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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 Emina Arnautovic´ och Kerstin Berg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 11.9.2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Godkännande av skissritningar för Närpes vård- och servicecenter, skede I 
(Villa Rosa och Villa Holger) 

 
TEKN 02.09.2015, § 35 
 

I årets budget finns 300 000,- för planering av Närpes vård- och servicecenter, 
skede I. 
 
I EP för åren 2016-2017 finns ytterligare reserverat 3,7 milj. € för projektet. 
 
För skede I har understöd om 1,05 milj. € från ARA beviljats. 
 
Enheten kommer att bestå av två flyglar (Villa Rosa och Villa Holger). Vardera 
flygeln har 14 lägenheter. Enheten planeras bli intensifierat serviceboende för 
äldre med varierande vårdbehov. Personal skall finnas tillgänglig dygnet runt, 
samarbete nattetid med befintliga enheter. Klienterna skall få vård till livets slut. 
I alla lägenheter skall det finnas lyftanordningar. I den ena flygeln finns möjlig-
het att använda 4 platser för psykogeriatriska klienter om behov uppstår. Lika-
så, om behov finns, kan den ena av flyglarna användas för klienter med konsta-
terad minnessjukdom. 
 
Arkitektplaneringen sköts av Ab Byggbotnia Oy, konstruktionsplaneringen av 
Oy Contria Ab, VVSA- och elplaneringen av Oy Avecon Ab samt sprinklerpla-
neringen av Oy Palotekninen insinööritoimisto Ab. 
 
Våningsytan blir ca. 1 839 m2. 
Ändring i Fridas källare + ny rörkulvert, 254 m2. 
 
Byggnadskostnaderna är beräknade enligt följande: 
 
- Villa Rosa, Villa Holger 4,0 milj. € 
- ändringar i Fridas källare + ny rörkulvert 0,6 milj. € 
- flyttning av parkering samt byggande 

      av räddningsvägar  0,3 milj. € 
 

Tekniska direktören föreslår: 
 Nämnden torde föreslå för stadsstyrelsen att godkänna 
 
 skissritningarna och byggnadssättsbeskrivningen. 
 

 
Beslut: 

Godkändes enhälligt. 
 
____ 

 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagda skissritningar och byggnadssättsbeskrivning för Närpes vård- och 
servicecenter. skede I, godkännes. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
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Ekonomiska ramar för verksamheten 2016-2018 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén  
 
1. Bokslutet 2014.  
 
Bokslutet för år 2014 visade ett överskott på 229 957,58 euro. 
Nämnderna gjorde ett ypperligt arbete med att maximera intäkterna och hålla 
kostnaderna nere.  
Skatteinflödet underskred budgeten med totalt 0,6 milj. Tyvärr stampade stats-
andelarna på stället jämfört med föregående år p.g.a. statens nedskärningar.  
De ackumulerade överskottet ökade till 2,9 milj. euro.  
 
 
2. Budgeten 2015 
 
Den ändrade budgeten för år 2015 uppvisar ett underskott på ca 1,4 milj. euro.  
Enligt budgetuppföljningen per 31.07.2015 kommer intäkterna att öka något 
medan kostnaderna i övrigt följer budgeten. Specialsjukvården ligger i nivå med 
fjolåret vilket betyder att budgeten borde hålla detta år.   
Behovet av budgetändringar på driften torde inte vara stort utan eventuella 
överskridningar på vissa moment måste kompenseras med inbesparingar på 
andra.  
Statsandelarna är dock för lågt beräknade varför dessa borde justeras upp med 
ca 300 000 euro under hösten.  
Skatteinflödet per månad har varit bra under första delen av året. Tyvärr visar 
de preliminära uppgifterna om förändringen i debiteringen av kommunalskatt 
mellan åren 2013-2014 på en ytterst liten ökning på 0,1 %.  
Detta kommer att resultera i stora tillbaksbetalningar under nov-dec. detta år då  
skatteutbetalningarna rättas för åren 2014-2015. I detta skede kan minskningen 
beräknas till 600 000 euro för detta år.  
Ökningen i landet som helhet beräknas till 3,7 % vilket naturligtvis till en del på-
verkas av de skattehöjningar många kommuner gjorde inför år 2014.  
 
Eftersom nettokostnaderna totalt sett håller sig bra inom budgeten kan en del 
av minskningen av skatteintäkterna kompenseras genom något minskade net-
tokostnader samt ökade statsandelar.  
 
