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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 Martin Westerberg och Lasse Åberg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 12.4.2017 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Val av stadsfullmäktiges valnämnd för mandattiden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
I kommunallagens § 15 stadgas om val. Val av förtroendevalda skall antingen 
ske som majoritetsval eller proportionellt val. Vid proportionella val skall i till-
lämpliga delar iakttas vad som stadgas om kommunalval och bestämmelserna i 
Närpes stads förvaltningsstadga.  
 
I förvaltningsstadgan § 120 stadgas följande om fullmäktiges valnämnd: 
 
"Fullmäktiges valnämnd 
 
Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportion-
ella val. Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig er-
sättare. 
 
Fullmäktige utser en ordförande och en viceordförande för nämnden bland de 
valda ledamöterna.  
 
Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige be-
slutar något annat." 
 
Som en följd av stadgandena i Lagen om jämställdhet mellan  kvinnor och män 
skall  i kommunala organ och  organ för kommunal samverkan, med undantag 
av kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 pro-
cent vardera om inte särskilda skäl talar för annat. Kravet gäller skilt för såväl 
ordinarie medlemmar som för ersättare. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
1. att välja fem av fullmäktiges ledamöter till medlemmar av stadsfullmäktiges  

valnämnd samt för varje medlem en personlig ersättare för fullmäktiges 
mandattid åren 2017-2021 samt 

 
2. att förordna en av de valda medlemmarna  till ordförande och en till vice-
 ordförande med iakttagande av samma förfaringssätt som stadgats för 
 val av fullmäktiges ordförande och viceordförande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av ordförande och viceordförande i stadsfullmäktige 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Enligt § 18 i kommunallagen skall fullmäktige bland sina ledamöter välja en ord-
förande och ett behövligt antal viceordföranden för fullmäktiges mandattid, om 
inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Ordförande och vice-
ordförande väljs vid samma förrättning. 
 
Enligt kommunallagen får fullmäktige sålunda bestämma såväl antalet viceord-
förande som den tid för vilken ordförande och viceordförande väljs. Om fullmäk-
tige önskar en kortare mandattid än fullmäktiges fyraårsperiod måste den fatta 
ett särskilt beslut i saken. 
Antalet viceordförande skall likaså slås fast innan valet förrättas. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter uppmana stadsfullmäktige att 
 
1. fatta beslut om mandattiden, för vilken ordförande och viceordförande för 
 stadsfullmäktige skall väljas 
 
2. slå fast antalet viceordförande för stadsfullmäktige 
 
3. välja ordförande och viceordförande med iakttagande av ovan återgivna 
 lagstadgande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av stadsstyrelse för åren 2017-2019 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
I §§ 30-36 i kommunallagen finns stadgat om val av kommunstyrelse och öv-
riga organ. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna i styrelsen vid ett sammanträde 
i juni. 
 
Enligt § 8 i förvaltningsstadgan har stadsstyrelsen 11 ledamöter och lika många 
personliga ersättare. Bland de ordinarie ledamöterna utses ordförande samt 
första och andra viceordförande. Dessa väljs vid samma valförrättning. Styrel-
sens mandatperiod är två år. 
 
Beträffande valbarheten till kommunstyrelsen stadgas i KomL § 73. Valbarhets-
stadganden framgår av bilaga. 
 
I enlighet med stadgandena i Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
skall i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag 
av fullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent var-
dera om inte särskilda skäl talar för annat. Kravet gäller skilt för såväl ordinarie 
ledamöter som ersättare. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
1. att för mandatperioden 2017-2019 välja stadsstyrelse om elva (11)  
 ledamöter jämte en personlig ersättare för varje ledamot samt 
 
2. att bland stadsstyrelsens ledamöter välja en ordförande samt första och 
 andra viceordförande med iakttagande av ovan nämnda stadganden. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av revisionsnämnd för åren 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Enligt § 121 i kommunallagen skall fullmäktige tillsätta en revisionsnämnd för 
organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som 
motsvarar fullmäktiges mandattid. 
 
Revisionsnämnden skall  
 
1) bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin 
och som fullmäktige ska fatta beslut om, 

2) bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige 
satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksam-
heten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt, 

3) bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden 
samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräk-
ning visar underskott som saknar täckning, 

4) se till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar 
samordnas, 

5) övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och 
tillkännage redogörelserna för fullmäktige, 

6) för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens 
uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och gransk-
ningen. 
 
Enligt förvaltningsstadgan § 9 består nämnden av tre (3) till fem (5) ledamöter 
jämte personliga ersättare. Ordföranden och viceordföranden skall vara full-
mäktigeledamöter eller ersättare. Den som valts till revisor har även rätt att när-
vara och yttra sig vid nämndens sammanträden. 
 
Valbar till nämnden är inte 
 
1. en ledamot av kommunstyrelsen, 
2. borgmästare eller biträdande borgmästare, 
2. en person som i enlighet med 28 § 2 och 3 mom. förvaltningslagen är när-

stående till en ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören, 
borgmästaren eller en biträdande borgmästare, 

3. en person som står i anställningsförhållande av  bestående natur till 
 kommunen eller ett samfund eller  en stiftelse där kommunen har be-
 stämmanderätt eller 
4.  en person som inte är valbar till kommunstyrelsen 
 
I enlighet med stadgandena i Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
skall i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag 
av fullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 % vardera om 
inte särskilda skäl talar för annat. Kravet gäller skilt för såväl ordinarie ledamö-
ter som ersättare. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
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1. att för mandatperioden 2017-2021 välja revisionsnämnd om tre (3) till fem 

(5) ledamöter jämte en personlig ersättare för varje ledamot samt 
 
 2. att bland revisionsnämndens ledamöter välja en ordförande och en vice-
 ordförande med iakttagande av ovan nämnda stadganden.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Tillkännagivanden om stadsfullmäktiges sammanträden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
I KomL § 94 stadgas om fullmäktiges sammanträden. Därtill finns i stadens för-
valtningsstadga § 95 närmare bestämmelser om kallelse till och information om 
sammanträde för stadsfullmäktige. Kallelse till fullmäktiges sammanträde skall 
minst sju (7) dagar före sammanträdet sändas till varje fullmäktigeledamot se-
parat och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträ-
det. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på stadens webb-
plats. I fall ärenden föreligger som kräver behandling i brådskande ordning kan 
kallelsen sändes minst fyra dagar före sammanträdet. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden under mandatperioden 
2017-2021 bringas till allmän kännedom genom att det informeras om samman-
trädet på stadens webbplats.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt med tillägget att utöver vad kommunallagen 
stadgar kan behörig kommunal myndighet vid behov även bringa tillkännagi-
vanden till kännedom på annat sätt i enlighet med vad myndigheten beslutar. 
 

------ 
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Kungörandet av kommunala tillkännagivanden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
I kommunallagen § 29 stadgas att kommunen ska informera kommuninvånar-
na, de som utnyttjar kommunens tjänster, organisationer och andra samman-
slutningar om kommunens verksamhet.  
 
I fråga om beredningen av ärenden som behandlas av organen ska kommunen 
se till att de uppgifter som behövs med tanke på den allmänna tillgången till in-
formation läggs ut på det allmänna datanätet när föredragningslistan är färdig. 
Kommunen ska i sin kommunikation på nätet se till att sekretessbelagda upp-
gifter inte läggs ut på det allmänna datanätet och att skyddet för privatlivet till-
godoses vid behandlingen av personuppgifter. 
 
Även kompletterande informationskanaler, så som exempelvis När-tv:s textsi-
dor, kan vid behov användas för att bringa vissa tillkännagivanden till känne-
dom även på annat sätt. 
  

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att utöver vad kommunallagen stadgar kan behörig kommunal myndighet vid 
behov även bringa tillkännagivanden till kännedom på annat sätt i enlighet med 
vad myndigheten beslutar. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av centralvalnämnd för perioden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Enligt § 13 i vallagen skall fullmäktige tillsätta en kommunal centralvalnämnd 
för sin mandattid. Den kommunala centralvalnämnden består av ordförande, 
vice ordförande och tre andra ledamöter samt ett nödvändigt antal ersättare, 
dock minst fem. Ersättarna skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället 
för ledamöterna. Enligt förvaltningsstadgan för Närpes stad skall centralval-
nämnden ha sju ersättare. 
 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna från de partier och andra grupper som 
ställt upp kandidater i staden vid föregående kommunalval.  

