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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 Peter Sjökvist och Matts-Erik Viklund 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                 
den 11.3.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Övervakningskameror i Närpes centrum 
 

TEKN 02.03.2016, § 11 
 
I samband med stadsfullmäktiges behandling av investeringarna för år 2016 
beviljades ett anslag om 15 000 € för övervakningskameror i Närpes centrum. 
Anslaget beviljades under förutsättning att de olika organen inom staden skulle 
få ta del av bakgrundsfakta i ärendet. 
 
På Österbottens polisinrättnings initiativ har det kommit ett förslag om ett 
gemensamt kameraövervakningsprojekt i samarbete med andra österbottniska 
kommuner. Detta för att förbättra säkerheten för kommuninvånare i centrumom-
råden. Förslaget går ut på att kommunen skaffar kameror, vilka linkas till poli-
sens övervakningscentral i Seinäjoki. 
 
Övervakningskamerorna fungerar som extra öga för polisen och lagrar in upp-
gifter om nattvandrare, trafik och fordon på allmänna platser. En kameraöver-
vakning kan utnyttjas i brottsutredningen och kan förebygga många brott. 
 
När en person är på ett övervakat område och gör en brottsanmälan kan en lä-
gescentralsoperatör rikta kamerorna enligt anmälarens direktiv och lagra hän-
delser för senare utredning. Kameraövervakningen i och för sig förebygger brott 
och ofog samt främjar trygghetskänslan. 
 
I Österbotten kommer det att finnas ett femtiotal övervakningskameror efter att 
projektet slutförts. I Vasa finns det över 20 övervakningskameror, i Seinäjoki  
över 700 övervakningskameror i olika fastigheter o.d. 
 
Det är kommunen som står för underhållet av kamerorna. 
 

Tekniska direktören föreslår: 
Nämnden torde föreslå för stadsstyrelsen  
 
att projektet förverkligas. 
 

Beslut: 
Godkändes enhälligt. 
 
____ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Närpes stad deltar i det gemensamma kameraövervakningsprojektet i enlig-
het med tekniska nämndens förslag. 

  
Stadsstyrelsens beslut: 

Ledamot Michaela Esch föreslog att ärendet återremitteras för ytterligare utred-
ning.  
Hennes förslag understöddes av ersättare Tony Wesander m.fl. ledamöter. 
 
Stadsstyrelsen företog omröstning mellan fortsatt behandling (ja) och återremit-
tering (nej). 
I omröstningen avgavs sex (6) ja-röster och fem (5) nej-röster. 
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Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen därmed beslutat att fortsätta be-
handlingen av ärendet. 
I den fortsatta behandlingen förekom ingen ytterligare diskussion varför stads-
styrelsen därmed beslöt föreslå för stadsfullmäktige i enlighet med stadsdirek-
törens förslag. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare:Närpes församling, köpare:Närpes stad 
 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Samtidigt som planeringen inleddes av ”Servicecenter” på sjukhusbacken på-
börjades också underhandlingarna med Närpes församling om köp av tilläggs-
mark. För att skapa tillräckligt med utrymme för en ny service- och räddnings-
väg på södra sidan av byggnaderna behövs tilläggsområde.   
   
Köpet gäller ett ca 2.580 m2 stort område av fastigheten  Klaresund RN:r 1:129 
i Klaresund by. Köpeobjektet har värderats till 12.900 euro (=5 €/m2). 
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Närpes församling godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund anmälde jäv och deltog inte i 
behandlingen av ärendet 

------ 
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Anhållan om avskaffande av avgifter för handledning vid inlärning i arbetet 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Yrkesakademin i Österbotten (YA) har sänt ett brev med en anhållan om av-
skaffande av avgifterna för handledning vid inlärning i arbetet (IA) fr.o.m. 
1.1.2016.  
 
Bakgrund 
Enligt YA finns i takt med ständiga strukturella förändringar i samhället inte 
grunder för avgifter för handledning vid inlärning i arbetet. Ersättning för 
skyddskläder samt arvoden för bedömning av kunnande vid yrkes-
prov/examenstillfällen kommer YA fortsättningsvis att erlägga till kommunen. 
Inom andra stadiets utbildning betalas i dagsläget ersättning för inlärning i arbe-
tet endast inom social- och hälsovårdsutbildningen. I de statsandelar/enhetspris 
som utbildningsanordnarna erhåller, finns inte dessa kostnader skilt beaktade. 
YA erlade under år 2014 totalt ca 110 000 euro i avgifter för handledning, yr-
kesprov och examenstillfällen till olika aktörer inom social- och hälsovård.  
 