 
3. Budgetram för år 2016 
 
Allmänt 
Den ekonomiska utvecklingen i landet är fortfarande mycket svag. Krisen i 
Ukraina sätter fortsättningsvis sina spår på den kommande utvecklingen av till-
växten i Finland och Europa eftersom handelsrelationerna med Ryssland är yt-
terst frostiga. Kommunförbundets beräkningar för nästa års statsandelar är 
ännu osäkra. Några ytterligare allmänna nedskärningar har inte aviserats från 
statens håll men fortsättningsvis minskar statsandelar genom de tidigare beslu-
ten och för stadens del genom statsandelsreformen som trädde i kraft 1.1.2015.  
Statsandelsprocenten beräknas inför år 2016 till ca 25,29 % av de kalkylerade 
kostnaderna för invånarnas basservice.  
 
Närpes stad 
Den nya lagen om statsandelar till kommunerna minskade Närpes stads stats-
andelar med 1,2 milj. euro under perioden 2015-2017.  
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Åren 2015-2016 utgör minskningen ca 500 000 euro per år och år 2017 ca 
200 000 euro. Genom stadens beslut om ändrad språkstatus kan ändå trenden 
med minskade statsandelar för stadens del brytas. De första preliminära uppgif-
terna om statsandelarna för år 2016 visar på en ökning med ca 3 milj. euro jäm-
fört med år 2015.  
Språkstatusändringen ger ca 2,2 milj., skatteutjämningen ökar med 0,4 milj. 
medan fördelningen av kostnaderna mellan stat och kommun kommer att ge 
mera pengar till kommunerna, vilket för stadens del betyder ca 600 000 euro 
mera i statsandel. Därtill kommer vissa mindre justeringar av koefficienterna 
som påverkar statsandelen.   
 
Regeringens beslut om att minska kostnaderna för kommunernas lagstadgade 
uppgifter kan betyda ytterligare nedskärningar av statsandelarna de kommande 
åren men samtidigt måste kostnaderna för kommunernas uppgifter minskas 
åtminstone i motsvarande grad.  
 
Skatteinkomsternas utveckling är beroende av hur landet klarar av den närmas-
te tidens ekonomiska svårigheter. Kommer osäkerheten att påverka företagens 
personal med permitteringar, uppsägningar och försämringar av företagens re-
sultat eller kommer ekonomin år 2016 återigen att sakta börja förbättras. Mot 
bakgrunden av den svaga kommunalskattedebiteringsökningen 2013-2014 bör 
stadens räkna med en svag ökning även år 2016. Jordbrukets svaga lönsamhet 
och förskjutningen av vissa stödutbetalningar från år 2015 till år 2016 kommer 
att påverka utfallet under nästa år.  
 
Eftersom kommunalskatten beräknas uppgå till 26,7 milj. år 2015 kan en svag 
ökning till 27,0 milj. (1,1 %) beräknas nästa år.  
Kommunernas del av samfundskatten kommer att minskas år 2016. Från årets 
36,87 % till 30,92 %. Detta gör att samfundsskatten för stadens del kan beräk-
nas till 1,8 milj. år 2016.  
Fastighetsskatten stiger något årligen varför 2,4 milj. kan beräknas inflyta nästa 
år.  
Personalkostnaderna beräknas öka med 0,5 % eller ca 160 000 euro år 2016.  
 
Aktivitetsändringar 
Sektorernas ansvariga tjänstemän har gjort framställningar om behovet av 
tilläggsmedel för år 2016 enligt bilagor. Totalt uppgår framställningarna till en 
nettokostnad på 0,8 milj. euro. Den parlamentarisk tillsatta kommittén har be-
handlat förslagen.  
Vissa av de nedskärningar som gjordes inför år 2015 har återförts till en del.  
Nämndernas budgetram för nettokostnader där de allmänna personalkostnads-
ökningarna ingår exkl. interna överföringar framgår ur bilaga.  
 
Centralvalnämnden  
Under nästa år kommer inga val att hållas men vissa mindre kostnader uppstår 
varför ett nettoanslag på 1 000 euro behövs för att täcka dessa.  
 
Revisionsnämnden 
Kostnaderna för köp av revisionstjänster har stigit något varför nettokostnader-
na bör höjas med 1 000 euro.  
 
Stadsstyrelsen 
Stadsstyrelsen föreslår att nettokostnader bör ökas med 106 000 euro. Där in-
går bl.a. ökning av anslaget för översättningstjänster med 60 000 euro.   
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Vård- och omsorgsnämnden  
Specialsjukvårdens kostnader har hållit sig inom budgeten år 2015.  
Samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt beräknas inte öka kostnaderna 
nämnvärt inför år 2016 varför specialsjukvården endast ökar med 50 000 euro.  
 
