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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 Matts-Erik Viklund och Linda Pellfolk 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 12.6.2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Adolfas Statkaitis 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Adolfas Statkaitis anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget som ordinarie 
medlem i nämnden för fri bildning räknat fr.o.m. 31.5.2015. Statkaitis uppger 
privata skäl som motivering till anhållan. 
 
Det är stadsfullmäktige som väljer medlemmarna i nämnden och som också 
bör fatta beslut om befrielse. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att Adolfas Statkaitis beviljas befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i 
nämnden för fri bildning fr.o.m. 31.5.2015 samt 
 
att en ny medlem i nämnden väljes för resterande mandatperiod.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ekonomisk uppföljning per 30.4.2015 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
I enlighet med förvaltningsstadgan § 82 skall till stadsstyrelsen ges en rapport 
över stadens ekonomiska utveckling per 30.04.  
 
De externa verksamhetsintäkterna visar totalt sett per 30.04.2015 ett utfall i 
enlighet med budgeten för året. Utfallet ligger något över nivån år 2014. I un-
derstöd och bidrag har mera medel influtit men detta utjämnas under slutet på 
året.   
Budgeten för de externa intäkterna torde uppfyllas för året totalt sett, fortsätter 
trenden under slutet på året kan budgeten t.o.m. något överskridas.  
 
De externa verksamhetskostnaderna följer totalt sett budgeten för året. Per-
sonalkostnaderna underskrider något budgeten men sommarmånaderna kom-
mer att jämna ut underskridningen något. Förhoppningsvis kan budgeten något 
underskridas för hela året.   
Köp av tjänster är på en högre nivå än motsvarande tid i fjol.  
Kostnaderna för specialsjukvården ligger något över budgeterad användning 
för de första fyra månaderna men torde under sommarmånaderna rättas till. En 
förväntad återbetalning av en del av fjolårets överskott kommer också att för-
bättra situationen.  
Material och förnödenheter överstiger något budgeten p.g.a. fastigheternas 
uppvärmningskostnader. Detta balanseras upp under sommarmånaderna. Där-
till görs under våren vissa säsongsmässiga inköp som sedan kan fördelas på 
hela året.  
Kostnader för understöd samt övriga kostnader följer budgeten.  
 
Bildningsnämnden har utökat antalet flyktingklasser eftersom flera arbetsin-
vandrare kommit till staden under vintern och våren. Under hösten måste even-
tuellt budgetändringar inom nämnden genomföras för att täcka upp överskrid-
ningar inom vissa resultatområden.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har totalt sett sin ekonomi i balans men är mycket 
beroende av inköp av tjänster från samkommunerna och det slutliga utfallet är 
mycket svårt att beräkna ännu i detta skede på året.  
 
Nämnden för fri bildning, musikinstitutnämnden och fritidsnämnden har alla sin 
ekonomi i enlighet med budgeten per 30.4.2015. 
 
Tekniska nämnden följer även i stort budgeten bortsett från uppvärmningskost-
naderna som ju naturligtvis ligger över budgeten efter vintermånaderna.  
 
Nämndernas ekonomi är således i balans efter de första fyra månaderna.  
Alla möjligheter att spara in på nettokostnader bör dock användas för att hålla 
balansen även under senare delen av året 
 
Skatternas utfall fram till 30.04.2015 följer budgeten för året.  
De månatliga inbetalningarna varierar stort men en viss ökande trend kan skön-
jas. De första preliminära uppgifterna för debiteringen år 2014 visar på en noll-
tillväxt i kommunalskatten för stadens del. Förhoppningsvis stiger utfallet vartef-
ter beskattningen färdigställs under sommaren och hösten. Stadens har en 
högt beräknad kommunalskatteintäkt i budgeten, eventuellt borde denna sän-
kas något under hösten om den slutliga debiteringen inte ändras från de preli-
minära siffrorna.  
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Vissa positiva signaler har kommit gällande samfundsskatten som verkar ha en 
stigande trend vilket också kommer att påverka utfallet positivt för stadens del 
så att budgeten kan uppnås.  
 
Statsandelarna per 30.04.2015 överstiger något budgeten, beroende på hur 
stor rättelseraten blir för undervisning-kulturverksamhet och fritt bildningsarbete 
som kommer i slutet på december 2015, kan statsandelen eventuellt justeras 
upp något.  
 
Nettot för finansiella kostnader och intäkter överskrider i detta skede budgeten 
eftersom vissa försäljningsvinster säkrats efter marknadsuppgången i början på 
året. Budgeten torde kunna uppnås för hela året.    
 
