
i

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SSTYR, 2016-04-12 18:00, Protokoll

§ -2 Innehållsförteckning ........................................................................................................................................................ 1

§ -1 Närvarande ......................................................................................................................................................................  2

§ 47 Sammanträdets laglighet och beslutförhet .....................................................................................................................  3

§ 48 Protokollets justering .....................................................................................................................................................  4

§ 49 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015 .............................................................................................................  5

§ 50 Testamente efter Doris Södergrann ...............................................................................................................................  8

§ 51 Äskande om ändring av tjänster ....................................................................................................................................  9

§ 52 Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes stad, köpare: Kennet Franzén ................................................................  11

§ 53 Godkännande av köpebrev /säljare: Närpes stad, köpare: Tokmanni för ett under bildning varande
bolags räkning. ................................................................................................................................................................  12

§ 54 Täktverksamhet för berg i Kåtnäs, Vik RNr 3:50/ Erik Klockars ...............................................................................  13

§ 55 Täktverksamhet för berg i Finby, Krossberget RNr 28:40/ Lemminkäinen ................................................................  16

§ 56 Godkännande av planläggningsöversikt för år 2016 ...................................................................................................  19

§ 57 Godkännande av markpolitiskt program ...................................................................................................................... 20

§ 58 Bedömning av detaljplaners aktualitet 2016 ................................................................................................................ 22

§ 59 Antagande av entreprenadanbud för Närpes servicecenter, skede I (Villa Rosa och Villa Holger) .............................  23

§ 60 Arrendering av radhustomt 162:2 i Kåtnäs .................................................................................................................  25

§ 61 Arrendering av bostadstomt i Finby/ Veikko Stenholm ..............................................................................................  26

§ 62 Anhållan om reklambidrag ..........................................................................................................................................  27

§ 63 För kännedom ..............................................................................................................................................................  28

§ 64 Begäran att utse medlem i referensgrupp för beredning av landskapsreformen i Österbotten .....................................  29

§ 9998 Besvärsanvisning ......................................................................................................................................................  30



 

Sammanträdestid: %%%003  kl.  %%%010 

Sammanträdesplats: %%%006, styrelserummet 

 
Ärende: 
 
Fel! Hittade inga poster för innehållsförteckning. 

 

§ -2, SSTYR 2016-04-12 18:00 Sida 2



 

SAMMANTRÄDESTID: 12.04.2016  kl. 18:00 

SAMMANTRÄDESPLATS: Stadshuset, styrelserummet 

NÄRVARANDE 
MEDLEMMAR: 

Ordförande 
I viceordf. 
II viceordf. 
Medlemmar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olav Sjögård 
Sven Jerkku 
Tanja Eklund 
Emina Arnautovic´ 
Kerstin Berg 
Michaela Esch 
Marianne Nyqvist-Mannsén 
Peter Sjökvist 
Matts-Erik Viklund 
Martin Westerberg 
Lasse Åberg 
 
 

FRÅNVARANDE:  
 

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Sfge’s ordf. Mikaela Björklund, I v.ordf. Karl-Gustav Svedje-
bäck, II v.ordf. Peter Hällbacka, III v.ordf. Sven-Erik Björk-
backa, stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, förvaltningsdirektör 
Björn Häggblom 
 

ÄRENDEN: §§ 47 - 64 

UNDERSKRIFT Ordförande 
 
 
Olav Sjögård 

Protokollförare 
 
 
Björn Häggblom 

PROTOKOLLET HAR 
JUSTERATS 

Tid 15.4.2016 
 
 
 
Arnautovic´ Emina   Kerstin Berg 

PROTOKOLLET HAR 
VARIT FRAMLAGT TILL 
PÅSEENDE 

Tid och plats 15.4.2016 
Stadshuset i Närpes 
 
 
Björn Häggblom 
förvaltningsdirektör  

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

§ -1, SSTYR 2016-04-12 18:00 Sida 3



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 Emina Arnautovic´ och Kerstin Berg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen 
den 15.4.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:  
Bokslutet för år 2015 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.  
Av intäktsslagen steg understöd och bidrag mest, en del av detta är projektbi-
drag som ofta genererar motsvarande verksamhetskostnader.   
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetsintäkterna till ca 18,2 milj. euro.  
 
Verksamhetskostnaderna totalt sett underskred budgeten med 0,7 milj. euro.  
Personalkostnaderna underskred budgeten med 0,8 milj. euro, 0,2 milj. euro av 
detta beror på ökade sjukförsäkringsersättningar och att en del budgeterade 
tjänster har inte kunnat besättas under året utan köptjänster har använts. 
Köp av tjänster underskreds med 0,2 milj. euro. Alla samkommuner varifrån 
staden köper tjänster underskred även detta år sina budgeter. Kostnaderna för 
specialsjukvård via Vasa sjukvårdsdistrikt underskred budgeten bl.a. beroende 
på återbetalningen av en del av överskottet för år 2014 under sommaren samt 
en återbetalning av det beräknade överskottet för år 2015 under december må-
nad.   
Kostnader för material och förnödenheter, understöd och övriga verksamhets-
kostnader överskred budgeten något.  
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetskostnaderna till 70,3 milj. euro.  
Kostnaderna ökade med 2,1 % jämfört med år 2014.  
 
