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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 

------ 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes ledamöterna Peter Sjökvist och Matts-Erik Viklund 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 19.8.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Anhållan om befrielse från samtliga förtroendeuppdrag 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Ann-Charlotte Åkerman anhåller om befrielse från samtliga förtroendeuppdrag 
på grund av personliga skäl.  
Åkerman är medlem i stadsfullmäktige, vård- och omsorgsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämndens individsektion, och ersättare i Kårkulla samkommuns 
fullmäktige.  
 
Vård- och omsorgsnämnden utser individsektionen, varför nämnden också fat-
tar beslut om befrielse. Till övriga delar är det stadsfullmäktige som väljer och 
som också behöver fatta beslut om befrielse.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att Ann-Charlotte Åkerman beviljas befrielse från förtroendeuppdragen som 
medlem i stadsfullmäktige, vård- och omsorgsnämnden och ersättare i Kårkulla 
samkommuns fullmäktige. 
 
att ersättare Daniel Dahlbo tar plats i stadsfullmäktige, att ny medlem utses i 
vård- och omsorgsnämnden, och att en ersättare utses till Kårkulla samkom-
muns fullmäktige.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Testamente efter Judith och Eskil Bäcks 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Judith och Eskil Bäcks har i ett testamente daterat 15.1.2004 uttryckt som sin 
yttersta vilja att delar av deras egendom, efter deras frånfälle ska tillfalla Alvi-
nahemmet i Övermark. I testamentet sägs att medlen ska användas för kvalita-
tiva förbättringar både på det materiella planet och det personella planet.  
 
Vård- och omsorgsnämnden kunde lämpligen ges rätt att förvalta de testamen-
terade medlen och använda dem enligt syftet i testamentet. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
 Stadsstyrelsen besluter 
 

att staden med tacksamhet mottar de av Judith och Eskil Bäcks testamentera-
de medlen samt 
 
att vård- och omsorgsnämnden ges rätt att förvalta medlen.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes Fjärrvärme Ab 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Närpes Fjärrvärme Ab har anhållit om att få köpa tomt nr 6 i kvarter 8 på Hög-
back industriområde i Finby.  Sökanden har arrenderat tomten från och med 
1.1.2007. En fjärrvärmeanläggning är byggd på tomten och enligt punkt 4 i ar-
rendeavtalet har arrendatorn rätt att inlösa tomten.  
 
Området utgör ett ca 7.055 m2    stort område av fastigheten Niksåker RN:r  
14:98 i Finby by. Tomtens indexjusterade värde utgör 13.836 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagda köpebrev mellan Närpes stad och Närpes Fjärrvärme Ab godkänns.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Styrelseledamot Sven Jerkku anmälde jäv och var inte närvarande vi denna pa-
ragrafs behandling. 

------ 
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Godkännande av köpebrev/ köpare: Närpes stad, säljare: Lars Lindqvist 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Staden har fört underhandlingar med Lars Lindqvist om att få köpa mark i Fin-
by. Det aktuella området ligger västerom Rotängsvägen på norra Högback in-
dustriområde och består dels av en industritomt i gällande detaljplan medan 
resten ingår i förslaget till ny delgeneralplan över Närpes centrum som en del 
av utvidgningen av industriområdet.  
   
Köpet gäller ett ca 2,5 ha stort område av fastigheten Lundkvist RN:r 14:31 
(545-403-14-31) i Finby by. Köpeobjektet har värderats till 26.335 euro.   
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev, kartor och värdering 
 

Förvaltningsdirektörens förslag:  
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Lars Lindqvist godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist anmälde jäv och var inte närvarande vid 
denna paragrafs behandling. 

