaregionen och 100 euro för 
Seinäjokiregionen. Den offentliga subventioneringen av kostnaderna motsvarar 
idag ca 53 %. Staten deltar i subventioneringen med 35 % men godkänner inte 
att subventioneringen överstiger hälften av kostnaderna, vilket innebär att den 
statliga andelen är betydligt lägre än 45% (år 2014 var den endast ca 30 %). 
Med anledning av detta rekommenderar trafikplanerarna vid NTM-centralen att 
Närpes höjer biljettpriserna så att den subventionerade andelen närmar sig 
hälften av de totala trafikkostnaderna.  
Biljettpriserna föreslås därför justeras till 145 euro för Vasaregionen och 110 
euro för Seinäjokiregionen.  
 
NTM-centralen och Matkahuolto kräver att de nya priserna meddelas inom maj 
månad för att de skall träda ikraft 1.8.2015. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att regionbiljettpriserna justeras från och med 1.8.2015 så att biljettens pris för 
Vasaregionen fastställs till 145 euro och för Seinäjokiregionen till 110 euro.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Undantagslov för byggande av fritidsstuga i Tjärlax, Ahlstrand  
RNr 2:60/ Kaas Yvonne och Glenn 

     
BYGG 19.03.2015, § 15 
    

Glenn och Yvonne Kaas ansöker den 9.3.2015 om stadsstyrelsens undantags-
lov för att uppföra en fritidsstuga på Ahlstrand RNr 2:60 i Tjärlax. Undantagslo-
vet gäller omdisponering av våningsytorna eftersom huvudbyggnadens yta 
överskrider den tillåtna enligt planebestämmelserna. 
 
Planläggningsingenjören:   
(Glenn och Yvonne Kaas) Ansökan gäller byggande av ett nytt fritidshus vars 
våningsyta är 120 m2. Byggplatsen ligger inom område med fastställd strand-
detaljplan  (Storskatan I, fastställd 18.8.1993, BA - 764). 
  
Byggplatsen är i stranddetaljplanen anvisad som tomt för semesterbostad (RA) 
med följande planbestämmelser: ”Byggnadsrätten i kvadratmeter våningsyta för 
byggnadsplatsen är 140 m2, varav får användas för semesterbyggnad högst 80 
m2 och en separat bastubyggnad högst 34 m2.  Nya byggnader placeras minst 
20 m från byggnadsplatsens gräns mot strand eller tillandning, likväl så att ba-
stu med våningsyta under 20 m2 får uppföras 10 m från förenämnd byggnads-
platsgräns.”   
 
Huvudbyggnaden är betydligt större än vad som tillåts enligt planbestämmelsen 
eftersom bastudelen också ingår i våningsytan. Den totala byggrätten 
överskrids inte utan det är frågan om en omdisponering av våningsytan för olika 
byggnader. 
 
Eftersom det är en förhållandevis stor byggnad är det viktigt att den byggs bak-
om anvisade bygglinjen minst 20 m från byggnadsplatsens gräns mot tilland-
ning och bakom trädgränsen som skydd mot insyn från havet. Ansökan kom-
mer inte att medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet 
av planen eller annan reglering av områdesanvändningen och förordas med 
ovanstående villkor.  
 

Byggnadsinspektören föreslår:  
Sektionen för byggnadstillsyn förordar det ansökta undantagslovet enligt plan-
läggningsingenjörens utlåtande och motiveringar.  
 

Beslut: 
Sektionen för byggnadstillsyn beslöt förorda det ansökta undantagslovet enligt 
förslag. 
 
_____ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Glenn och Yvonne Kaas med stöd av § 171-174 i markanvändnings- och 
bygglagen och Närpes stads förvaltningsstadga § 6 p.12 beviljas undantag från 
stadgarna i 43 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen för uppförande av 
en fritidsstuga om 120 m2 våningsyta på Ahlstrand RNr 2:60 i Tjärlax. 
 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 

BYGG: 5/2015§ 75, SSTYR 2015-04-14 18:00 Sida 11



 
Beslutet utfärdas den 17.4.2015 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Elena och Alexandru Marca 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Elena och Alexandru Marca har anhållit om att få köpa bostadstomten nr 2 i 
kvarter 17 på Johannesbergs bostadsområde. Familjen har för avsikt att genast 
inleda byggandet av ett egnahemshus på tomten. 
 
För att staden skall säkerställa sig om att tomten bebyggs har det intagits ett 
villkor i köpbrevet om byggnadsskyldighet enligt vilket byggandet av ett egna-
hemshus, som är i överensstämmelse med detaljplanen och godkända ritning-
ar, skall vara påbörjat senast 31.12.2016, i annat fall kan köpet hävas.  
 
Försäljningen gäller ett ca 1.530 m2 stort område av fastigheten Johannesberg 
RN:r 80:25 i Finby by. Värdet på tomten är 3.825 euro, enligt av stadsfullmäkti-
ge fastställt kvadratmeterpris (= 2,50 €/m2). 
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.  
 