Verksamhetsbidraget uppgick till 52,1 milj. euro och underskrider budgeten 
med 1,8 milj. euro. Ökningen i nettokostnader från år 2014 var 0,7 % eller 0,4 
milj. euro.   
 
I kommunalskatt inflöt 26,2 milj. euro, 0,5 milj. mindre än budgeten och endast 
0,2 milj. euro mera än år 2014 trots att skatteprocenten höjdes med 0,5 % inför 
år 2015. I samfundsskatt erhölls 2,3 milj. euro, 90 000 mera än budgeterat.   
Fastighetsskatten inbringade 2,3 milj. euro i enlighet med budgeten.  
Jämfört med bokslutet för år 2014 ökade skatteinkomsterna med knappt 1 milj. 
euro totalt sett.  
 
Det slutliga utfallet av statsandelar blev 23,5 milj. euro eller 0,2 milj. mera än 
budgeterat. Jämfört med år 2014 minskade statsandelarna med 600 000 euro.  
 
Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,3 milj. euro. 
Det finansiella nettot påverkades positivt av att ränteintäkterna och försälj-
ningsvinsterna på värdepapper ökade jämfört med budgeten. Räntekostnader-
na minskade något jämfört med tidigare år trots ökad lånebörda.  
I bokslutet skrevs några placeringar ner med totalt 0,2 milj. euro.  
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Årsbidraget blev 2 631 309,01 vilket är 1,6 milj. euro bättre än den ändrade 
budgeten medan avskrivningarna uppgick till 2,6 milj. euro i enlighet med bud-
geten.   
 
Under tidigare perioder upplösta investeringsreserveringar gör att avskrivnings-
differensen kan minskas med 158 000 euro i bokslutet.  
 
Bokslutet uppvisar efter bokslutsdispositionerna ett överskott på 216 489,70 
euro vilket är ligger på samma nivå som året tidigare.   
 
Investeringskostnaderna uppgår brutto till 4,3 milj. euro, i olika investeringsbi-
drag erhölls 0,1 milj., medan försäljningen av markområden inbringade 0,3 milj. 
euro.  
Nettoinvesteringskostnaden uppgår sålunda till 3,9 milj. euro och överskrider 
budgeten med 0,6 milj. euro. Något snabbare tidtabell för vissa större byggpro-
jekt och mindre intäkter från försäljningen av fastigheter bl.a. arbetscentralen 
gjorde att de budgeterade nettoinvesteringskostnaderna inte nåddes.  
 
Lånestocken uppgår till 20 milj. euro i bokslutet eller 2 132 euro per invånare. 
Lånen ökade med endast 0,8 milj. euro under året vilket klart understiger bud-
geterade 2 milj. euro. Koncernens lånebörda uppgår till 5 084 euro per invåna-
re.  
 
Kassamedlen inkl. placeringarnas bokföringsvärde uppgår till 14,4 milj. euro vid 
bokslutstidpunkten. Placeringarnas bokföringsvärde låg på 13,7 milj. euro och 
marknadsvärdet var 15,5 milj. euro, en ökning med 1,4 milj. euro från år 2014.  
 
Personalen har lyckats maximera verksamhetsintäkterna och dämpa kostnads-
ökningen under året. Nedskärningen av budgeten i början på året med 1,2 milj. 
samt de efterföljande balanseringsåtgärderna för att verkställa detta fungerade 
bra. Budgetdisciplinen inom avdelningarna har varit exemplarisk och det goda 
bokslutet 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 216 489,70 euro bokförs på överskott från 
tidigare år, som efter överföringen uppvisar ett överskott om  
3 103 746,52 euro 
 
att ingen förkovran av fonderna görs för år 2015 
 
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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------ 
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Testamente efter Doris Södergrann 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Doris Södergrann har i ett testamente daterat 28.2.2007 uttryckt som sin ytters-
ta vilja att delar av hennes kvarlåtenskap ska, efter hennes frånfälle, tillfalla 
Närpes stad. I testamentet nämns att staden ska förvalta medlen så att de an-
vänds för åldringsvården i Närpes.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att staden med tacksamhet mottar de av Doris Södergrann testamenterade 
medlen samt  
 
att vård- och omsorgsnämnden ges rätt att förvalta medlen och 
 
att medlen används inom stadens åldringsvård.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Äskande om ändring av tjänster 
 
BILDN 16.03.2016, § 19 

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Inom bildningsnämnden finns det behov av att ändra inrättade timlärartjänster 
till klasslärartjänster.  
 