Den ekonomiska uppföljningen per 30.04.2015 utvisar att driftsbudgeten för 
året håller i stor utsträckning. Fortsätter trenden kan t.o.m. en liten underskrid-
ning av driftsbudgeten göras för året totalt sett. Beroende på det slutliga debite-
ringsutfallet för år 2014 kan kommunalskatteintäkten något underskridas år 
2015 vilket till en viss del kan vägas upp med ökade statsandelar.  
Personalen på alla enheter är fortsättningsvis i en nyckelposition när det gäller 
att balansera stadens ekonomi genom sina beslut om användningen av bud-
getmedel. Det goda utfallet för år 2014 visade att det är möjligt att med god 
budgetdisciplin hålla balans i ekonomin.  
 
Förhoppningsvis kan det budgeterade underskottet på 1,4 milj. euro för året 
något underskridas så att det ackumulerade överskottet i balansen, 2,9 milj. 
euro inte minskar så mycket.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att anteckna den ekonomiska uppföljningen per 30.04.2015 till kännedom.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Anhållan om kommunal medfinansiering i projektet Jobmatching 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Yrkesakademin i Österbotten anhåller om att Närpes stad deltar i projektet 
Jobmatching, som skulle ha till uppgift att främja sysselsättning av unga perso-
ner och andra personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektets 
huvudsakliga målsättning är att matcha rätt person med rätt arbetsplats. 
 
En ny lag trädde i kraft vid årsskiftet, vilken ålägger kommunerna att i fortsätt-
ningen betala 50 % av arbetsmarknadsstödet för de personer som varit arbets-
lösa i mer än 300 dagar och 70 % för de som varit arbetslösa mer än 1.000 da-
gar. Lagen medför en hel del kostnader för kommunerna, uppskattningsvis 90 
milj.€ i hela landet och för Närpes stads del ca 100.000 €/år, trots att Närpes 
har en av landets  lägsta arbetslöshetsgrad. 
Om man via projektet kan få långtidsarbetslösa i jobb eller studier minskar 
kommunens kostnader för arbetsmarknadsstödet. 
 
Det treåriga projektet har en total budget om 245.700 € och Närpes stads andel 
skulle bli 1.835 € eller 612 €/år. 
 
Närmare uppgifter om projektet framgår av bilagd anhållan jämte projektplan. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att Närpes stad deltar i projektet Jobmatching i enlighet med bilagd projektplan. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Fortsatt marknadsföringssamarbete Närpes stad - Närpes Kraft FF 
 

Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 
Närpes Kraft fotbollsförening anhåller om att Närpes stad fortsättningsvis deltar 
i marknadsföringsprojektet "Företagsamma Närpes" med en sponsorsumma 
om 9.000 euro under år 2015. 
Marknadsföringsprojektet startade redan år 1999 med fotbollsföreningen som 
initiativtagare och förutom staden deltar även näringslivet i projektet. Förutom 
reklam i samband med matcher har projektet under åren även utarbetat och 
distribuerat en näringslivsbroschyr som staden och företagen har haft bra nytta 
av. 
Kraft fotboll spelar denna säsong i division II. 
Senaste år beviljade staden 9.000 euro som marknadsföringsstöd. 
Med tanke på balanseringskravet i stadens budget skulle årets stöd bli 6.300 
euro (-30 %). 
 
Staden beviljar numera endast ett gemensamt sponsorbidrag för herr- och 
damlagen och föreningen fördelar själv stödet. 
Medlen tas från näringslivsbudgeten. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att staden sponsorerar Närpes Kraft fotbollsförening rf. med 6.300 euro för herr- 
och damlagen under år 2015. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Antagande av entreprenadanbud för byggande av Skogsdungens daghem 
 

TEKN 03.06.2015, § 27 
 
Huvudritningarna och arbetsbeskrivningen samt specialplanerarnas handlingar 
godkändes vid tekniska nämndens sammanträde 15.4.2015 §§ 16 och 17. 
 
Ark.byrå Küttner Ky/Sebastian Küttner har handhaft byggnadsplaneringen, Oy 
Byggbotnia Ab konstruktionsplaneringen, Granlund Pohjanmaa Oy VVS-
planeringen samt Ab Smartplan Oy elplaneringen. 
 
Anbudsförfrågan har skickats till 7 st entreprenörer på byggnads-, 8 st entre-
prenörer på VS-, 6 st entreprenörer på ventilations-, 8 st entreprenörer på el- 
samt 2 st entreprenörer på automationstekniska arbeten. Projektet har också 
utannonserats på ”Hilma”. 
 
I årets budget finns 1,0 milj. € och i EP för år 2016 finns 1,9 milj. € reserverade 
för projektet. 
 