 
Ordföranden och viceordföranden väljs vid samma valförrättning. 
 
Formuleringen i vallagen medför att ordförandena väljs först, sedan tre övriga 
medlemmar och därefter ersättarna (som inte är personliga). Till sist skall ersät-
tarna placeras i den ordning de skall träda till. 
 
I valet skall iakttagas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 mom. 
2, som bl.a. stadgar att i kommunala organ, med undantag för kommunfullmäk-
tige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, 
om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller både or-
dinarie ledamöter och ersättare. 
 
Till centralvalnämndens uppdrag hör att handha sådana uppgifter som hör till 
kommunala, regionala och statliga val samt europaparlamentsval och rådgi-
vande folkomröstningar. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige  
 
1) väljer ordförande och viceordförande för centralvalnämnden, 
 
2) väljer tre ordinarie medlemmar, 
 
3) väljer sju ersättare, samt fastställer ordningsföljden för dessa. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av vård- och omsorgsnämnd för perioden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Stadsfullmäktige i Närpes väljer elva (11) ledamöter och lika många personliga 
ersättare till vård- och omsorgsnämnden. Ordförande och viceordförande väljs 
bland de valda medlemmarna. Ordföranden och viceordföranden väljs vid 
samma valförrättning. Fullmäktige fattar samtidigt beslut om mandattiden. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har en individsektion med tre ledamöter, vilka 
nämnden väljer. 

 
I valet skall iakttagas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 
mom.2, som bl.a. stadgar att i kommunala organ, med undantag för kommun-
fullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent 
vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller 
både ordinarie ledamöter och ersättare. 
 
Enligt socialvårdslagens 8 § är en statstjänsteman till vars uppgifter hör att leda 
och övervaka socialvården inte inom sitt tjänsteområde valbar till nämnden. 
 
Nämndens mandattid kan komma att påverkas av landskapsreformen. Ifall re-
formen träder i kraft enligt regeringens aviserade förslag överförs de social- och 
hälsovårdstjänster som nämnden besluter om från kommunen till det nya land-
skapet från och med 1.1.2019.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
1) väljer elva medlemmar jämte personliga ersättare i vård- och omsorgs-
 nämnden, samt 
 
2) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av bildningsnämnd för perioden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Stadsfullmäktige i Närpes väljer elva (11) ledamöter och lika många personliga 
ersättare till bildningsnämnden. Ordförande och viceordförande väljs bland de 
valda medlemmarna. Ordföranden och viceordföranden väljs vid samma valför-
rättning. Fullmäktige fattar samtidigt beslut om mandattiden.  
 
Bildningsnämnden har en svensk respektive en finsk sektion för utbildning och 
småbarnspedagogik. Sektionerna har fem (5) ledamöter och lika många per-
sonliga ersättare. Till ordförande i sektionerna väljs en ledamot som antingen är 
ordinarie ledamot eller ersättare i bildningsnämnden. Som ledamöter i sektion-
erna kan tillsättas andra än ledamöter och ersättare i bildningsnämnden. 
Nämnden fattar samtidigt beslut om sektionernas mandattid.  
 
Vid varje skola som finns antecknad i Närpes stads förvaltningsstadgas § 34, 
mom.7, väljer bildningsnämnden en direktion med sex (6) medlemmar och lika 
många personliga ersättare. Skolornas direktioner utses av bildningsnämnden. 
 
I valet skall iakttagas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 
mom.2, som bl.a. stadgar att i kommunala organ, med undantag för kommun-
fullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent 
vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller 
både ordinarie ledamöter och ersättare. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige  
 
1) väljer elva medlemmar jämte personliga ersättare i bildningsnämnden,  
 samt 
 
2) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 39/2017§ 66, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 14



Val av fritidsnämnd för perioden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Stadsfullmäktige i Närpes väljer elva (11) ledamöter och lika många personliga 
ersättare till fritidsnämnden. Ordförande och viceordförande väljs bland de 
valda medlemmarna. Ordföranden och viceordföranden väljs vid samma valför-
rättning. Fullmäktige fattar samtidigt beslut om mandattiden.  
 
I valet skall iakttagas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 
mom.2, som bl.a. stadgar att i kommunala organ, med undantag för kommun-
fullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent 
vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller 
både ordinarie ledamöter och ersättare. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige  
 
1) väljer elva medlemmar jämte personliga ersättare i fritidsnämnden, samt 
 
2) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 40/2017§ 67, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 15



Val av nämnd för fri bildning för perioden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Stadsfullmäktige i Närpes väljer elva (11) ledamöter och lika många personliga 
ersättare till nämnden för fri bildning. Ordförande och viceordförande väljs 
bland de valda medlemmarna. Ordföranden och viceordföranden väljs vid 
samma valförrättning. Fullmäktige fattar samtidigt beslut om mandattiden.  
 
I valet skall iakttagas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 
mom.2, som bl.a. stadgar att i kommunala organ, med undantag för kommun-
fullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent 
vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller 
både ordinarie ledamöter och ersättare. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
1) väljer elva medlemmar jämte personliga ersättare i nämnden för fri bild-
 ning, samt 
 
2) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 41/2017§ 68, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 16



Val av medlem i musikinstitutet Legatos nämnd för perioden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Musikinstitutet Legato upprätthålls gemensamt av Kaskö, Kristinestad och När-
pes städer samt kommunerna Korsnäs och Malax. Musikinstitutets verksam-
hetsområde är detsamma som de upprätthållande städernas och kommuner-
nas verksamhetsområde. 
 
Musikinstitutet ordnar undervisning i musik och dans på grundnivå och institut-
nivå. Undervisning ordnas också i musiklekskola och avdelning med öppet 
undervisningsprogram. Verksamheten bedrivs decentraliserat i de olika delarna 
av verksamhetsområdet. 
 
Närpes stad fungerar som värdkommun för musikinstitutet. 
 
För förvaltning av musikinstitutet finns en nämnd, till vilken var och en av de 
upprätthållande städerna och kommunerna väljer en representant jämte per-
sonlig ersättare. 
Värdkommunens representant fungerar som nämndens ordförande. 
Nämnden utser inom sig viceordförande bland de övriga samarbetande städer-
nas och kommunernas medlemmar enligt ett cirkulerande system. 
 
I valet skall iakttagas Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, § 4 mom. 
2. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att en medlem jämte personlig ersättare väljes till musikinstitutets nämnd. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 42/2017§ 69, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 17



Val av teknisk nämnd för perioden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Stadsfullmäktige i Närpes väljer elva (11) ledamöter och lika många personliga 
ersättare till tekniska nämnden. Ordförande och viceordförande väljs bland de 
valda medlemmarna. Ordföranden och viceordföranden väljs vid samma valför-
rättning. Fullmäktige fattar samtidigt beslut om mandattiden.  
 
Tekniska nämnden har två sektioner, en för byggnadstillsyn och en för vägför-
rättningar. Sektionerna har med fem ledamöter och lika många personliga er-
sättare. Tekniska nämnden väljer medlemmarna i sektionerna. 

 
I valet skall iakttagas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 
mom.2, som bl.a. stadgar att i kommunala organ, med undantag för kommun-
fullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent 
vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller 
både ordinarie ledamöter och ersättare. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
1) väljer elva medlemmar jämte personliga ersättare i tekniska nämnden,  
 samt 
 
2) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 43/2017§ 70, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 18



Val av godemän vid fastighetsförrättningar för åren 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Enligt 6 § fastighetsbildningslagen skall kommunfullmäktige till gode män för 
kommunen välja minst sex (6) personer för en tid som motsvarar kommun-
fullmäktiges mandatperiod. 
 
Den som väljs till godeman skall vara förtrogen med fastighetsfrågor och känna 
de lokala förhållandena. Angående valbarheten till godeman gäller dessutom 
vad som stadgas om nämndemän vid tingsrätt, vilket bland annat innebär att en 
god man skall vara finsk medborgare, ha fyllt 25 år men inte 65 år, bo i staden, 
han eller hon får inte vara försatt i konkurs eller ha begränsad handlingsbehö-
righet och skall anses lämplig att verka som god man. 
 