Skolornas rektorer i åk 1-6 innehar klasslärartjänster. Eftersom deras arbets-
börda både administrativt och som förman för sin personal har ökat de senaste 
7 åren arbetar de flesta rektorer idag som timlärare. Det vill säga de har inte 
ansvar över en egen klass eller i skolor med sammansatta klasser ansvar över 
två klasser (till exempel åk 1-2). Orsaken till deras ökade arbetsbörda är att de 
numera även är förmän för skolgångsbiträden, förskolans personal och perso-
nalen inom morgon- och eftermiddagsvården. Den administrativa delen av rek-
torsskapet har utökats via ny lagstiftning inom elevvården och specialundervis-
ningen. Antalet möten inom den egna skolan samt inom skolsamfundet har 
även ökat vilket i sig inte är negativt men det upptar mycket av rektorernas ar-
betstid.  
 
Detta arrangemang är inte ett bekymmer i de skolor som har ett tillräckligt antal 
klasslärartjänster. Men i Pjelax skola och Västra Närpes skola ställer detta ar-
rangemang till bekymmer vad gäller UKTA Del B, Bilaga 1, §10 och mom.1. I 
detta moment stadgas följande: ”Om en innehavare av klasslärartjänst undervi-
sar en klass med elever från två eller flera årskurser räknas en årsveckotimme 
till undervisningsskyldigheten”. Men denna paragraf gäller inte en lärare som är 
anställd som timlärare.  
 
Detta innebär att om en timlärare har ansvar över åk 1-2, 3-4 eller 5-6 så kan 
arbetsgivaren inte räkna in en årsveckotimme i undervisningsskyldigheten ef-
tersom timläraren inte innehar en klasslärartjänst. Således får inte en timlärare 
samma rättigheter som en klasslärare fastän de gör precis samma jobb. Detta 
kan inte anses skäligt. 
 
Fosu har med arbetsgivaren dryftat denna problematik och var villig till att knyta 
ett lokalt avtal kring denna fråga. Arbetsgivaren anser att det inte är ändamåls-
enligt att göra lokala avtal om varje § i UKTA-avtalet utan ser det som mera än-
damålsenligt att ändra inrättade tillsvidare anställningar som timlärare till klass-
lärartjänster.  
 
I Mosebacke skola behövs en klasslärartjänst till eftersom skolan har minst 6 
enkla klasser plus rektorns klasslärartjänst men för tillfället finns det bara fem 
inrättade klasslärartjänster plus rektorns tjänst vilket gör att en timlärare kon-
stant sköter en klasslärares arbete. Detta är inte tanken med tjänstestrukturen i 
en skola.  
 
I detta skede är det motiverat att ändra följande tillsvidare timlärartjänster till 
klasslärartjänster från den 1.8.2016: 
 
 
1. Timlärare Mosebacke skola ändras till 0051 klasslärare med  

 initialplacering vid Mosebacke skola 
2. Timlärare Västra Närpes skola ändras till 0096 klasslärare med  

 initialplacering vid Västra Närpes skola 
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3. Timlärare Pjelax skola ändras till 0084 klasslärare med initialplacering 
 vid Pjelax skola 
 
 

Detta arrangemang skulle leda till samma rättigheter för alla anställda som skö-
ter samma uppgifter i en skola. 
 
Skolornas elevprognoser och behov av lärare har analyserats och understöder 
denna förändring. Den föreslagna modellen är försvarbar även ekonomiskt ef-
tersom dessa tjänster ryms inom nämndens budget för ifrågavarande skolor.  
 
Timlärartjänsten i Västra Närpes skola har en ordinarie tjänsteinnehavare vilken 
om stadsstyrelsen bifaller nämndens äskande överförs till klasslärartjänsten. 
De övriga två tjänsterna lediganslås offentligt.  
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att hos stadsstyrelsen äska om att följande ordina-
rie timlärartjänster ändras till ordinarie klasslärartjänster från den 1.8.2016: 
 
- Timlärare Mosebacke skola 
- Timlärare Pjelax skola 
- Timlärare Västra Närpes skola 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att följande ordinarie timlärartjänster ändras till ordinarie klasslärartjänster från 
den 1.8.2016: 
 
- Timlärare Mosebacke skola 
- Timlärare Pjelax skola 
- Timlärare Västra Närpes skola. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes stad, köpare: Camilla och  
Kennet Franzén 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Camilla och Kennet Franzén har anhållit om att få köpa jordbruksmarken (be-
tesmark) som Närpes stad äger längs Korsnäsvägen ca 2,4 km västerom 
Övermark centrum. Över området finns en av stadsfullmäktige godkänd 
(30.3.2009 § 59) markanvändningsplan som innehåller sammanlagt 10 egna-
hemstomter, jordbruksmark och skogsmark. Området som i planen reserverats 
som jordbruksmark är ca 4,11 ha stort. 
 