Anbuden öppnades enligt bifogat öppningsprotokoll. 
 

Tekniska direktören föreslår: 
Nämnden torde föreslå för stadsstyrelsen att följande anbud antas: 
 
Byggnadstekniska arbeten 
RS Bygg & Schakt Ab  1 798 000,- 
 
VS-tekniska arbeten 
Närpes Rör Ab      292 650,- 
 
Ventilationstekniska arbeten 
Länsirannikon Ilmastointi Oy     118 500,- 
 
Eltekniska arbeten 
Elhuset/Syd-Österbottens El-byrå Kb    198 000,- 
 
Byggnadsautomation 
Automation T & N Ab       16 600,-  
     2 423 750,- 
     ======== 

Beslut: 
Godkändes enhälligt. 
 
________ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att anta anbud för byggande av Skogsdungens daghem i enlighet med tekniska 
nämndens förslag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ansökan om borgensförbindelse för byggande av huvudavloppsledningar 
 

SSTYR 11.2.2014, § 26 
SSTYR 27.01.2015, § 20 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Stadsstyrelsen beslöt den 7 februari 2012 meddela Närpes Vatten Ab att sta-
den stöder det föreslagna samarbetet rörande en gemensam avloppsvattenre-
ning i Sydösterbotten (bilaga). Efter detta beslut har förutsättningarna för sam-
projektet ändrat på en del punkter. Staden Kristinestad och Bötom kommun 
meddelade på senhösten 2012 att de inte kommer med i samarbetet. Närpes 
Vatten Ab och Teuva (Östermark) kommun fortsatte därefter avtalsdiskussio-
nerna med Metsä Board Oyj om avledande av samhällsavloppsvatten till Metsä 
Board Oyj:s biologiska avloppsvattenreningsverk i Kaskö. Avtalet skulle gälla i 
tjugo år och därefter kunna sägas upp med fyra års uppsägningstid. Parterna 
har dock som målsättning att avtalet fortgår fram till den 30.6.2059. Ifall produk-
tionen vid fabriken läggs ned övergår reningsverket i den kommunala sam-
manslutningens ägo. Det gemensamma avloppsprojektet skulle för kommuner-
nas del handhas av en skild resultatenhet för avloppsverksamhet inom Oy 
Aqua Botnica Ab, som ägs gemensamt av Närpes Vatten Ab, Teuva kommun 
och Kaskö stad.  
 
Som framgår av bilagda protokollsutdrag diskuterade Närpes Vatten Ab:s sty-
relse den 28 januari 2014 de två alternativ som finns för att möta kraven på för-
bättrad rening av avloppsvatten framöver. Det ena alternativet är att bygga om 
reningsverket i Finby. Det andra är att gå in för ovan nämnda samprojekt ge-
nom samarbete med Teuva kommun om rening av avloppsvatten i reningsver-
ket vid Metsä Board Oyj:s fabrik i Kaskö. De totala byggkostnaderna för det 
gemensamma avloppsprojektet beräknas till ca 7,8 miljoner euro plus änd-
ringsarbeten i fabrikens reningsverk på närmare 1,5 miljoner euro.  Enligt utta-
landen från miljöministeriet kunde i statsstöd för projektet erhållas ca 1,7 miljo-
ner euro, varav 800.000 euro är fastställt i årets budget.. På kort sikt skulle för 
Närpes del ingen inbesparing nås i jämförelse med alternativet innefattande 
tilläggsinvestering på 1,5 miljoner euro i eget reningsverk i Finby jämte byg-
gande av överföringsledning från Pjelax till Finby. På lång sikt torde emellertid 
det gemensamma projektet ge en klar inbesparing av reningskostnaderna i re-
gionen 
 
För att förverkliga projektet skulle Närpes Vatten Ab och Teuva kommun teckna 
nya aktier i Oy Aqua Botnica Ab i proportion till ledningssträcka och avloppsvat-
tenmängd. Närpes Vatten Ab:s andel av de nya aktierna skulle bli 64 % och be-
talningsandelens värde 822.640 euro. Av betalningsandelarna skulle Oy Aqua 
Botnica Ab bekosta ändringsarbetena på reningsverket i Kaskö. Ett tilläggslån 
på ca 5,5 miljoner euro behövs för att förverkliga samprojektet. Ansvaret för lå-
net delas i nämnda proportion. För Närpes Vatten Ab:s låneandel på ca 3,5 mil-
joner euro kommer ifall projektet påbörjas att sökas om kommunal borgen hos 
Närpes stad.  
 
Närmare uppgifter rörande aktieteckning, kostnader och finansiering framgår av 
bilagd utredning som gjorts av VD Kurt Rösgren vid Närpes Vatten Ab. 