Den, som är god man, skall innan han börjar utöva sysslan, inför tingsrätten el-
ler jorddomstolen avge försäkran om att efter bästa förstånd och samvete ärligt 
fullgöra sin syssla som god man och att därvid inte behandla någon orätt av 
någon som helst orsak. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer minst sex godemän vid fastighetsförrättningar för åren 2017-2021. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 44/2017§ 71, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 19



Val av medlem i styrelsen för Närpes hembygdsförening r.f. för åren 2017- 
2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt § 6 i Närpes Hembygdsförenings stadgar hör till föreningens styrelse 7 
medlemmar och 2 suppleanter av vilka kommunfullmäktige i Närpes utser en 
medlem. Denna medlem har senast varit Knut von Alfthan. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer en medlem i styrelsen för Närpes Hembygdsförening r.f. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 45/2017§ 72, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 20



Val av medlem till delegationen för Österbottens polisinrättning 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Enligt 13 § i polisförvaltningsförordningen fastställer polisstyrelsen antalet med-
lemmar i delegationen för polisen. Varje medlem har en personlig ersättare. 
Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid. Dessu-
tom hör chefen för polisinrättningen till delegationen. Delegationen väljer inom 
sig en ordförande och vice ordförande.  
 
Polisstyrelsen har fastställt antalet medlemmar i delegationen för Österbottens 
polisinrättning till 13 st, varav Närpes stad skall utse en ordinarie och en ersät-
tare. 
 
Delegationen för polisen skall 
1) följa utvecklingen av den omgivning som påverkar polisens verksamhet 
 samt följa polisens verksamhet, 
2) göra framställningar om utvecklandet av polisverksamheten, 
3) avge utlåtanden i ärenden som gäller polisen, samt 
4) behandla övriga ärenden som hänskjutes till delegationen i fråga. 
 
I valet skall iakttagas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män § 4 
mom.2, som bl.a. stadgar att i statliga kommittéer, delegationer och andra mot-
svarande statliga organ samt i kommunala organ, med undantag för kommun-
fullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent 
vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller 
både ordinarie ledamöter och ersättare. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer en medlem jämte personlig ersättare i delegationen för polisen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 46/2017§ 73, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 21



Val av förvaltningskommitté för Närpes sjukvårdsfond för åren 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Till förvaltningskommittén väljer kommunfullmäktige för fyra år i sänder ordfö-
rande och fyra för arbetet intresserade personer, vilka är bosatta inom det i § 1 
nämnda området samt en läkare. Därtill kan hälsovårdare anlitas som sakkun-
niga. 
 
§ 1 i fondens stadgar lyder: 
 
"____ inom Närpes kommun förutom de områden, som intill kommunsamman-
läggningen från 1.1.1973 (Ffs 510/72) tillhört förra Övermark och Pörtom kom-
muner:" 
 
Förvaltningskommittén torde utses på sätt som stadgas i kommunallagen. 
 
I valet bör iakttagas stadgandena i Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män, § 4 mom. 2. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
1) väljer fem medlemmar och fem ersättare i förvaltningskommittén för  
 Närpes  sjukvårdsfond, 
 
2) väljer en läkare som medlem i kommittén, 
 
3) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av förvaltningskommitté för Övermarks sjukvårdsfond för åren 2017- 
2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Till förvaltningskommittén väljer kommunfullmäktige för fyra år i sänder ordfö-
rande och fyra för arbetet intresserade personer, vilka är bosatta inom det i § 1 
nämnda området samt en läkare. Därtill kan hälsovårdare anlitas som sakkun-
niga. 
 
§ 1 i fondens stadgar lyder: 
 
"____ i Övermark och Överträsk byar i Närpes kommun:" 
 
Förvaltningskommittén torde utses på sätt som stadgas i kommunallagen. 
 
I valet bör iakttagas stadgandena i Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män, § 4 mom. 2. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
1) väljer att fem medlemmar och fem ersättare i förvaltningskommittén för  
 Övermark sjukvårdsfond, 
2) väljer en läkare som medlem i kommittén, 
3) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 48/2017§ 75, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 23



Val av förvaltningskommitté för Pörtom sjukvårdsfond för åren 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Till förvaltningskommittén välja kommunfullmäktige för fyra år i sänder ordfö-
rande och fyra för arbetet intresserade personer, vilka är bosatta inom det i § 1 
nämnda området samt en läkare. Därtill kan hälsovårdare anlitas som sakkun-
niga. 
 
§ 1 i fondens stadgar lyder: 
 
"____ i Pörtom by i Närpes kommun:" 
 
Förvaltningskommittén torde utses på sätt som stadgas i kommunallagen. 
 
I valet bör iakttagas stadgandena i Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män, § 4 mom. 2. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
1) väljer fem medlemmar och fem ersättare i förvaltningskommittén för Pör
 tom sjukvårdsfond, 
2) väljer en läkare som medlem i kommittén, 
3) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 49/2017§ 76, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 24



Val av kommitté för förvaltande av Solgärdets pensionärshemsfond  
för åren 2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt de av fullmäktige vid sammanträdet 1.11.1972 godkända stadgarna för-
valtas fondens medel av en kommitté som utses av fullmäktige för fyra år i sän-
der och består av ordförande och fyra för arbetet intresserade personer bosatta 
inom Övermark och Överträsk byars områden. Dessutom ingår som självskri-
ven medlem en inom området bosatt hälsovårdare. 
 
Valet bör ske enligt kommunallagen. 
 
I valet skall iakttagas Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, § 4 mom. 
2. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
1) väljer fem medlemmar och fem personliga ersättare i kommittén för  
 Solgärdets pensionärshemsfond 
 
2) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna 
 
2) väljer inom området boende hälsovårdare som självskriven medlem. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 50/2017§ 77, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 25



Val av kommitté för förvaltande av Pörtom pensionärshemsfond för åren  
2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt de av fullmäktige den 1.11.1972 godkända stadgarna förvaltas fondens 
medel av en av fullmäktige för fyra år i sänder utsedd kommitté, som består av 
ordförande och fyra för arbetet intresserade personer bosatta i Pörtom by. 
Dessutom ingår som självskriven medlem en på området bosatt hälsovårdare. 
 
Kommittén bör väljas enligt kommunallagen. 
 
I valet skall iakttagas Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, § 4 mom. 
2. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
1) väljer fem medlemmar och fem personliga ersättare i förvaltnings-
 kommittén för Pörtom pensionärshemsfond 
 
2) väljer hälsovårdare som självskriven medlem. 
 
3) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

ALLM: 51/2017§ 78, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 26



Val av kommitté för förvaltande av Pörtom lånemagasins stipendiefond för  
åren 2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt de av fullmäktige 1.11.1972 godkända stadgarna förvaltas fonden av en 
kommitté, som består av ordförande och fyra medlemmar, vilka bör vara bo-
satta i Pörtom by. 
 
Kommittén bör väljas enligt kommunallagen. 
 
I valet skall iakttagas Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, § 4 mom. 
2. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige  
 
1) väljer fem medlemmar och fem personliga ersättare 
 
2) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av stipendienämnd för köpman Oskar Hagas stipendiefond vid Kalax  
folkskola i Närpes stad för åren 2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt de av fullmäktige den 1.11.1972 godkända stadgarna förvaltas fonden av 
en av fullmäktige för en mandattid som sammanfaller med fullmäktiges mandat-
tid tillsatt stipendienämnd bestående av ordförande och två medlemmar samt 
två suppleanter. 
 
Trots ovannämnda stadganden bör nämnden tillsättas på sätt som stadgas i 
kommunallagen. 
 
I valet skall iakttagas Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, § 4 mom. 
2. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
1) väljer tre medlemmar och tre personliga suppleanter i ovannämnda  

stipendienämnd, 
 
2) väljer ordförande och viceordförande bland de valda medlemmarna. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av ombud till Finlands kommunförbunds valkretsstämma 2017 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Från och med år 2018 är Finlands kommunförbunds högsta organ förbundsde-
legationen med 76 ledamöter och 76 ersättare, som alla ska vara fullmäktigele-
damöter i kommunerna. Av ledamöterna respektive ersättarna väljs 66 genom 
röstning bland föreningens medlemmar. Dessutom väljs nio ledamöter och er-
sättare från utjämningsplatser och en ledamot och ersättare från landskapet 
Åland. 
 