Närpes stad fakturerar YA för handledning vi inlärning i arbete för studerande 
inom social- och hälsovård. Det är frågan om handledning av studerande som 
praktiserar inom vård- och omsorgsavdelningen och barnomsorgen. Vasa stad, 
Korsholms kommun och Kristinestads stad har redan tidigare avstått från att 
uppbära avgifter för handledning vid inlärning i arbetet. Malax kommunstyrelse 
har 8.2.2016 beslutat att Malax kommun avstår från ersättningen. 
 
Vård- och omsorgsavdelningen har gett ett utlåtande i ärendet där man konsta-
terar att en betydande del av utbildningen sker genom verksamhetsförlagd ut-
bildning på olika enheter. Under år 2015 erhöll vård- och omsorgsavdelningen 
13 200 euro i avgifter för handledning och 1 600 euro i ersättning för skydds-
kläder från YA. Inkomsterna som erhålls via avgifterna används bland annat till 
fortbildning för personalen och personalrekreation. Vård- och omsorgsavdel-
ningen anser att handledararvoden är motiverade på grund av att personalen 
handleder studeranden en betydande del av deras utbildning samt att erhållna 
inkomster möjliggör satsningar på personalen och enheterna som annars inte 
är möjliga. Därmed förespråkar vård- och omsorgsavdelningen att Närpes stad 
inte avstår från att uppbära avgiften för handledning vid inlärning i arbete. 
 
YA har sänt ett förslag (IA-avtal – Ramavtal – Vad kan YA erbjuda?) till vad YA 
kan erbjuda stadens enheter, som handleder studerande vid inlärning i arbetet. 
YA:s erbjudande utgör sammanfattningsvis: 
 

1. Medverka/ handha vården och omsorgen på en enhet för att möjliggöra 
att ordinarie personal samtidigt kan delta i en fortbildningsdag, 

2. utbilda arbetsplatshandledare och bedömare på arbetsplatsen, 
3. kompetensbaserade projekt på avdelningen/enheten, 
4. samverkansdag/samverkansmöten = form av gemensam fortbildnings-

dag samt 
5. övrigt som överenskoms i god tid före i samråd mellan YA och IA-

platsen. 
 
Ställningstagande 
De studerande som inom Närpes stads enheter erhåller utbildning genom inlär-
ning i arbetet ska få bästa möjliga handledning. Personalen är i nyckelställning 
med tanke på en god handledning och en positiv inställning till de studerande. 
Den ersättning för handledning som erhålls bidrar till att motivera personalen.  
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Flera kommuner har redan tidigare avstått från att uppbära avgifter för inlärning 
i arbetet. Det är skäl att eftersträva en enhetlig linje i kommunerna. Närpes stad 
har inte beaktat uteblivna ersättningar i 2016 års budget utan det kunde göras i 
budgeten för år 2017. Samtidigt bör man överväga olika sätt att motivera an-
ställda som fungerar som handledare för studerande vid inlärning i arbetet. En 
förutsättning för att avstå från att uppbära avgifter är att förslagen till vad YA 
kan erbjuda IA-platserna ytterligare diskuteras och sedan verkställs i samband 
med inlärningen i arbetet.  Utbildningsanordnaren har ett stort ansvar för fort-
bildningen av handledarna. Med tanke på den framtida rekryteringen av vård-
personal är det viktigt att staden kan anvisa praktikplatser. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att acceptera framställningen från Yrkesakademin i Österbotten om att avstå 
från ersättningarna för inlärning i arbete inom social- och hälsovård och  
 
att Närpes stad avstår från ersättningar fr.o.m. 1.1.2017 under förutsättning att 
Yrkesakademin erbjuder stöd för handledningen av studerande vid inlärning i 
arbetet enligt bifogade utkast till ramavtal. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- bildningsnämnden 10.2.2016 
- vård- och omsorgsnämnden 10.2.2016 
 

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: §§ 41 - 44 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: § 45 
 
 
 
 
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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