Stadsdirektörens förslag:  
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Elena och Alexandru Marca god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av föravtal / säljare: Närpes stad, köpare: EPV Vindkraft Ab 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
EPV Vindkraft Ab har anhållit om att få köpa ett ca 8,2 ha stort markområde  av 
Närpes stad. Området ligger i Rangsby by längs vägen mellan Rangsby och 
Övermark (Rangsbyvägen) och är reserverat som Jord- och skogsbruksdomi-
nerat område (M-1) i godkända delgeneralplanen för Norrskogens vind-
kraftspark. EPV Vindkraft Ab har för avsikt att använda området som uppställ-
nings- och monteringsområde vid byggandet av vindkraftsparken i Norrskogen. 
Skogsvårdsföreingen Österbotten har värderat ovannämnda område till 54.292 
euro (gängse värde). Värderingen är daterad 17.2.2015. 
 
Föravtal till köpebrev, mellan Närpes stad och EPV VIndkraft Ab har uppgjorts. 
Enligt föravtalet skall slutligt köpebrev uppgöras mellan parterna senast inom 1 
månad från det att EPV Vindkraft Ab har tagit investeringsbeslut om att bygga 
Norrskogens vindkraftspark. Föravtalet förfaller ifall EPV Vindkraft Ab inte har 
tagit investeringsbeslut om byggandet av parken senast 31.4.2018. 
   
Föravtalet till köpebrev gäller ett ca 8,2 ha stort område av fastigheten GLO 
RN:r 1:137 (545-414-1-137) i Rangsby by. Köpesumman utgör 62.500 euro         
(= gängse värde + 15%).  
 
Som bilagor finns förslag till föravtal till köpebrev, fullmakt, slutligt köpebrev, 
områdeskarta och utdrag ur delgeneralplan.. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt föravtal till köpebrev mellan Närpes stad och EPV Vindkraft Ab god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- tekniska nämnden 4.3.2015 
- nämnden för fri bildning 16.3.2015 
- bildningsnämnden 18.3.2015 
- vård- och omsorgsnämnden 25.3.2015 
- fritidsnämnden 31.3.2015 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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Deltagande i projektet "Mat och dryck i Botnia Atlantica 2015-2019" 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Företagshuset Dynamo har under de två föregående programperioderna inom 
EU genomfört gemensamma projekt med Hushållningssällskapet Rådgivning 
Nord Ab i Västerbotten. Projekten har genomförts med finansiering i huvudsak 
från Botnia Atlantica programmet och nationell finansiering från Finland och 
Sverige. Föregående projekt har haft fokus på kunnande, kompetens och 
marknadskontakter. 
 
Dynamo och samarbetsparten i Västerbotten har tagit initiativ till ett nytt 
gemensamt utvecklingsprojekt under namnet ”Mat och dryck i Botnia Atlantica 
2015-2019”. Detta projekt kommer att rikta in sig på produktförädling och ut-
vecklande av konsumentprodukter från redan befintliga råvaror i regionerna Ös-
terbotten och Västerbotten. I projektet involveras lokala företag och organisa-
tioner inom odling och framställning av råvaror (jordbruk, växthus, trädgårdar 
m.fl.) 
 
Av bifogade projektplan framgår syfte och målsättningar samt förväntade resul-
tat. Ett starkt fokus ligger på att skapa nya produkter av redan befintliga råva-
ror. Dessutom skall projektet leda till utökade möjligheter för dem som vill fram-
ställa råvaror för en förädling av produkter med sitt ursprung i Kvarkenområdet. 
 
Projektet har som mål att 1) öka förädlingsgraden av naturbaserade råvaror 
från området, 2) att öka den gränsöverskridande verksamheten och 3) att ut-
veckla nya marknader.  
För Närpes torde projektet kunna ge möjlighet till expertis inom produktutveck-
ling, lokala livsmedelsföretag kan få fler kontaktytor för utveckling och mark-
nadsföring samt nya odlingsprodukter kan uppstå och skapa arbetsplatser. 
 
Företagshuset Dynamo kommer att vara huvudsaklig projektägare med Hus-
hållningssällskapet i Västerbotten som medsökande. Projektet är treårigt och 
har en total budget om 997.128 euro. Huvudfinansiär är EU:s Botnia Atlantica 
program med 60 % av kostnaderna eller 598.277 euro, Österbottens förbund 
och Region Västerbotten står tillsammans för 252.478 euro (25 %) och resten 
finansieras av Dynamo, Hushållningssällskapet och de deltagande kommuner-
na (Närpes stad, Kristinestad och näringslivsbolaget Concordia).  
Närpes stads andel skulle bli 20.000 euro fördelat på tre år d.v.s. knappt 7.000 
euro /år. Detta belopp ryms inom ramen för budgeterade medel för projektfi-
nansiering. 
 

Förvaltningsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Närpes stad deltar i projektet ”Mat och dryck i Botnia Atlantica 2015-2019” 
med totalt 20.000 euro i enlighet med bilagd projektplan. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Stadsdirektören deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a jäv. 

------ 
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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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