Valet av ledamöter till förbundsdelegationen förrättas enligt valkrets. Valkret-
sarna är de samma som i riksdagsvalet. De 66 platserna fördelas mellan val-
kretsarna i proportion till invånarantalet i valkretsen. Invånarantalet bestäms ut-
gående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet 30.11.2016. 

 
Kommunförbundet ordnar en valkretsstämma i varje valkrets hösten 2017. Vid 
valkretsstämman utser Kommunförbundets medlemskommuner inom valkret-
sen kandidatlistor för förbundsdelegationsvalet. Valnämnden inom Kommunför-
bundets fullmäktige fastställer valkretsarnas kandidatlistor.  
 
Kommunerna utser ombud till valkretsstämman. Antalet ombud bestäms enligt 
kommunerna innevånarantal. Från en kommun med 10 000 innevånare eller 
färre väljs ett ombud.   

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige  
 
att ett ombud jämte suppleant väljes till Finlands Kommunförbunds valkrets-
stämma 2017. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av representanter till representantskapet vid samkommunen för Öster- 
bottens förbund för perioden 2017-2018 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt grundavtalet för samkommunen för Österbottens förbund skall Närpes 
välja två representanter jämte personliga ersättare till representantskapet vid 
Österbottens förbund. Stadsfullmäktige väljer stadens representanter till repre-
sentantskapet.  
 
Representantskapet väljer samkommunens fullmäktige.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer två representanter jämte personliga ersättare till representantskapet vid 
samkommunen för Österbottens förbund. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av medlemmar till samkommunsfullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt  
samkommun för perioden 2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt grundavtalet för samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt § 6 skall Närpes 
välja tre medlemmar jämte personliga ersättare i samkommunsfullmäktige för 
Vasa sjukvårdsdistrikt. Mandattiden är 2017-2021. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer tre medlemmar jämte personliga ersättare till samkommunsfullmäktige för 
Vasa sjukvårdsdistrikt s.k. för perioden 2017-2021. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av medlemmar i fullmäktige för Kust-Österbottens samkommun för  
social- och primärhälsovård för åren 2017 - 2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, som grunda-
des under år 2008, har till uppgift att för medlemskommunerna anordna primär-
hälsovård i enlighet med lagen om folkhälsoarbetet (66/72) och socialvård i en-
lighet med socialvårdslagen (710/92). Samkommunen fungerar som beställare, 
vilket betyder att det är samkommunen som besluter om servicens omfattning, 
kvalitet och sättet att producera den i samråd med medlemskommunerna. 
Samkommunen kan ordna verksamheten i form av egen produktion, i med-
lemskommunernas regi eller genom upphandling från tredje part. 
 
Till samkommunens högsta beslutande organ, samkommunsfullmäktige, väljer 
medlemskommunerna ledamöter enligt antalet invånare i kommunen. Enligt 
stadgandena i grundavtalet har Närpes tio (10) ledamöter. För varje ledamot 
väljs en personlig ersättare. Ledamöterna i samkommunsfullmäktige väljs för 
en tid som motsvarar kommunernas fullmäktigeperiod. 
 
Kommunerna bör förhandla om förverkligandet av jämställdhetslagen i valet. 
 
Mandattiden kan komma att påverkas av landskapsreformen. Ifall reformen trä-
der i kraft enligt regeringens aviserade förslag överförs de social- och hälso-
vårdstjänster som samkommunen besluter om till det nya landskapet från och 
med 1.1.2019.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer tio ordinarie medlemmar jämte personliga ersättare i samkommunsfull-
mäktige för Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård för 
åren 2017-2021.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av medlemmar i samkommunsfullmäktige för Kårkulla samkommun för  
perioden 2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt grundavtalet för Kårkulla samkommun § 4 skall medlemskommunerna 
välja fullmäktigeledamöter enligt mängden svenskspråkiga i kommunen. För 
Närpes del berättigar andelen svenskspråkiga till val av en (1) medlem jämte 
personlig ersättare till samkommunens fullmäktige.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer en medlem jämte personlig ersättare i fullmäktige för Kårkulla samkom-
mun för perioden 2017-2021. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av medlemmar till samkommunsfullmäktige för samkommunen  
Suupohjan koulutuskuntayhtymä för åren 2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt grundavtalet för samkommunen Suupohjan koulutuskuntayhtymä skall 
Närpes välja en medlem och en personlig ersättare till samkommunsfullmäk-
tige. Mandattiden är 2017-2021. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer en medlem jämte personlig ersättare till samkommunsfullmäktige för  
Suupohjan koulutuskuntayhtymä för perioden 2017-2021. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av medlemmar i samkommunsfullmäktige för samkommunen Eskoon  
sosiaalipalvelut för perioden 2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Enligt grundavtalet för samkommunen Eskoon sosiaalipalvelut (samkommunen 
för specialomsorger i Sydösterbotten) § 5 skall Närpes välja två medlemmar 
jämte personliga ersättare till samkommunsfullmäktige. Mandattiden är 2017-
2021. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer två medlemmar jämte personliga ersättare till samkommunsfullmäktige 
för Eskoon sosiaalipalvelut för perioden 2017-2021. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av medlem till gemensam avfallsnämnd för perioden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Sedan år 1997 fungerar en gemensam avfallsnämnd för delägarkommunerna i 
Oy Botnia Rosk Ab. Nämnden ansvarar för de ärenden inom verksamhetsom-
rådet som enligt avfallslagen ankommer på kommunerna med undantag för 
övervakningsuppgifterna. 
 
Avfallsnämnden fungerar som ett gemensamt organ inrättad i Teuva kommun 
och varje samarbetskommun utser en ordinarie medlem och en personlig ersät-
tare i nämnden. Teuva kommuns medlem fungerar som ordförande och kom-
munfullmäktige i Teuva utser till viceordförande turvis en medlem från de övriga 
avtalskommunerna. 
 
Närpes stads representant i nämnden har under senaste år varit John Berg 
med Sven Jerkku som ersättare. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer en ordinarie medlem jämte personlig ersättare i den gemensamma av-
fallsnämnden för mandatperioden 2017-2021. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av en medlem jämte personlig ersättare i den regionala tillsyns- 
nämnden inom miljövården och veterinärvården för perioden 2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Närpes stad har tillsammans med Korsnäs, Korsholm, Kaskö, Kristinestad, Ma-
lax och Vörå kommuner ingått ett avtal om att bilda ett gemensamt organ, en 
tillsynsmyndighet, för att ansvara för ärenden som kan hänföras till miljöhälso-
vård, miljövård och veterinärvård. Kommunerna Korsnäs, Malax, och Vörå 
medverkar inte i miljövården.  
Till denna gemensamma regionala tillsynsmyndighet utser respektive avtals-
kommun en representant med personlig ersättare. Korsholm är värdkommun 
och tillsynsmyndigheten utgör en nämnd i Korsholm.   
 
Värdkommunens representant i tillsynsmyndigheten är också nämndens ordfö-
rande. Viceordförandeskapet cirkulerar mellan de övriga avtalskommunerna i 
den ordning som kommunerna nämns i samarbetsavtalet. 
  
Kommunerna bör förhandla om förverkligande av jämställdhetslagen i valet. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer en ordinarie medlem jämte personlig ersättare i den regionala tillsyns-
nämnden inom miljövården, miljöhälsovården och veterinärvården för perioden 
2017-2021. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av en ordinarie medlem jämte personlig ersättare i den regionala  
tillsynsnämndens miljösektion för perioden 2017-2021 

 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Närpes stad har tillsammans med Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Ma-
lax, och Vörå kommuner ingått ett avtal om att bilda ett gemensamt organ, en 
tillsynsmyndighet, för att ansvara för ärenden som kan hänföras till miljöhälso-
vård, miljövård och veterinärvård.  
Tillsynsnämnden har en miljösektion för behandlingen av miljöärenden i Kors-
holm, Närpes, Kaskö och Kristinestad. 
Kommunerna Korsnäs, Malax och Vörå medverkar inte i miljövården. 
 