Jordbruksmarken har tidigare bjudits ut till försäljning medels annons i tidningen 
Syd-Österbotten men ingen har visat intresse för området. Kennet Franzén 
som har byggt ett bostadshus på området kan däremot använda området. Ef-
tersom jordbruksmarken på området inte är av bästa kvalitet och för vilken det 
inte visats intresse från andra jordbrukare kan det anses motiverat att sälja om-
rådet till Camilla och Kennet Franzén. Staden behåller bostadstomterna och 
skogsmarken intill tomterna. 
 
Försäljningen gäller ett ca 4,55 ha stort område av fastigheten Johannesskog 
RN:r 11:54 i Övermark by, för 25.790 euro. Området utgöres av ca 4,11 ha 
åkermark och ca 0,44 ha skogsmark. Av köpesumman utgör fastighetens andel 
24.261,08 euro och stödrättigheternas andel 1.528,92 euro (inkl. moms 24%).  
  
Förslag till köpebrev jämte karta, markanvändningsplan och värdering framgår 
av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad samt Camilla och Kennet Franzén god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes stad, köpare: Kiinteistö Oy  
Tokmanni Närpiö   

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

I och med att ändringen av detaljplanen för kvarteren 147 och 148 med tillhö-
rande torg- trafik- och grönområden i Närpes centrum har godkänts av stads-
fullmäktige så har tomtköpet med Tokmanni aktualiserats.  
 
Enligt markanvändningsavtalet mellan Närpes stad och Lemminkäinen Hus Ab 
och som godkänts av stadsfullmäktige 20.06.2011 § 30  beräknas tomtens vär-
de enligt 41 €/m2 byggrätt. Samma system och pris tillämpades också vid för-
säljningen av Mitt i stan fastigheten. Enligt samma avtal är byggnadsskyldighe-
ten inom 2 år från undertecknande av köpebrevet. 
 
Försäljningen gäller ett ca 5.890 m2 stort tomtområde av fastigheten Byggdebo 
RN:r 4:203 (545-412-4-203) i Näsby by i Närpes stad. Köpesumman är 123.000 
euro. Området utgöres av tomt nr 1 i kvarter 148 enligt godkänd detaljplan. För 
att staden skall säkerställa sig om att tomten bebyggs har det intagits ett villkor 
i köpbrevet om byggnadsskyldighet enligt vilket uppförandet av ett affärshus 
som är överensstämmande med detaljplanen och godkända ritningar skall vara 
påbörjat senast 31.08.2018.  I annat fall kan köpet hävas.  
   
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Kiinteistö Oy Tokmanni Närpiö god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Täktverksamhet för berg i Kåtnäs, Vik RNr 3:50/ Erik Klockars 
 

BYGG 17.03.2016, § 20 
        
Följande ansökan om täktverksamhet på Långmossen mellan Kaskövägen och 
järnvägen söderom Bäckby har anlänt för behandling 9.11.2015. 
 
Täktområde: Kåtnäs by, lägenhet Vik RNr 3:50 på vilken täktområdet omfattar 
ca 23.000m2. Närmaste bostadshus ligger på ett avstånd om ca 2000 m från 
tagningsplatsen. På ansökan av Klockars Lars Johan har tidigare beviljats 
marktäktstillstånd 21.4.2004 § 85 på samma plats. 
 
Åtgärd: Från området har man för avsikt att ta 130.000 fm3 bergsmaterial under 
tio års tid eller 13.000 fm3 årligen i medeltal från ett ca 18.000 m2 stort tag-
ningsområde. Täktdjupet är i medeltal 13m. Under brytningen uppförs proviso-
riska sten- och jordvallar runt området. Materialet krossas och används vid 
vägbyggen i området. Lagerområdet för krossat material kommer att förläggas 
på området mellan landsvägen och tagningsområdet. Den morän som finns på 
området tas till vara när berget putsas och används som släntmaterial vid av-
slutad täktverksamhet. Efter avslutad täktverksamhet kommer området och 
slänterna att utjämnas i enlighet med skärningarna på täktplanen. Övriga om-
råden kommer att planteras med tallplantor.  
 
Ett tillräckligt brett område har lämnats mot områdes gränser så att det inte 
uppstår olägenheter för rågrannarna. 
 
Överläggning av förutsättningar: Sökanden har företett täktplan uppgjort av 
lantm.tekn. Yngve Storsved dat. 8.10.2015. 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 nedan nämnda bestämmelser 
finns inga hinder som hänför sig till att i marktäktslagen § 3 avsedd vacker 
landsskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen, eller speciella naturfö-
rekomster, skulle förstöras. 
 
Utlåtande och hörande av grannar: 
Hörande av grannar har utförts av Närpes stad 14.12.2015 per post, inga an-
märkningar har inkommit. 
Kungörelserna har varit uppsatta på kommunens officiella anslagstavla under 
minst en månads tid sedan 10.11.2015. 
Trafikverket har gett utlåtande dat. 17.12.2015, utlåtandet bifogas och villkoren 
i detta skall efterföljas. 
Västkustens Miljöenhet (miljö- och hälsoinspektör) har gett utlåtande 
26.2.2016. Utlåtandet bifogas och villkoren i detta skall efterföljas. 
 