 
Stadsdirektörens förslag 

Stadsstyrelsen besluter  
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att meddela Närpes Vatten Ab att staden stöder det föreslagna samarbetet rö-
rande en gemensam avloppsvattenrening i Sydösterbotten. 

 
________________ 
 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Oy Aqua Botnica Ab ansöker om Närpes stads borgensförbindelse på 
3 840 000€ för byggande av huvudavloppsledningar inom ramen för projektet 
gällande förnyelsen av avloppsreningen i Närpes. Aqua Botnica är ett sam-
kommunalt bolag som ägs av Närpes Vatten Ab (40%), Teuva kommun (32%) 
och Kaskö stad (28%). Istället för att grunda ett nytt bolag för samrenignen av 
avloppsvatten så har Oy Aqua Botnica Ab, förutom vattenanskaffning, fått som 
uppgift att genomföra den samrening av avloppsvatten som Närpes Vatten och 
Teuva kommun har gått inför. Den tredje delägaren Kaskö stad är för tillfället 
inte med i projektet. Enligt bifogad bilaga från Oy Agua Botnica Ab:s styrelse-
möte framgår att totalkostnaden för hela projektet uppgår till totalt ca 12 milj. 
euro. Av den summan kommer 6 miljoner euro att finansieras med banklån för 
vilket det krävs kommunal borgen. Närpes stads andel av denna borgen skulle 
vara 64% eller 3,84 milj. Euro. 
 
Även om Oy Aqua Botnica Ab inte är ett av koncernbolagen (Närpes vattens 
andel är 51,3% av aktierna) kan det anses att det ligger ett samhälleligt intresse 
att ge den begjorda borgensförbindelsen. När projektet behandlades i stadssty-
relsen den 7.2.2012 nämndes det redan då i beredningen att anhållan om bor-
gensförbindelse kommer att inlämnas. I detta fall kan man även dra paralleller 
till Ab Botnia Rosk Oy, där staden äger en minoritetsandel av aktierna, men 
även detta bolag har beviljats en kommunal borgen eftersom det upprätthåller 
en samhälleligt viktig funktion.  
 
Sålunda kan det anses motiverat att ovan nämnda borgensförbindelse ges un-
der förutsättning att även den andra parten, Teuva kommun, ger motsvarande 
borgensförbindelse.  
 

  Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Närpes stad beviljar Oy Aqua Botnica Ab den anhållna borgensförbindelsen 
på 3,84 milj. euro under förutsättning att även Teuva kommun ger motsvarande 
borgensförbindelse. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ordförande Olav Sjögård anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ären-
det. Viceordförande Sven Jerkku fungerade som ordförande under ärendets 
behandling. 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Ordförande Olav SJögård deltog inte i behandligen av ärendet p.g.a jäv. 

 
------ 
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Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén  
Styrelsen för Oy Aqua Botnica Ab har efter offerttävling beslutat uppta lån i 
Nordea Bank Finland Abp för investeringen. Eftersom investeringen beräknas 
bli något billigare än planerat upptas i detta skede 4 milj. euro av det beräknade 
lånebehovet på 6 milj. euro. Om det senare behövs kan resterande belopp på 2 
milj. euro lyftas. Eftersom styrelsen planerar att binda 2 milj. euro av lånet till 
fast ränta krävs stadens borgen också på 64 % av derivatlimitavtalets belopp 
på totalt 200 000 euro eller 128 000 euro.  
 
Lånet upptas för 20 år och amorteras med jämna amorteringar fr.o.m. juni 2017 
då projektet beräknas vara klart, lånet är enligt amorteringsplanen bortbetalat i 
juni 2035. Lånet binds i början av lånetiden till 3 mån. euribor, för att senare 
delvis bindas till fast ränta via räntederivatavtal. Marginalen uppgår till 0,8 %, 
erhålls kommunal borgen även på derivatavtalslimiten sänks marginalen till 
0,75 %.  
 
Teuva kommun bör fortsättningsvis bevilja borgen för 36 % av lånet och ränte-
derivatavtalet.  
Oy Aqua Botnica Ab har fått bekräftelse på att de beviljats 3,1 milj. euro i stat-
ligt stöd för projektet.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Närpes stad beviljar Oy Aqua Botnica Ab den anhållna borgensförbindelsen 
på 3,84 milj. euro för banklån i Nordea Bank Finland Abp. Borgensåtagandet är 
i kraft t.o.m. 30.06.2035 och utgör 64 % av finansieringsbehovet. I första skedet 
lyftes ett lån på 4 milj. euro och vid behov lyftes senast 31.12.2017 ett 
tilläggslån på 2 milj. euro. Borgen omfattar även derivatlimitavtal för fast ränta 
på 2 milj. euro under ca 12 års tid, stadens borgensansvar uppgår till max 
128 000 euro för detta och upphör 31.12.2027.  
Teuva kommun bör ge motsvarande borgensförbindelse för resterande 36 % av 
lånet och derivatlimitavtalet.  