Till sektionen utser kommunfullmäktige i respektive kommuner medlem jämte 
personlig ersättare. Till medlem i sektionen kan utses också andra än ledamö-
ter och ersättare i tillsynsnämnden, dock inte till ordförande.  
Kommunfullmäktige i Korsholm utser ordförande för sektionen medan viceord-
förandeskapet cirkulerar mellan de övriga avtalskommunerna i den ordning 
som kommunerna nämns i samarbetsavtalet.  
 
De berörda kommunerna bör förhandla om förverkligande av jämställdhetsla-
gen i valet. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer en ordinarie medlem jämte en personlig ersättare i den regionala tillsyns-
nämndens miljösektion för perioden 2017-2021.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av medlem i Österbottens räddningsverks direktion för åren 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Österbottens räddningsverk fungerar som ett affärsverk inom Vasa stad. Verk-
samhetsområdet omfattar 12 kommuner från Kristinestad till Pedersöre. För 
förvaltningen av det regionala räddningsverket svarar Vasa stad, som upprätt-
håller det kommunala affärsverket för handhavande av de i § 3 i räddningsla-
gen (468/2003) nämnda uppgifterna inom ovan nämnda kommuners område. 
Affärsverket har en av avtalskommunerna gemensamt bildad direktion med 15 
medlemmar och med personliga ersättare.  
Stadsfullmäktige i Vasa väljer fyra medlemmar jämte ersättare och de övriga 
avtalskommunerna en medlem var jämte ersättare. Stadsfullmäktige i Vasa ut-
ser bland medlemmarna en ordförande och en viceordförande. 
Direktionen leder och utvecklar räddningsväsendet inom verksamhetsområdet 
samt övervakar räddningsverkets servicenivå och lagenlighet. 
 
Kommunerna bör förhandla om förverkligandet av jämställdhetslagen i valet. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer en ordinarie medlem och en personlig ersättare i direktionen för Österbot-
tens räddningsverk för perioden 2017-2021. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Val av nämndemän till Österbottens tingsrätt för perioden 2017-2021 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Enligt 7 § tingsrättslagen (581/93) väljer kommunfullmäktige nämndemännen 
vid tingsrätten för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. Enligt 3 
§ i lagen om nämndemän vid tingsrätterna fastställer justitieministeriet antalet 
nämndemän vid tingsrätterna. Från Närpes stad väljes två nämndemän till Ös-
terbottens tingsrätt, i enlighet med justitieministeriets beslut per den 28.4.2017. 
 
De nämndemän som väljs skall så rättvist som möjligt representera kommunin-
vånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga förhållandena i 
kommunen. En nämndeman skall vara finsk medborgare och bosatt i en kom-
mun som hör till tingsrättens domkrets. En nämndeman får inte vara försatt i 
konkurs eller ha begränsad handlingsbehörighet och han eller hon skall anses 
vara lämplig att verka som nämndeman. Den som inte fyllt 25 år eller som har 
fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den person som innehar en tjänst vid 
allmän domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgif-
ter, förundersökning av brott, tull- eller polisbevakning, får inte vara nämnde-
man, inte heller allmän åklagare, advokat eller någon som yrkesmässigt bedri-
ver advokatverksamhet. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige 
 
väljer två nämndemän från Närpes stad till Österbottens tingsrätt för perioden 
2017-2021. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Komplettering av förvaltningsstadgan med nytt kapitel för arvoden samt  
komplettering av § 141 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Arvoden som utbetalas för de olika förtroendeuppdragen justerades senast på 
hösten 2012. Kutymen har varit den att det avgående stadsfullmäktige har sla-
git fast arvodesnivåerna för den kommande mandatperioden. I och med att 
kommunallagen ändrats så intas arvodesstadgan numera i förvaltningsstadgan 
och bildar ett eget kapitel. Kapitlet i sin helhet finns som bilaga där även förslag 
till nivåer för arvodena ingår.  
 
Därtill bör §141 i förvaltningsstadgan kompletteras så att den mera liknar tidi-
gare §96 i nu gällande förvaltningsstadga. I den nya förvaltningsstadgan har de 
olika organen till vilka stadsstyrelsen utser sina representanter fallit bort. För-
slag till ändring framgår av bilaga.  
 
Den nya förvaltningsstadgan i sin helhet träder i kraft den 1.6.2017  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
 att kapitel 17, gällande arvoden för kommunala förtroendeuppdrag, i sin helhet 
intas i förvaltningsstadgan  
 
samt att §141 kompletteras enligt förslag.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Välfärdsredogörelse för Närpes stad 2013-2016 
 

Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 
Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) §§ 11 och 12 förpliktigar kommunerna 
att beakta hälso- och välfärdsaspekter i sina verksamheter. Institutet för hälsa 
och välfärd (THL) följer hur hälso- och sjukvårdslagens genomförande verk-
ställs. För tillsynen av hälso- och sjukvårdslagen svarar regionförvaltningsver-
ken tillsammans med Tillstånds- och tillsynsverket för Social- och hälsovården 
(Valvira). Regionförvaltningsverket begär att kommunerna sammanställer en 
välfärdsredogörelse för innevarande fullmäktigeperiod.  
 
För mandatperioden 2013-2016 har Närpes stad uppgjort en välfärdsstrategi. 
Syftet med strategin har varit att utveckla och stärka fungerande strukturer för 
ledning av välfärd och hälsofrämjande i Närpes. Strategiarbetet har organise-
rats via fyra tvärsektoriella arbetsgrupper och en styrgrupp. Tyngpunktsområ-
den har gällt Barn och unga, Vuxna, Äldre och Livsmiljö.  
 
För att utvärdera måluppfyllelsen av det välfärdsarbete som har genomförts 
under perioden 2013-2016 har en utomstående och oberoende part anlitats i 
form av yrkeshögskolan Novias forsknings- och utvecklingsenhet. Novias ut-
värdering bildar samtidigt den redogörelse som sammanfattar Närpes stads 
välfärdsarbete under innevarande fullmäktigeperiod.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslår för stadsfullmäktige 
 
att välfärdsredogörelsen godkännes.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Undantagslov för byggande av strandbastu i Pjelax, Eklöv RNr 
5:101/Westergård Marina och Ek Krister 

     
BYGG 20.04.2017, § 34 
    

Marina Westergård och Krister Ek 12.4.2017 ansökan om stadsstyrelsens un-
dantagslov för byggande av en strandbastu på Eklöv RNr 5:101 i Pjelax.  
 
Ansökan gäller byggande av en strandbastu på fastigheten Eklöv RNr 5:101 
(545-413-5-101) i Pjelax by. Stomlägenheterna RNr 5:42 och 5:43, som bildats 
14.4.1937, har medels sammanslagning 22.6.2004 bildats till fastigheten 5:101.  
Byggplatsen ligger inom område med fastställd strandgeneralplan (16.2.2000) 
och har i strandgeneralplanen reserverats som ett M-1 område (= Jord- och 
skogsbruksdominerat område).  
 
Innan man inledde den fysiska planeringen av stränderna uppgjordes dimen-
sioneringsprinciper som godkändes av stadsfullmäktige 25.9.1995. Enligt dessa 
skulle bl.a. stomlägenheter som bildats före 19.9.1969 få en byggrätt om den 
modifierade strandlinjen är minst 40 m. 
  
Fastigheten 5:43 som bildats 14.4.1937 är således en stomlägenhet som borde 
ha erhållit byggrätt i strandgeneralplanen eftersom den också i övrigt uppfyller 
kraven på strandlängd och byggbarhet.  
 
Ansökan medför inte olägenheter med tanke på planläggningen, genomföran-
det av planen eller annan reglering av områdesanvändningen. Ej heller försvå-
ras möjligheterna att uppnå målen för naturvården och försvårar inte möjlighet-
erna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön. Ansökan leder inte hel-
ler till byggande med betydande konsekvenser eller annars har avsevärda 
skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser. Ef-
tersom projektet uppfyller förutsättningarna för undantag enligt Markanvänd-
nings- och bygglagen 171 § och med beaktande av en jämlik behandling av 
markägare förordas ansökan.   
 