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. 
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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 (höjd/bredd) till lutning 9:1 
(höjd/bredd). Släntlutningen 1:3 skall fortsätta minst 3 meter under 
den beräknade vattenytan. Släntlutningen skall sprängas i lutning 1:3 i 
berget och sedan fyllas ut med lös jord.  

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

10.  Under brytningstiden skall täktområdet omgärdas med ett minst 1 m högt 
metallnät eller motsvarande för att förhindra att mänskor och djur kom-
mer i närheten av täkten. Efter det att slänterna jämnats i lutning 1:3 
(höjd/bredd) kan nätet avlägsnas. 

11.   Västkustens miljöenhet utlåtande bör beaktas. 
12.   Trafikverkets utlåtande bör beaktas. 
13.  Mot rågrannar lämnas ett minst 10 meter brett område innan släntlutning-

en börjar. Släntlutningen mot grannfastigheten där bergsbrytning pågår 
behöver ej göras om överenskommelse nås för borttagande av nämnda 
slänt. 

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, slänterna ovan vattenytan 
fylls med lös jord och beskogas enligt skogsvårdsmyndighetrnas direktiv. 

 
Säkerhet: Innan täktverksamheten inleds skall sökanden som säkerhet ställa 
en bankgaranti om 17.300 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: 
Godkändes enhälligt. 
 
______ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1. att bevilja Erik Klockars tillstånd till täktverksamhet på Vik benämnda lägen-
het RNr 3:50 i Kåtnäs by, i enlighet med sektionens för byggnadstillsyn förslag, 
samt 
 
2. att beslutet utfärdas den 15.4.2016 efter anslag. Besvärstiden börjar även 
från denna dag.      
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Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Täktverksamhet för berg i Finby, Krossberget RNr 28:40/ Lemminkäinen  
Infra Oy 

        
BYGG 17.03.2016, § 21 
 

Följande ansökan om täktverksamhet i Finby/Krossberget RNr 28:40 har in-
kommit för behandling 17.11.2015.  
 
Täktområde: Finby by, Krossberget lägenhet RNr 28:40 vilken omfattar 75.500 
m2. Lägenhetens ägare och sökande av marktäktsverksamhet är Lemminkäi-
nen Infra Oy. På området har tidigare beviljats marktäktstillstånd i flera repriser 
och åt olika ägare ända sedan 1986. Det senaste tillståndet beviljades av 
stadsstyrelsen i Närpes 10.12.2013 – § 200. 
 
Åtgärd: Sökande har för avsikt att ta 480.000 m3 bergsmaterial under 10 års tid. 
Det årliga uttaget kommer att variera mellan 48.000 m3 – 70.000 m3. 
  
Täktområdet utgör totalt ca 73.000 m2 och täkt djupet är i medeltal ca.30 meter 
och släntlutningen enligt ansökan 1:3 (höjd/bredd) och därefter 7:1 (höjd/ 
bredd). Bergsmaterialet som bryts lagras på området och krossas 1-2 gånger 
per år. För verksamheten finns miljötillstånd beviljat av Västkustens tillsyns-
nämnds miljösektion 3.2.2016. 
 
Förutsättningar: Täktplan har uppgjorts av planerare Kristiina Hänninen/ Lem-
minkäinen Infra Oy 10.11.2015. 
 
På området finns inga ikraftvarande begränsningar eller åtgärdsförbud. Enligt 
uppgift finns inga kända grundvattenförekomster, brunnar eller fornminnen på 
området. För ansökan finns inga hinder enligt marktäktslagens § 3, d.v.s. att 
vacker landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciella 
naturförekomster skulle förstöras. Ansökan behandlas som en ny täkt men 
egentligen är det en fortsättning på en gammal ansökan där verksamheten fort-
gått oavbrutet. 
 
Utlåtanden samt hörande av grannar: 
- Kungörelse har varit uppsatt på Närpes stads anslagstavla minst 30 dagar 

från 14.12.2015. 
- Berörda grannar har hörts skriftligen av Närpes stad 29.1.2016. 
- Fortum Sähkönsiirto Oy har tidigare gett utlåtande den 7.10.2013. Utlåtandet 

bifogas och villkoren skall efterföljas. 
- Västkustens tillsynsnämnds miljösektion har gett utlåtande 3.3.2016. Utlåtan-

det bifogas och skall beaktas. 
 

Byggnadsinspektören föreslår: 
Sektionen för byggnadstillsyn förordar ansökan enligt följande tillståndsbe-
stämmelser: 
 
Tillståndsbestämmelser: 
1. Ifall det i nedannämnda bestämmelser inte bestäms annat skall ansökan 

med täktplan efterföljas. 
2. Innan täktverksamheten inleds skall sökanden utmärka täktområdet i ter-

rängen. 
3. Sökanden svarar själv för att nödiga vägrätter finns till området. 
4. Sökanden skall efterfölja tillståndsvillkoren i gällande miljötillstånd. 
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5. Om oljeprodukter uppbevaras på området, skall lager och behållare förses 
med skyddsanordningar. Även maskinernas service- och uppbevarings-
platser skall skyddas på ändamålsenligt sätt. 