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
Ordförande Olav Sjögård deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv. 
Som ordförande under ärendets behandling fungerade viceordförande Sven 
Jerkku. 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
VindIn Ab Oy planerar tillsammans med Triventus Pörtom Vind Ab en vind-
kraftpark i Pörtom by i Närpes stad. Planläggningsområdet befinner sig nära 
gränsen till Kurikka i öst och Malax i norr. Planområdet är cirka 1600 hektar 
stort och ingår i etapplandskapsplan II reserverat som ett område som lämpar 
sig för byggande av en vindkraftpark av regional betydelse (tv-1). VindIn Ab Oy 
har anhållit om att få uppgöra delgeneralplan för vindkraftparken och stadssty-
relsen i Närpes har medels beslut 9.10.2012, § 139, beslutat att delgeneralplan 
uppgörs för området. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 28.5.2014 och som ligger till grund för delgeneralpla-
neringen. Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för 
deltagande och bedömning 8.4. – 7.5.2013 och info-tillfälle 15.4.2013. , Ett för-
sta myndighetssamråd med myndigheterna hölls 18.6.2013 och ett arbetsmöte 
med myndigheter hölls 10.10.2013. Utkast till delgeneralplan som färdigställdes 
i november 2013 var framlagt till påseende under tiden 17.12.2013 – 
15.1.2014. Under tiden materialet var framlagt inlämnades två skriftliga åsikter. 
Över utkastet inbegjordes utlåtande från Södra Österbottens NTM-central.  Ett 
andra samråd med myndigheterna hölls 11.12.2014.  
 
Med stöd av de åsikter och utlåtanden som framkommit både i beredningsske-
det och i myndighetssamråden har uppgjorts ett förslag till delgeneralplan för 
Pörtom vindkraftpark. 
 
Målsättningen med förslaget till delgeneralplan är att skapa förutsättningar för 
byggande av en vindkraftpark på planområdet samt behövliga servicevägar till 
kraftverken, jordkablar och en elstation som byggs på området. Via elstationen 
överförs elen vidare till elnätet. Delgeneralplanen består i huvudsak av områ-
den reserverade som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). I sydvästra 
delen finns ett mindre område reserverat som område för storenhet inom hus-
djursproduktionen (ME) som är avsett för storenheter inom husdjurs- eller päls-
näring. Inom M-1 områdena finns platser anvisade (tv-1) för byggande av 19 st 
vindkraftverk. Inom området finns också områden som är särskilt viktiga med 
tanke på naturens mångfald (luo-1 och luo-2) samt forminnesobjekt eller -
område (sm).  Vid delgeneralplanläggningen av vindkraftparken strävar man till 
att ta omgivningens särdrag i beaktande. De planerade vindkraftverken består 
enligt planerna av ett 137 meter högt ståltorn, ett maskinrum samt av en trebla-
dig rotor. Rotorbladens diameter är 126 meter och vindkraftverkens maximihöjd 
är således 200 meter. Enligt planförslagets allmänna bestämmelser får vind-
kraftverkens totala höjd vara högst 205 meter.   
 
Pörtom vindkraftpark planeras att antingen anslutas till en 400 kV ledning inom 
planområdet med hjälp av en ny elstation centralt inom vindkraftparken eller al-
ternativt till en elstation i trakten av Petalax med jordkabel. Elöverföringen inom 
parken sker med jordkablar.  
 
Delgeneralplanen har utarbetats så att den kan ligga till grund för beviljande av 
bygglov för vindkraftverk enligt 77a § i Markanvändnings- och bygglagen.  
 
Förslag till delgeneralplan, beskrivning, buller- och skuggningsmodellering, fo-
tomontage och synlighetsanalys samt virtuell verklighet finns som skild bilaga. 
Delgeneralplanen i original och övrigt material såsom: PDB, miljökonsekvens-
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beskrivning, åsikter, utlåtande och bemötanden från hörandet i beredningsske-
det finns i stadshuset, enheten för mätning och planläggning.   
 