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

Beslut: 
Godkändes enhälligt 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att Marina Westergård och Krister Ek med stöd av markanvändnings- och 
bygglagen 171 § och Närpes stads förvaltningsstadga § 14 p.12 beviljas un-
dantag från stadgandena i § 43 2 mom. I markanvändnings- och bygglagen för 
uppförande av en strandbastu på fastigheten Eklöv RNr 5:101 (545-413-5-101) 
i Pjelax by.  
 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagslovet ska sökas.  
 
Beslutet utfärdas den 12.5.2017 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag.   
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Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av ändring av stranddetaljplanen för del av Storön nord 
västra benämnda stranddetaljplan i Pjelax by 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Ramboll Finland Oy har i uppdrag av markägaren till fastigheterna Haga RN:r 
10:50, Värö RN:r 10:51 och Klippgrund RN:r 10:52 i Pjelax by låtit uppgöra en 
ändring av stranddetaljplanen för del av ”Storön nordvästra” benämnda strand-
detaljplan. Den ursprungliga stranddetaljplanen är fastställd 20.12.1985. Stads-
styrelsen har 11.10.2016 § 107  godkänt området för vilket stranddetaljplanen 
ändras, planläggaren och programmet för deltagande och bedömning. 
 
Målsättningen med planändringen är att flytta de båda byggplatserna (utan 
egen strand) från kvarter 2 för att bilda en ny strandtomt i kvarter 3. På så vis 
omvandlas två byggplatser som inte angränsar till stranden till en byggplats 
med egen strand. En ny vägförbindelse har också ordnats till byggplatsen. En-
ligt naturinventeringen, som gjordes sommaren 2016, finns en mindre 
strandäng inom området som beaktats i planeringen. I övrigt finns inte inom 
planläggningsområdet hotade eller skyddade arter eller biotoper.   
 
I beredningsskedet har planutkastet varit framlagd till påseende under tiden            
14.11 – 28.11.2016. Inga anmärkningar har inlämnats i beredningsskedet. Pla-
nen har diskuterats med NTM-centralen vid ett myndighetssamråd 17.3.2017. 
 
Stranddetaljplanen är uppgjord i enlighet med de krav som Markanvändnings- 
och bygglagen ställer på en stranddetaljplan och följer anvisningarna om riktlin-
jer och principer som stadsstyrelsen gett i planeringsbeslutet 11.10.2016. 
 
Förslaget till ändring stranddetaljplan finns som bilaga till beredningen medan 
planbeskrivningen finns som skild bilaga 
  

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till ändring av stranddetaljplanen för del av ”Storön 
nordvästra” benämnda stranddetaljplan i Pjelax by gällande kvarteren 2, 3, om-
råde för närrekreation och småbåtshamn,   
 
att framlägga stranddetaljplaneförslaget till allmänt påseende under 30 dagar 
och inbegära utlåtanden från sektionen för byggnadstillsyn, Västkustens miljö-
enhet och Österbottens räddningsverk och 
 
i den händelse att inga anmärkningar inkommer mot förslaget samt att utlåtan-
dena inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till 
stadsfullmäktige med förslag om godkännande.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Beslut om ändring av del av Trutören benämnda stranddetaljplan i 
Nämpnäs by. 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Ägarna till fastigheterna Trutören RN:r 3:106 (545-411-3-106) och  Kaas RN.r 
3:307 (545-411-3-307) i Nämpnäs by har ansökt om ändring av del av ”Trutrö-
ren”  benämnda stranddetaljplan. Den gällande stranddetaljplanen är fastställd 
8.8.1984, Nr 2562. Syftet med planläggningsarbetet är att avlägsna tre tomter 
för fritidsboende (kvarteren RA 11,12 och 13) och områdena införs i krinlig-
gande område för närrekreation (VLYK). Avsikten är flytta byggrätterna till bättre 
lämpade områden i ändringen av strandgeneralplanen som påbörjas samtidigt.  
 
Ändringen av stranddetaljplanen kommer att uppgöras av lantmäteriingenjör 
Jan Bondén på ingenjörsbyrån Con-Jac Ab och bekostas i sin helhet av markä-
garna. 
 
 
Kommentar: Det aktuella området ligger längs västra stranden i Mellanfjärden 
som är en viktig lek- och förökningsplats för viktiga fiskarter. Mellanfjärden är i 
strandgeneralplanen reserverad som ett naturskyddsområde (SL-1). De tre 
ovannämnda byggrätterna är de enda som finns i Mellanfjärden och skulle in-
nebära stora ingrepp i strandlandskapet och vattenområdet om de förverkligas.  
 
Planeraren uppfyller kraven på behörighet enligt Markanvändnings- och bygg-
förordningens 3 §. Området för vilket detaljplaneändring kommer att uppgöras 
är tillräcklig och utgör en ändamålsenlig helhet. Ansökan om ändring av strand-
detaljplanen för del av Trutören förordas med följande riktlinjer och principer: 

 
1) hela fastigheterna RN:r 3:106 och 3:307 samt angränsande samfällda 
     strandområde RN:r 876:1 i Nämpnäs by bör ingå i planändringen 
 

2) skifteslagets godkännande av planeändringen bör bifogas 
 

3) planändringen bör ske parallellt med ändringen av strandgeneralplanen 
     och handläggas samtidigt i beslutsprocessen 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter  
 
att godkänna Con-Jac Ab som planläggare 
 
att som anvisningar vid uppgörandet av planeändringen följs de riktlinjer och 
principer som planläggningsingenjören gett. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Beslut om ändring av vissa delar av strandgeneralplanen 
 

Planläggare Malin Haka: 
Enligt planläggningsöversikten för år 2017 skall ändringen av delområden i 
strandgeneralplanen inledas under detta år. Det har inkommit 10 st ansökning-
ar. Ändringarna gäller i huvudsak flyttning av fastställda byggrätter som befin-
ner sig på låglänta områden som kräver omfattande muddringar till områden 
som är lämpligare. Dessutom beaktas också i ändringen beviljade undantags-
lov och fel som konstaterats i gällande strandgeneralplan. 
 
Byggplatserna skall naturinventeras och deras lämplighet undersökas. Änd-
ringarna görs endast om det är uppenbart att det ur landskaps- och miljöhän-
seende är en bättre planlösning och i övrigt är lämplig som byggplats.  
 
I alla flyttningar krävs att rågrannarna, till fastigheten dit byggplatsen flyttas, ger 
sitt samtycke. Detta för att inte kränka någons rättsskydd. 
 
Inga nya byggrätter för fritidsbebyggelse kommer att bildas eftersom dimens-
ioneringen och antalet byggrätter redan är fastställa i gällande strandgeneral-
plan. 
 
Om en generalplan som gäller stränder i huvudsak utarbetas för att reglera fri-
tidsbebyggelse, kan högst hälften av kostnaderna för utarbetandet av general-
planen uppbäras hos markägarna i förhållande till den nytta de har av planen. 
Staden godkänner principerna för avgiften och sättet och tidpunkten för upp-
börden av avgiften särskilt för varje planområde (MBL 76§).  
I detta fall betalas naturinventeringen och direkta planläggningskostnader av 
markägarna medan staden svarar för beslutsprocessen.  
 
Motsvarande ändringar har gjorts två gånger tidigare, åren 2006 – 2007 och 
åren 2012-2013. 
 

Stadsdirektören förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att ändringar i strandgeneralplanen uppgörs enligt ovanstående. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Försäljning av aktier i Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Mittistan 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Pool Interactive/Magnus Pått hyr i dagsläget en lokal om totalt 61 m2 i fastig-
heten Mittistan av Närpes stad. Magnus Pått har visat intresse att köpa denna 
lokal och preliminära förhandlingar har förts. Försäljningsobjektet utgörs av ak-
tierna 1748-1808 i ovan nämnda bolag vilka berättigar till lokalen i fråga. För-
säljningspriset för aktierna skulle uppgå till 7320€. Därtill förbinder sig köparen 
att överta en låneandel i bolaget om totalt 139 080€.  
 