6. Eventuella oljeskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarar för 
oljebekämpningsarbetet i Närpes stad. 

7. Sprängningsarbetet skall utföras så att det inte förorsakar skador på bygg-
nader i omgivningen. 

8. Under brytningstiden skall täktområdet inhägnas med ett minst 1 meter 
högt stängsel. 

9. Vartefter täkten framskrider skall slänterna vara färdigt utformade, likväl 
senast då man övergår från lutning 1:3 (höjd/bredd) till lutning 7:1 
(höjd/bredd). Släntlutningen 1:3 (höjd/bredd) skall fortsätta minst 3 
meter under den beräknade vattenytan. Släntlutningen skall sprängas i 
lutningen 1:3 i berget och sedan fyllas ut med rent fyllnadsmaterial. 

10. Slänterna ovan vattenytan skall delvis fyllas med lös jord och beskogas 
med varierande trädslag enligt skogsvårdsmyndigheternas direktiv. 

11. Eftervårdsåtgärderna skall utföras inom ett år efter det att täktverksamhe-
ten avslutats och gäller även lagringsplatser, slänterna ovan vattenytan 
fylls med lös jord och beskogas enligt skogsmyndigheternas direktiv. 

12. Märkning av lägsta uttagningsnivå skall finnas på täktområdet under bryt-
ningstiden. 

13. Tillståndsinnehavaren skall se till att markvibrationerna vid varje spräng-
ning mäts med en vibrationsmätare inne i bostadshus på fastigheterna Ös-
tergård 10:2, Lintula 10:78 och Hellbacka 13:24 i Finby. Markvibrationerna 
behöver inte mätas i alla byggnader samtidigt. 

14. Tillståndsinnehavaren är skyldig att föra protokoll över resultaten från alla 
vibrationsmätningar. 

15. Protokollen från vibrationsmätningarna skall på begäran tillställas tillsyns-
myndigheten. 

 
Säkerhet: Sökanden skall som säkerhet ställa en bankgaranti på 55.000 
euro. Säkerheten skall inlämnas omedelbart då beslutet om marktäkt har fat-
tats. Säkerheten gäller eftervårdsåtgärder för hela området och kan justeras av 
staden. Säkerheten skall gälla minst ett år efter tillståndets giltighetstid och re-
turneras då eftervårdsåtgärderna har utförts. 

 
Tillståndets giltighetstid: Marktäktstillstånd för bergstäkt beviljas för 10 år. 
 
Avgifter: Avgifter för granskning av täktplan och tillsyn över täktverksamheten 
uppbärs enligt fastställd taxa. 
 

Beslut: 
Godkändes enhälligt. 
 
______ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1. att bevilja Lemminkäinen Infra Oy tillstånd till täktverksamhet på Krossberget 
benämnda lägenhet RNr 28:40 i Finby by, i enlighet med sektionens för bygg-
nadstillsyn förslag, samt 
 
2. att beslutet utfärdas den 15.4.2016 efter anslag. Besvärstiden börjar även 
från denna dag. 
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Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av planläggningsöversikt för år 2016 
 

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 skild bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att godkänna bilagda planläggningsöversikt för år 2016 
 
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. 
 

------ 
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Godkännande av markpolitiskt program 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Från 1.5.2015 finns i Markanvändnings- och bygglagen en bestämmelse om 
utövande av markpolitik i kommunen, 5 a § som lyder:  ”Kommunens markpoli-
tik omfattar sådana mål och åtgärder för kommunens markförvärv och genom-
förandet av planer som skapar förutsättningar för en utveckling av samhällen”. 
Bestämmelsen om att kommunen ska utöva en sådan markpolitik som  utveck-
landet av samhällen förutsätter har kommit till särskilt för att främja konkurren-
sen inom handeln och bostadsbyggandet och för att trygga ett tillräckligt 
tomtutbud i växande stadsregioner. Paragrafen syftar till att främja en aktiv 
mark-politik i kommunerna med fri prövningsrätt att använda olika markpolitiska 
metoder.  
 
Kommunerna förfogar över det utbud av markpolitiska metoder som lagstift-
ningen erbjuder. Utöver frivilligt markförvärv har kommunerna sedan tidigare 
haft möjlighet att, enligt förutsättningarna i den nya lagstiftningen, förvärva mark 
genom att utöva förköpsrätt och lösa in mark. Markanvändningsavtal mellan 
kommun och markägare används vid detaljplanering av mark som kommunen 
inte äger. Markanvändningsavtal fungerar väl när det gäller att komma överens 
om planläggningen och att dela på kostnaderna för utarbetandet av en plan, 
speciellt vid planeändringar och kompletterande planläggning. 
   