Stadsdirektören föreslår: 
Stadsstyrelsen besluter  

 
- att förslaget till delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark godkänns, 
 
- att delgeneralplanen kan ligga till grund för beviljande av bygglov för 

vindkraftverk enligt MBL 77a §  
 

- att framlägga förslaget till allmänt påseende under trettio (30) dagars 
tid och samtidigt inbegära utlåtanden från sektionen för byggnadstill-
syn, Västkustens miljöenhet, NTM-centralen i Södra Österbotten, 
NTM-centralen i Österbotten, Österbottens förbund, Södra Österbot-
tens förbund, Kurikan kaupunki, Malax kommun, Teuvan kunta, Mu-
seiverket, Österbottens museum, Österbottens räddningsverk, Trafik-
säkerhetsverket, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 
Kommunikationsverket, Försvarsmakten (Staben för Västra-Finlands 
militärlän), Finavia,  Satakunnan Lennosto, Fingrid, Vasa Elnät Ab, 
EPV  Regionalnät, Fortum Sähkönsiirto, Finlands viltcentral, Forststy-
relsen och Skogscentralen. 

 
I den händelse inga anmärkningar inkommer mot förslaget samt att utlåtande-
na inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till stads-
fullmäktige med förslag om godkännande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Förslaget till delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark har varit framlagt till all-
mänt påseende under tiden 6.2 – 9.3.2015. Under tiden inlämnades 24 st. 
anmärkningar från markägare eller intressenter. Utlåtanden har inbegjorts en-
ligt ovanstående förteckning och 11 st. utlåtanden har inlämnats över försla-
get.  
 
Ett sammandrag av anmärkningarna och kartor med konsultens kommentarer 
och planläggningsingenjörens förslag till ändringar finns som bilaga.  Kopior 
av originala anmärkningarna och förminskning av plankartan finns också som 
skilda bilagor.   
 
Sammanställning av planläggningsingenjörens förslag till kompletteringar: 
 

De allmänna planbestämmelserna kompletteras med texten: 
Sprängnings- och grävningsarbeten som anknyter till vindkraftparkens an-
läggning får inte utföras under tiden 1.4.-20.6.  
 
Planbeteckningen tv-1 kompletteras med texten: 
Tornkonstruktionerna skall vara enhetliga och till färgsättningen ljusa. 
Kraftverkens källjud får ej överskrida 106 dB(A). 
 
 
Kartan i beskrivningsdelen s. 33 kompletteras med: Viiatti vindkraftpark. 
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Beskrivningsdelen kompletteras med texten: 
För att kontrollera om eller hur byggandet av vindkraftparken inverkar på 
vattenmängden och –kvalitén i brunnen  kan man utföra mätningar innan 
projektet påbörjas och uppföljning efter att parken är i drift”. 
 
 
Plankartan kompletteras sålunda att: 
Pilkbackvägen tas bort som förbindelseväg till vindkraftsparken. 
 
Vindkraftverkens riktgivande placering ritas in på plankartan. 
 
Dragningen av vägen och elledningen till vindkraftverk nr 18 justeras enligt bi-
lagd karta. 
 

”Åtgärdsgränsen vid buller enligt Social- och hälsovårdsministeriets för-
ordning 545/2015 § 12 skall utredas i samband med ansökan om bygg-
lov”. 

 
Eftersom kompletteringarna av planförslaget, som gjorts enligt planeringskon-
sultens bemötanden och planläggningsingenjörens förslag, är av sådan art att 
planförslaget inte väsentligt förändras behöver planförslaget inte framläggas 
ånyo enligt Markanvändnings- och Byggförordningen 32 §. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
- att komplettera förslaget till delgeneralplan för Pörtom vindkraftspark i en-

lighet med planeringskonsultens och planläggningsingenjörens förslag, 
 
 varefter stadsstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige 
  
- att det sålunda kompletterade förslaget till delgeneralplan för Pörtom vind-

kraftspark godkännes och 
 
- att utan dröjsmål delge den regionala miljöcentralen beslutet om godkän-

nande av delgeneralplanen. 
 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Den särskilda kommunindelningsutredningen i Vasaområdet 2014 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Kommunindelningsutredarna för Vasaområdet Jan-Erik Enestam och Ossi 
Repo framlade 30.12.2014 för kommunerna följande förslag: 
Vasaområdets kommunindelning ändras så att alla tio kommuner som varit fö-
remål för granskningen (Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Mal-
ax, Närpes, Storkyro, Vasa och Vörå) upplöses 31.12.2016 och av dem bildas 
en ny kommun 1.1.2017. Den nya kommunens namn är Vasa. 
 
Som bilaga finns kommunindelningsutredningen innehållande utredningsperso-
nernas förslag (del I), ett sammanslagningsavtal (del II) och en utredningsdel 
(del III). Infomaterial om kommunindelningsutredningen inklusive arbetsgrup-
pernas slutrapporter finns på Närpes stads hemsida http://www.narpes.fi under 
rubriken aktuellt. Resultaten av Närpes stads invånarenkät 2015 finns bilagda i 
form av figurer. 
 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna ska ge sina utlåtanden om kommunindel-
ningsutredningen till finansministeriet senast 30.6.2015. 
 