Förslag till köpebrev framgår av bilaga.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att Närpes stad säljer ovannämnda aktier i Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget 
Mittistan i enlighet med bilagt köpebrev. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Yue Yuan och Kaj Smith 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Yue Yuan och Kaj Smith har anhållit om att få köpa tomt nr 5 i kvarter 173 på 
Kåtnäs norra bostadsområde i Närpes centrum.  Hans-Göran och Birgitta Ro-
senlund, som har arrenderat tomten från och med 1.11.2014, har transporterat 
arrendeavtalet 17.3.2017 till Yue Yuan och Kaj Smith. Tomten har bebyggts 
med ett egnahemshus och arrendatorn har, enligt punkt 7 i arrendeavtalet, rätt 
att inlösa tomten.  
 
Området utgör ett ca 1.575 m2 stort område  av fastigheten Norrgärdan RN:r 
3:108 i Kåtnäs by. Tomtens värde är 11.812 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att godkänna bilagt köpebrev mellan Närpes stad som säljare och Yue Yuan 
samt Kaj Smith som köpare.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Bertel och Else Räfsbäcks dödsbo 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Delägarna i Bertel och Else Räfsbäcks dödsbo har bjudit ut till Närpes stad ett 
ca 3.600 m2 stort markområde i Övermark centrum. Området är delvis reserve-
rat i detaljplan för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU). Köpet är motiverat 
eftersom området angränsar till stadens idrottsområde. 
  
Köpet gäller ett ca 0,36 ha stort område av fastigheten MYRBÄCK RN:r 9:48 
(545-430-9-48) i Övermark by och utgör tillskottsmark till fastigheten KOMMUN 
RN:r 55:4. Området har värderats till 9.000 euro eller 2,50 euro/m2.   
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och kartor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagt köpebrev mellan Närpes stad som köpare samt Bertel och 
Else Räfsbäcks dödsbo som säljare. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
 

ALLM: 77/2017§ 101, SSTYR 2017-05-09 18:00 Sida 50



Arrendering av bostadstomt 3 och 4 i kvarter 301 i Finby 
 

                    Planläggare Malin Haka: 
RS Bygg & Schakt Ab anhåller avvikande från gängse praxis om att få arren-
dera två tomter, tomt 3 och 4 i kvarter 301 i Finby by. Man planerar att uppföra 
ett våningshus för bostäder på tomterna. 
Sökanden motiverar sin ansökan med: för att åstadkomma en bra lösning för 
placering av huset behövs båda tomterna. Detta ger möjlighet att placera huset 
så att dess invånare får bästa möjliga utsikt mot staden och den vackra ån. 
Dessutom möjliggörs en vettig planering av fastighetens garage och parke-
ringsplats. 

 
Då planen ändrades 2013 var avsikten att området skulle bebyggas med tre 
stycken s.k. punkthus och ett kombinerat bostads- och affärshus. Vid första 
tomtutgivningen fanns det ett stort intresse för bostäder vilket ledde till att huset 
blev större än vad som var tänkt i detaljplanen.  
Eftersom man redan i första skedet avvikit från detaljplanen kan man också 
motivera att följande hus byggs i samma storlek och stil vilket gör att huset inte 
ryms på en tomt. Detta skulle betyda att staden har inga fler lediga våningstom-
ter i sin ägo. 

 
Priset på våningstomter har på senare tid baserat sig på byggrätt och varit  
41 €/ v-m2. Jämförelsevis kan nämnas att priset på första tomten som utgavs 
via anbud blev 62,80 €/v-m2. För att ha en jämlik behandling av sökanden blir 
således priset för de båda tomterna 205.000 € (= 41€/v-m2). I övrigt utarrende-
ras tomterna enligt gällande arrendemodell. 

 
 Stadsdirektörens förslag: 
  Stadsstyrelsen besluter  
 

att godkänna RS Bygg & Schakt Abs anhållan om att arrendera tomt 3 och 4 i 
kvarter 301 i Finby by enligt ovanstående. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av planläggningsöversikt för år 2017 
 

Planläggare Malin Haka: 
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 bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att godkänna bilagda planläggningsöversikt för år 2017 

 
2)  att medels kungörelse på anslagstavlan, annons i lokaltidningen och på 
     stadens hemsida informera om planläggningsöversikten, samt 
 
3)  att den finns tillgänglig för stadens invånare i stadshuset. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Avtal om Pixneklinikens framtid 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Kommunstyrelsen i Malax ber kommuner att ta ställning till ett avtal om ett ge-
mensamt organ för skötandet av svenskspråkig missbrukarvård vid Pixneklini-
ken i Malax. Kårkulla samkommun har beslutat att missbrukarvårdens verk-
samhet i samkommunens regi upphör den 30 juni 2017. 
 
Stadsstyrelsen gav den 14 februari 2017 ett utlåtande om Pixneklinikens fram-
tid enligt vilket Närpes stad ställer sig mycket positivt till att Malax kommun har 
beredskap att fungera som värdorganisation för missbrukarvården vid Pixnekli-
niken fr.o.m. 1.8.2017 tills vård- och landskapsreformen genomförs.  
 
Arrangemanget bygger på bilagda värdkommunavtal med Malax som ansvarig 
kommun och en direktion som består av minst tre och högst fem personer. Av-
talsparterna har rätt at föreslå ledamöter till direktionen för Pixnekliniken och 
det är kommunfullmäktige i Malax som slutligt tillsätter direktionen. 
 
Prissättningen vid Pixnekliniken ses över så att den tidigare årsavgiften sänks 
och i stället höjs dygnspriserna för användningen. Budgeten, som på årsnivå 
blir ca 560 000 euro och under tiden 1.8.2017 - 31.12.2017 ca 235 000 euro, 
baseras på Pixneklinikens nuvarande personalstyrka och en förstärkning med 
en tjänst. Enligt preliminära uppskattningar skulle årsavgiften per svenskspråkig 
invånare bli 1 euro (2,90 euro år 2016) och priset per vårddygn 180 euro (109 
euro år 2016). 
 
År 2015 betalade Närpes stad ca 23 000 euro (enligt antalet svenskspråkiga in-
vånare) till Pixnekliniken och år 2016 drygt 25 000 euro (enligt användning). 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagda avtal om ett gemensamt organ för skötandet av svenskspråkig 
missbrukarvård vid Pixnekliniken i Malax godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av förslag till nytt grundavtal för samkommunen Svenska  
Österbottens förbund för utbildning och kultur 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖ-
FUK) begär medlemskommunernas behandling av ett förslag till uppdaterat 
grundavtal. Bildningsnämnden har gett ett utlåtande till stadsstyrelsen om för-
slaget till grundavtal. 
 
Bakgrund och de största ändringsförslagen 
Med anledning av den förnyade kommunallagen är samkommunen skyldig att 
förnya sitt grundavtal och därtill hörande förvaltningsstadga. Grundavtalet hör 
enligt kommunallagen till medlemskommunernas beslutskompetens. Enligt den 
nya kommunallagen ska samkommunstämmans ledamöter utses per stämma 
istället för som ofta tidigare för en fyraårsperiod (har varierat kommunerna 
emellan). Andra från kommunallagen härledda fördyliganden gäller bland annat 
täckande av underskott, ägarstyrning och rapportering. Förslaget till förnyat 
grundavtal utgår från Finlands kommunförbunds rekommendation om uppgör-
ande av grundavtal. 
 
Utöver de direkt från lagen härledda förändringarna föreslås förändringar i hur 
samkommunstyrelsen utses. Samtidigt skulle två direktioner och en nämnd för-
svinna. Förslaget innebär att styrelsen skulle utses förutom på basen av kom-
munalvalets resultat också på basen av region. Utgångspunkterna i förslaget till 
fördelning är en mix av svenskspråkig befolkning, studerandes hemorter, betal-
ningsandelar i kommunen och grundkapitalandelar.  
 
Konsekvenser 
Den föreslagna förändringen av sammansättningen i samkommunstyrelsen på 
geografisk grund är viktig med tanke på att direktionen för YA föreslås slopas. I 
direktionen har platserna även varit låsta geografiskt i enlighet med samgångs-
avtalet mellan KKC, Vocana och SYI. Även direktionerna för Wasa Teater och 
Kulturnämnden försvinner och ersätts av en gemensam sektion för kulturären-
den. Många studerande vid YA har Närpes som hemort. Då är det viktigt att 
staden är representerad i samkommunstyrelsen och kan vara med och påverka 
verksamheten inom Yrkesakademin. 
 