För att främja genomförandet av en detaljplan har kommunerna möjlighet att 
använda sig av bygguppmaning eller besluta om höjd fastighetsskatt för obe-
byggda byggplatser. Det har under senare år blivit vanligare att kommuner ut-
arbetar markpolitiska program för att stöda kommunens markpolitik och dra upp 
riktlinjer för användningen av markpolitiska metoder. 
 
Det finns stora variationer i omständigheterna för kommunernas markanvänd-
ning och i kommunernas utvecklingsutsikter. I tillväxtcentra är utmaningen att 
upprätthålla ett tillräckligt tomtutbud och att ordna service till invånarna. I av-
folkningskommuner är problemet däremot upprätthållandet av boendeförhål-
landen och service. Lämpliga åtgärder för markpolitiken ska väljas utgående 
från lokala förhållanden. Genom en aktiv markpolitik kan kommunen upprätthål-
la ett tillräckligt tomtutbud för bostads- och arbetsplatsbyggandet i fråga om 
kvalitet och kvantitet, svara på företagens utrymmesbehov samt trygga en jäm-
lik behandling av markägare. Kommunen kan genom markpolitiska åtgärder 
säkra att planerade tomter, utbyggd kommunalteknik och gatunät tas i bruk i tid 
och kostnadseffektivt. Genom att överlåta tomter så att det motsvarar efterfrå-
gan kan kommunen påverka att tomtpriserna hålls på en rimlig nivå. Ett tillräck-
ligt och mångsidigt tomtutbud främjar också konkurrensen inom bostadsbyg-
gandet och i branscherna inom näringslivet. 
 
Med en bra markpolitik säkras ett ändamålsenligt genomförande av planlägg-
ningen, lönsamheten av de investeringar som utförs av kommunen säkras och 
kostnaderna optimeras. Samtidigt skapar man verksamhetsförutsättningar för 
behövlig bostadsproduktion med alternativa boendemiljöer och näringslivsverk-
samhet. Med hjälp av kommunens markanskaffning befrämjas också kommu-
nens möjlighet för befolkningstillväxten och genomförandet av en mångsidig, 
trivsam och fungerande samhällsstruktur i enlighet med målen. Med en bra 
markpolitik kan man undvika att behöva använda de ”tvångsmetoder” som lag-
stiftningen ger möjlighet till.    
Målsättningen i stadens markpolitik bör fortsättningsvis vara att markanskaff-
ningen i huvudsak sker på frivillig väg där alla markägare behandlas jämlikt.  
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Som skild bilaga finns förslag till markpolitiskt program för Närpes stad. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att uppgjort markpolitiska program godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt med en komplettering gällande en text om tomt-
överlåtelse: vid tomtöverlåtelse finns inga speciella krav på köparen då det 
gäller hemkommun, arbetskommun, social bakgrund osv. 
 

------ 
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Bedömning av detaljplaners aktualitet 2016 
 

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 den detaljplan i Pörtom 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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Antagande av entreprenadanbud för Närpes servicecenter, skede I (Villa 
Rosa och Villa Holger) 

 
TEKN 06.04.2016, § 16 
 

Huvudritningarna och arbetsbeskrivningen samt specialplanerarnas handlingar  
godkändes vid tekniska nämndens sammanträde 16.12.2015 §§ 52 och 53. 
 
Ab Byggbotnia Oy har handhaft byggnadsplaneringen, Oy Contria Ab konstruk-
tionsplaneringen, Oy Avecon Ab VVS- och elplaneringen samt Palotekninen in-
sinööritoimisto Markku Kauriala Oy sprinklerplaneringen.  
 
Anbudsförfrågan har skickats till 7 st entreprenörer på byggnads-, 5 st entre-
prenörer på VS-, 5 st entreprenörer på ventilations-, 10 st entreprenörer på el-, 
2 st entreprenörer på automationstekniska arbeten och 5 st på sprinklerarbe-
ten. Projektet har också utannonserats på ”Hilma”. 
 
I årets budget finns 2 milj. € och i EP för år 2017 finns 2,9 milj. € reserverade 
för projektet. 
 
Anbuden öppnades enligt bifogat öppningsprotokoll. 
 

Tekniska direktören föreslår: 
Nämnden torde föreslå för stadsstyrelsen att följande anbud antas: 
 
Byggnadstekniska arbeten 
Oy Gun Exin Finland Ltd/Pohjanmaan Urakkatyö  2 395 550,- 
 
VS-tekniska arbeten 
Perälän Putki Oy      290 000,- 
 
Ventilationstekniska arbeten 
Suupohjan Ilmastointi ja Pelti Oy     196 900,- 
 
Eltekniska arbeten 
Sähkö Haavisto Oy      333 255,13 
 
Automatisk släckningsanläggning 
Besase Oy           45 800,- 
 
Byggnadsautomation 
Fidelix Oy           17 638,-  
       3 279 143,13 
      =========== 

Beslut: 
Godkändes enhälligt. 
 
____ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att omfatta tekniska nämndens förslag om antagande av entreprenadanbud för 
Närpes servicecenter. 
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Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arrendering av radhustomt 162:2 i Kåtnäs 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Närpes stad har genom annons meddelat att två lediga radhustomter bjuds ut 
för att bebyggas. På den ena av tomterna, tomt Nr 2 i kvarter 162, del av fas-
tigheten Häggback RN:r 1:102 i Kåtnäs by inkom ett anbud om att få arrendera 
tomten. NS Bygg & Bo Ab anhåller om att få arrendera tomten och senare inlö-
sa tomten. Tomtens storlek är cirka 2647 m2 och dess värde är 31 764 € och 
arrendetiden föreslås löpa från och med den 1.6.2016 Förslag till arrendeavtal 
framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med NS Bygg & Bo Ab gällande 
tomt nr 2 i kvarter 162, del av fastigheten Häggback RN:r 1:102 i Kåtnäs. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arrendering av bostadstomt i Finby/ Veikko Stenholm 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Veikko Stenholm anhåller för ett under bildande varande bolags räkning om att 
från och med den 1.6.2016 få arrendera tomt nr 14 i kvarter 313, del av fastig-
heten Närla RN:r 7:43 i Finby by. Tomtens storlek är cirka 3630 m2 och dess 
värde är 9 147 €. Förslag till arrendeavtal framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med Veikko Stenholm, för ett un-
der bildande varande bolags räkning, gällande tomt nr 14 i kvarter 313, del av 
fastigheten Närla RN:r 7:43 i Finby by. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Anhållan om reklambidrag 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Närpes Kraft Friidrottsförening r.f. är en förening med cirka 170 knattar och ett 
30-tal juniorer och äldre aktiva som tävlar på DM, SFI- och FM-nivå. Förening-
en anhåller om ett reklambidrag om 6.000 euro. Som motprestation skulle När-
pes stads logo eller texten ”Närpes stad” placeras på föreningens aktiva idrotta-
res tränings- och tävlingsdräkter.  
 
Medel för sponsorering tas från näringslivsbudgeten. Tidigare beviljade anslag 
för sponsorering har byggt på ett marknadsföringssamarbete mellan en idrotts-
förening, staden och näringslivet. Samarbetet har byggts på affärsmässiga 
grunder till ömsesidig nytta för flera parter där stödet till idrottsföreningen riktats 
till representationslag som bedriver tävlingsverksamhet för vuxna på nationell 
nivå inom publikdragande idrotter med stor massmedial exponering.  

 
Det kan konstateras att några budgetmedel inte reserverats för Kraft Friidrotts-
förening r.f. under momentet och att hela den summa som föreningen anhåller 
om därför saknar täckning i budgeten. Ett belopp om 3.000 euro kunde rymmas 
in under budgetmomentet.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Närpes Kraft Friidrottsförening r.f. erhåller ett reklambidrag om 3.000 euro.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- bildningsnämnden 16.3.2016 
- nämnden för fri bildning 17.3.2016 
- vård- och omsorgsnämnden 23.3.3026 
 
Annan information: 
- Distriktsstyrelsen för Zonta International Distrikt 20 ry:s resolution  

 24.10.2015 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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Begäran att utse medlem i referensgrupp för beredning av landskaps- 
reformen i Österbotten 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Österbottens förbund ber i ett brev per 7.4.2016 en del organisationer att se-
nast 4.5.2016 utse en representant med ersättare till en referensgrupp och ett 
arbetsutskott, vilka tillsätts av Österbottens förbund för beredning av landskaps-
reformen i Österbotten.  
 
Bakgrund 
Landskapsreformen går framåt med fart i Finland. På ett möte i Vasa 25.1.2016 
fattades beslut om hur beredningen ska organiseras för social- och hälsovår-
dens del. En politisk ledningsgrupp har tillsatts och beredningsansvaret har till-
delats en grupp bestående av kommundirektörer. Den gruppen har i sin tur till-
satt en mindre beredningsgrupp (expertgrupp) för det praktiska arbetet. Ordfö-
rande för den politiska ledningsgruppen är Hans Frantz. 
 
Eftersom det förutom social- och hälsovården också är nödvändigt att planera 
landskapsreformen beslöt landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund på sitt 
möte 29.2.2016 att börja förbereda inrättandet av landskapsverket samt region-
förvaltningsreformen i samarbete med berörda aktörer. För detta arbete tillsät-
ter Österbottens förbund en referensgrupp och ett arbetsutskott. 
 
Närpes stad har möjlighet att utse en representant med ersättare till referens-
gruppen. Till arbetsutskottet utser bl.a. Sydösterbotten som region och K5 sina 
representanter. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse en representant och en ersättare till referensgruppen, som ansvarar för 
förberedelserna inför landskapsreformen i Österbotten. 
 

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: §§ 47-50, 52-53, 56-57, 63 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 51, 59-62, 64. 
 
 
 
 
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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