Bakgrund 
Den nya kommunstrukturlagen trädde i kraft 1.7.2013 och ålade kommunerna 
att utreda sammanslagning enligt de utredningsprinciper som föreskrivs i kom-
munstrukturlagen. Närpes stadsfullmäktige beslöt 11.11.2013 meddela till fi-
nansministeriet att staden deltar i en utredning av kommunsammanslagning i 
ett primärt utredningsområde som omfattar Sydösterbotten och Vasaregionen 
sam att en sammanslagning i Sydösterbotten utreds som en del av det primära 
utredningsområdet eller som en skild utredning. Stadsfullmäktige i Vasa före-
slog 11.11.2013 till finansministeriet att en särskild kommunindelningsutredning 
som omfattar sju kommuner i Vasaregionen ska genomföras. Det här ansågs 
vara motiverat utgående från de utredningar om ändring av kommunindelning-
en som gjorts tidigare i Vasaregionen och de övriga kommunernas ställningsta-
ganden. Med anledning av en begäran från finansministeriet beslöt Närpes 
stadsfullmäktige 17.2.2014 meddela Närpes stads vilja att delta i en särskild 
kommundelningsutredning med de kommuner som nämns i finansministeriets 
brev (Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Närpes, Storky-
ro, Vasa och Vörå). Stadsstyrelsen i Närpes gav 11.3.2014 ett utlåtande över 
ett förslag till kommunindelningsutredare. 
 
Finansministeriet bestämde efter att ha hört kommunerna 4.4..2014 att utgåen-
de från kommunstrukturlagen 15 § verkställa en särskild kommunindelningsut-
redning för Vasaregionens sju kommuner och Sydösterbottens tre kommuner. 
Samtidigt tillsatte ministeriet Jan-Erik Enestam och Ossi Repo till kommunin-
delningsutredare. Utredningen skulle generera sådan information på basis av 
vilken man kan utvärdera förutsättningarna för att slå samman de ovan nämnda 
kommunerna eller delar av dem till en eller flera kommuner. Därtill skulle speci-
ellt regionens livskraft och konkurrenskraft granskas och bedömas hur de 
språkliga rättigheterna tillgodoses. 
 
Organiseringen av utredningsarbetet och informationen 
Den särskilda kommunindelningsutredningen inleddes 7.4.2014. Som förhand-
lingsorgan att styra utredningen fungerade Vasaregionens samarbetsdelega-
tion. Berednings- och livskraftsgruppen var koordinerande grupp och därtill till-
sattes sju arbetsgrupper som behandlade olika uppgiftshelheter.  
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Kommunindelningsutredaren Jan-Erik Enestam informerade Närpes stadsfull-
mäktige om utredningen 28.4.2014. Utredarnas förslag har varit framlagt till på-
seende på Närpes stads anslagstavla under tiden 27.2.2015 - 10.4.2015. På 
Vasa stads och Närpes stads hemsidor har utredningsmaterial funnits tillgäng-
ligt. Invånarinfo om kommunindelningsutredningen har hållits på fyra platser i 
Närpes: Närpes centrum 18.2 (Jan-Erik Enestam medverkade), Pörtom 25.2, 
Pjelax 4.3 och Västra Närpes 12.3.2015. Sammanlagt deltog ungefär hundra 
personer i informationskvällarna. Kommunindelningsutredningen har varit uppe 
för diskussion med personalens företrädare i Närpes stads samarbetsgrupp. 
Personalens representanter ingick i utredningens arbetsgrupper.  
 
Stadsfullmäktige i Närpes beslöt på sitt sammanträde i februari 2015 att ordna 
en invånarenkät gällande kommunindelningsutredningen i Vasaregionen och 
den språkliga statusen. I enkäten som genomfördes via posten och webben 
under slutet av april och början av maj ingick även frågor om den kommunala 
servicen i Närpes. Andelen som svarade av de 18 år fyllda Närpesborna var ca 
26 %. På frågan om man anser att Närpes bör förbli självständigt (Ja) eller ingå 
i en större kommunhelhet (Nej) ansåg 81,7 % av de svarande att Närpes bör 
förbli självständigt och 18,3 % att Närpes kan ingå i en större kommun. Angå-
ende kommundelningen frågades även hur man ställer sig till tänkbara kom-
munindelningsalternativ om Närpes av ekonomiska eller andra orsaker tvingas 
till en fusion. I detta sammanhang ansåg 54,3 % en kommun i Sydösterbotten 
som mycket önskvärd eller ganska önskvärd medan 35,3 % ansåg detta alter-
nativ som inte så önskvärt eller inte alls önskvärt. I fråga om en kommun be-
stående av kommunerna i Vasaregionen i enlighet med Vasautredningen sva-
rade 30,5 % att en sådan är mycket önskvärd eller ganska önskvärd och     
58,3 % att alternativet inte är så önskvärt eller inte alls önskvärt. 
 