Av större betydelse än grundavtalet för den operativa verksamheten och de 
studerande är den nya förvaltningsstadgan, som ska godkännas av samkom-
munstämman i maj 2017. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att godkänna det bilagda uppdaterade grundavtalet för Samkommunen 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Integrationsprogram för invandrare inom K5-området 2017-2020 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Samkommunstyrelsen för Kust-Österbottens samkommun för social- och pri-
märhälsovård (K5) har sänt ett uppdaterat integrationsprogram till medlems-
kommunerna för godkännande.  
 
Integrationsprogrammet är uppgjort enligt modellen som finns i Lag om främ-
jande av integration 30.12.2010/1386 och som trädde i kraft 1.9.2011. 
Integrationsprogrammet är en uppdatering av det tidigare programmet (2012-
2016) och gäller för åren 2017-2020. Nya uppdateringar blir aktuella i samband 
med kommande reformer. Ett godkänt program behövs bl.a. för att garantera 
utbetalningar av ersättningar från NTM-centralen för flyktingkostnader.  
I arbetsgruppen för uppdatering av integrationsprogrammet ingår Folke Stor-
backa (Malax), Caroline Rönnqvist (t.o.m. 1.5.2016, Korsnäs), Carina Westberg 
(fr.o.m. 1.5.2016, Korsnäs), Aida Simidzija (Närpes), Mirja Högstrand (Kaskö), 
Viola Broo-Rönnlund (Kristinestad) samt integrationskoordinatorn Lilian Ivars. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att godkänna det uppdaterade integrationsprogrammet för invandrare inom K5-
området för åren 2017-2020.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Medlemskap i Österbottens vatten och miljö rf 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Österbottens vatten och miljö rf föreslår i ett brev per 23.2.2017 att Närpes stad 
ansluter sig som medlem i föreningen. Representanter för Österbottens vatten 
och miljö rf och Närpes stad träffades i början av februari på ett diskussions-
möte i Närpes. På mötet diskuterades stadens eventuella medlemskap i före-
ningen och planerna på ett Leader-finansierat projekt för främjande av vatten-
vården i Närpes å med vattenskyddsföreningen som projektägare. 
 
Storleken på en kommunmedlems medlemsavgift i Österbottens vatten och 
miljö rf bestäms på basen av invånarantalet. Närpes stad hör till kategorin 5001 
– 10000 invånare med 50 grundavgiftsenheter á 25 euro, d.v.s. 1250 euro i året 
som medlemsavgift. Föreningens styrelse besluter om godkännande av en 
eventuell anhållan om medlemskap.  
 
Föreningens verksamhet 
Österbottens vatten och miljö rf fungerar som en expert- och samarbetsorgani-
sation för sina medlemmar. Föreningen främjar vatten- och miljövård både ge-
nom utbildning, information och rådgivning samt genom att samla, samman-
ställa och sprida kunskap om vattendragens och grundvattnens tillstånd. Före-
ningen utför även beställningsarbeten. Medlemskåren består av 22 kommuner, 
1 vattenandelslag, 16 industrier och 9 övriga samfund. Verksamhetsområdet 
utgörs av det geografiska området för Österbottens, Södra Österbottens och 
Mellersta Österbottens landskap. Österbottens vatten och miljö rf är en obero-
ende vattenskyddsförening som hör till den riksomfattande takorganisationen 
Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf.  
 
”Hållbar framtid för Närpes å” 
I samarbete med flera parter bl.a. samarbetsorganet för Närpes å har Österbot-
tens vatten och miljö rf som projektägare uppgjort en projektplan för att för-
bättra Närpes ås ekologiska status och därmed främja genomförandet av åt-
gärdsprogrammet för ån. Åtgärderna förutsätter samarbete och växelverkan 
med verksamhetsutövare. Projektet omfattar informationsförmedling, utredning 
av belastningen, uppföljning av åtgärdernas inverkan, förbättrande av fiskens 
livsmiljö samt kvarhållande av vatten på avrinningsområdet med småskaliga 
åtgärder och småskaliga restaureringar av vattendrag. Leader-finansiering söks 
från Aktion Österbotten och Suupohjan kehittämisyhdistys. Den privata finan-
sieringsandelen kommer från lokala företag och via naturaprestationer. Den to-
tala budgeten för åren 2017-2018 utgör 56500 euro, varav Leader-
finansieringen skulle utgöra 45200 euro. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Närpes stad ansöker om medlemskap i Österbottens vatten och miljö rf un-
der förutsättning att föreningen erhåller finansiering för projektet ”Hållbar fram-
tid för Närpes å” och fungerar som projektägare.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Samarbetsutredning för ICT-verksamheten inom vård- och omsorg med  
Medbit Oy 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Representanter för Medbit Oy besökte Närpes stad den 27 april 2017 för att 
presentera bolaget och dess verksamhet. Företaget erbjöd sig att inleda en 
samarbetsutredning för ICT-verksamheten inom vård- och omsorgen i Närpes 
stad. En förundersökning skulle inte förorsaka direkta kostnader för staden. En 
eventuell affärsöverlåtelse sker mot vederlag. 
 
Bakgrund 
Enligt uppgifter i samband med reformarbetet för det planerade nya landskapet 
Österbotten kommer Medbit Oy att vara den part som i framtiden kommer att ta 
över och sköta landskapets och dess bolags ICT-verksamhet inom social- och 
hälsovården.  
 
Medbit Oy är ett offentligt ägt ICT-företag inom social- och hälsovården med 
verksamhet på västkusten. Företagets ägare är bl.a. sjukvårdsdistrikten i 
Egentliga Finland och Satakunta samt Vasa sjukvårdsdistrikt, som anslöt sin IT-
enhet till bolaget från årsskiftet 2017. Som ägare finns även kommuner i områ-
det och samkommuner för social- och primärhälsovård. Medbit Oy har ett starkt 
regionalt kunnande inom social- och hälsovården samt vilja att verka för sina 
ägarkunders bästa. Bolaget hade år 2016 en omsättning på närmare 50 miljo-
ner euro och antalet anställda är ca 250 personer. Stora verksamhetsställen 
med maskinsalar finns i Åbo, Björneborg och Vasa och sammanlagt har företa-
get tio verksamhetspunkter.  
 
Vård- och landskapsreformen kommer att förändra den regionala modellen för 
produktion av ICT-tjänster. Landskapens ICT-tjänster centraliseras till ett nat-
ionellt ICT-servicecenter via vilket de nuvarande Sote ICT företagen erbjuder 
sina tjänster. Medbit Oy kommer även i fortsättningen att vara en stark regional 
aktör i landskapet och smidigt kunna producera landskapets ICT-tjänster och 
samtidigt bidra till att arbetsplatserna förblir i regionen. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att Närpes stad tillsammans med Medbit Oy inleder en samarbetsutredning för 
ICT-verksamheten inom vård- och omsorg. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Nytt avtal om den gemensamma regionala tillsynsmyndigheten 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Närpes, Oravais och Vörå-Maxmo 
har år 2008 ingått ett samarbetsavtal för att bilda en gemensam regional till-
synsmyndighet från 1.1.2009. Kommunerna Oravais och Vörå-Maxmo har från 
år 2011 sammanslagits till den nya kommunen Vörå kommun. Avtalet har för-
nyats år 2011 då städerna Kaskö och Kristinestad anslöt sig till samarbetsom-
rådet från 1.1.2011.  
 
Samarbetet inom miljövården gällde från år 2009 Korsholms kommun och När-
pes stad och utvidgades år 2011 med Kaskö stad och Kristinestads stad. 
 
Korsnäs kommun ansluter sig från 1.6.2017 till samarbetet inom miljövården. 
Korsholms kommun som är värdkommun för samarbetsområdet anhåller om att 
samarbetskommunernas respektive fullmäktige godkänner det nya avtalet om 
den gemensamma regionala tillsynsmyndigheten.  
  
Detta avtal gäller från 1.6.2017 och ersätter alla de tidigare ingångna samar-
betsavtalen. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslår för stadsfullmäktige 
 
att det nya avtalet om gemensam regional tillsynsmyndighet godkännes.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- Bildningsnämnden 20.4.2017 
- Tekniska nämnden 26.4.2017 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av  kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning el-
ler verkställighet: 
 
§§ 56 – 94, 97 – 110.  
 
 
 
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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