------ 
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Arrendering av bostadstomt 4:165 i Kåtnäs/ Metsä Talo Myllykangas 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Metsä & Talo Myllykangas anhåller om att få arrendera och senare inlösa tomt 
nr 4 i kvarter 165, del av fastigheten Häggback RN:r 1:109, i Kåtnäs by. Tom-
tens storlek är cirka 2675 m2 och dess värde är 20 062,50 €. Arrendetiden före-
slås börja från och med den 1.9.2016. Förslag till arrendeavtal framgår av bila-
ga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med Metsä & Talo Myllykangas 
gällande arrende av tomt nr 4 i kvarter 165, del av fastigheten Häggback RN:r 
1:109, i Kåtnäs by. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arrendering av bostadstomt 1:165  i Kåtnäs/ Sebastian Molnå och Tobias 
Bärdén 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Sebastian Molnå och Tobias Bärden anhåller för ett under bildande varande 
bolag om att få arrendera och senare inlösa tomt nr 1 i kvarter 165, del av fas-
tigheten Häggback RN:r 1:109, i Kåtnäs by. Tomtens storlek är cirka 2710 m2 
och dess värde är 20 325 €. Arrendetiden föreslås börja från och med den 
1.9.2016. Förslag till arrendeavtal framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med Sebastian Molnå och Tobias 
Bärden, för ett under bildande varande bolag, gällande arrende av tomt nr 1 i 
kvarter 165, del av fastigheten Häggback RN:r 1:109, i Kåtnäs by. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Utlåtande över reform av strukturerna inom jouren och den specialiserade  
sjukvården 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande över utkastet till regeringens 
proposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen 
samt utkastet till statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och 
villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden. Utlåtandeförfrå-
gan och propositionen i sin helhet finns på social- och hälsovårdsministeriets 
hemsida på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande 
 
Ministerarbetsgruppen för reformer har dragit upp linjerna för reformen av sjuk-
husnätverket och samjouren. Enligt förslaget skulle den mest krävande specia-
listjouren samlas till 12 sjukhus med en omfattande jour dygnet runt. Vid de öv-
riga centralsjukhusen ordnas samjour dygnet runt för primärvården och den 
specialiserade sjukvården som har den jour och socialjour inom de specialiteter 
som oftast behövs. Brådskande mottagningsverksamhet som ges som närser-
vice vid hälsovårdscentralerna ska stärkas. Socialjouren ska ordnas i anslut-
ning till enheter för omfattande jour dygnet runt samt till samjouren inom den 
specialiserade sjukvården. 
 
I propositionen föreskrivs om arbetsfördelningen inom den specialiserade sjuk-
vården genom att nationellt hänvisa vissa uppgifter till mindre än fem enheter 
inom ett universitetssjukhus samt regionalt till fem universitetssjukhus eller till 
ett sjukhus på motsvarande nivå eller 12 sjukhus med omfattande jour. Opera-
tiv verksamhet som kräver operationssal och anestesi ska samlas till de sjuk-
hus som har samjour dygnet runt för primärvården och den specialiserade 
sjukvården. 
 
Som bakgrundsmaterial till utlåtandeförfrågan finns ett preliminärt utkast till 
statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter 
inom den specialiserade sjukvården. Avsikten är att en separat remissbehand-
ling av nämnda förordning och en ändring av förordningen om prehospital akut-
sjukvård ska ordnas under hösten 2016.  
 
Förslaget till Närpes stads utlåtande har beretts utgående från vård- och om-
sorgsnämndens utlåtande i ärendet. Kompletterande kommentarer har införts 
främst från ett utlåtande av professor Olli Mäenpää med rubriken ”Utlåtande om 
betydelsen av de grundläggande språkliga rättigheterna när social- och hälso-
vården och dess förvaltning revideras”. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Närpes stad avger bilagda utlåtande om förslaget till reform av strukturerna 
inom jouren och den specialiserade sjukvården. Samtidigt ges stadsstyrelsens 
ordförande och stadsdirektören rätt att vid behov komplettera nämnda utlåtan-
de. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- Närpes högstadieskola13.6.2016 
- Bildningsnämnden 21.6.2016 
- Vård- och omsorgsnämnden 22.6.2016 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av  kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning el-
ler verkställighet: 
 
§§90-91, 94-95, 98-99 
 
 
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. 

§ 9998, SSTYR 2016-08-16 18:00 Sida 15


	SSTYR, 2016-08-16 18:00, Protokoll
	§ -1 Närvarande
	§ 90 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
	§ 91 Protokollets justering
	§ 92 Anhållan om befrielse från samtliga förtroendeuppdrag
	§ 93 Testamente efter Judith och Eskil Bäcks
	§ 94 Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes Fjärrvärme Ab
	§ 95 Godkännande av köpebrev/ köpare: Närpes stad, säljare: Lars Lindqvist
	§ 96 Arrendering av bostadstomt 4:165 i Kåtnäs/ Metsä Talo Myllykangas
	§ 97 Arrendering av bostadstomt 1:165  i Kåtnäs/ Sebastian Molnå och Tobias
	§ 98 Utlåtande över reform av strukturerna inom jouren och den specialiserade sjukvården
	§ 99 För kännedom
	§ 9998 Besvärsanvisning