Kommunindelningsutredarnas förslag 
Enligt kommunindelningsutredarna har granskningen av de tio kommunerna 
som presenteras i utredningsdelen och de därtill anslutna bakgrundsutredning-
arna samt arbetsgruppernas rapporter liksom också flera diskussionstillfällen 
med regionens invånare övertygat utredarna om att en strategisk utvecklande 
samgång mellan Vasaregionens tio kommuner uppfyller alla fyra förutsättningar 
i kommunstrukturlagen 4 §. Därtill utgör de tio kommunerna ett mycket enhetligt 
pendlings- och besöksområde samt en funktionell helhet. Den nya tvåspråkiga 
kommunen kommer att vara livskraftig och funktionsduglig med tanke på land-
skapet Österbotten och även mer omfattande hela västra Finland och Umeåre-
gionen i Sverige. 
 
Under utredningsarbetet har kommunindelningsutredarna också granskat den 
s.k. 3+7 modellen. Där skulle regionens sydligaste kommuner bilda en egen ny 
kommun och de resterande sju en egen kommun. Utredningsarbetet visade 
dock att en samgång mellan Kaskö stad, Kristinestad och Närpes stad till en ny 
kommun inte skulle göra området tillräckligt livskraftigt vad gäller folkmängd, 
demografisk utveckling eller ekonomi. 
 
Det nya Vasa är tvåspråkigt. För att bevara språkens nuvarande ställning om-
rådesvis föreslår kommunindelningsutredarna i samgångsavtalet en närfullmäk-
tigemodell. Då den förverkligas möjliggör den bl.a. att service produceras om-
rådesvis för invånarna på deras modersmål på samma sätt som i nuläget. Två-
språkigheten garanterar det nya Vasas kulturella mångfald och skapar för sin 
del en grund för tryggande av livskraften. 
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Närpes stads ställningstagande 
Närpes stad anser att den nu genomförda särskilda kommunindelningsutred-
ningen för Vasaområdet innehåller en bra beskrivning över utredningsområdets 
situation, förutsättningar och framtida utmaningar. Utredningen och utrednings-
personernas förslag kan ligga till grund för fortsatta mera detaljerade utred-
ningar och överenskommelser framöver. Kompletteringar behövs i synnerhet 
för att kunna ta ställning till alternativet med en sydösterbottnisk kommun. In-
nan reformen av social- och hälsovården och dess konsekvenser för kommu-
nernas självstyrelse och ekonomi har konkretiserats, är det svårt att bilda sig en 
uppfattning om fördelarna med en eventuell kommunsammanslagning i Vasa-
regionen och Sydösterbotten. 
 
Utredningsmaterialet för Vasaregionens kommunindelningsutredning visar på 
ett uppenbart behov av att gemensamt möta framtida utmaningar och utveckla 
Österbotten i en fortsatt positiv riktning. Därför kunde en arbetsgrupp tillsättas 
för att arbeta vidare med strategiska och strukturella åtgärder utgående från re-
gionens gemensamma möjligheter och utmaningar. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att i detta skede inte godkänna det av kommundelningsutredarna i enlighet med 
kommunstrukturlagen utarbetade sammanslagningsförslaget och det därtill an-
slutande samgångsavtalet enligt vilket man från början av år 2017 skulle bilda 
en ny kommun, Vasa stad, till vilken skulle höra de nuvarande kommunerna 
Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Närpes, Storkyro, 
Vasa och Vörå, 
 
att stadsfullmäktige som sin åsikt i ärendet beslutar att Närpes stad fortsätter 
som självständig stad i fördjupat samarbete med andra kommuner i Sydöster-
botten och Vasaregionen och 
 
att Närpes stad fortsättningsvis ser bägge alternativen i den särskilda kommun-
indelningsutredningen i Vasaområdet som möjliga områden för en ny kommun-
struktur i det fall att framtida strukturreformer eller ekonomiska orsaker kräver 
större kommunhelheter. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- bildningsnämnden 18.5.2015 
- vård- och omsorgsnämnden 19.5.2015 
- nämnden för fri bildning 27.5.2015 
 

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: 
 
 
 
 
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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