De största aktivitetsförändringar som vård- och omsorgsnämnden sker inom 
barn- och familjeservice 146 000 euro och inom äldreomsorg 169 000 euro.  
Totalt ökar kostnaderna netto med 444 000 euro för nämnden enligt förslaget 
exkl. personalkostnadsökningen.  
 
 
Bildningsnämnden 
På grund av den stora arbetskraftsinvandringen har nämnden redan detta år tre 
språkklasser för undervisning av invandrarbarn.   
Dessa språkklasser fortsätter och anslagen för samtliga språklasser beräknas 
räcka till 31.7.2016.  
Clearingen av kostnader för barn i andra kommuner har ändrats, detta gör att 
nettokostnaderna för stadens del minskat med 100 000 euro genom denna 
ändring.  
Barn som behöver dagvård fortsätter att öka vilket gör att nya utrymmen och 
mera personal behövs.  
  
Totalt föreslås att bildningsnämndens nettobudget ökar med 131 530 euro en-
ligt förslaget.  
  
 
Nämnden för fri bildning  
Röda korset/mottagningscentralen i Kristinestad hyr undervisnings- och kansli-
utrymmen i Söffbyggnaden samt inkvarteringsutrymmen i internatet från hösten 
2015 tillsvidare. Detta gör att hyresintäkterna beräknas öka med 70 000 under 
nästa år. Inga större ändringar sker inom biblioteksväsendet år 2016.  
 
Fritidsnämnden 
De största förändringarna inom fritidsnämnden har att göra med att verksam-
hetsbidragen föreslås öka med 50 % av det som minskades i budgeten 2015.  
Fritidsnämnden föreslår därtill att anslaget för idrottsverksamhet höjs med 
20 500 euro för att anställa idrottssekreteraren på heltid fr.o.m. 1.1.2016.  
Projektbidraget höjs därtill med 6 000 euro till 16 000 euro för Vargbergets 
skidskytteprojekt. Intäkterna av virkesförsäljning inom tekniska nämnden höjs 
med motsvarande summa.  
Fördelningen av vederlagskostnaderna för Mittistan fastigheten ändras så att 
Fritidsnämndens ökar med 100 000 medan tekniska nämndens minskar med 
70 000 euro.  
Totalt äskar Fritidsnämnden om 163 000 euro i ökade anslag år 2016.  
Den parlamentariska kommittén föreslår att nettokostnaderna får öka med 
148 000 euro, en minskning med 15 000 euro.  
 
Musikinstitutsnämnden 
Inga ändringar.  
 
Tekniska nämnden  
Tekniska nämnden har under de senaste åren haft vissa moment för personal-
kostnader underbudgeterade. Därtill har inte bl.a. kostnaderna för livsmedel 
räckt till för den ökande verksamhetsvolymen. I nämndens förslag ingår även 
ett anslag för ändring till tvåspråkiga skyltar på vissa ställen. Arbetet med änd-
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ringen bör påbörjas under året och mera anslag upptas under ekonomiplanåren 
2017-2018.  
Föreslås att nämndens budget ökas med en nettokostnad på 72 540 euro.  
 
Interna hyror och övriga interna intäkter/kostnader ingår inte i budgetramen.  
 
Sammandrag  
Den parlamentariska kommittén föreslår således att nämndernas nettokostna-
der ökar med 834 340 euro. Den normala personalkostnadsökningen beräknas 
till 162 000 euro.  
Detta gör att nettokostnaderna beräknas öka med 996 359 euro eller 1,8 % 
jämfört med budgeten 2015. Ökningen är stor men beror till viss del på den sto-
ra nedskärningen av budgeten för år 2015.  
Det finns dock inte möjlighet att återinsätta alla de nedskärningar som skedde i 
den budgeten eftersom kommunernas ekonomi kommer att åtstramas ytterliga-
re de kommande åren.  
Utvecklingen av skatteintäkterna är osäker eftersom lågkonjunkturen inte vill ge 
med sig i landet.  
I ramförslaget ingår inga ökningar av skattesatserna men till detta kan naturligt-
vis stadsfullmäktige återkomma senare under hösten när det slutliga budgetför-
slaget börjar ta form.  
Ökningen av nettokostnaderna med ca 1 milj. finansieras sålunda helt med 
ökande statsandelar, utan beslut om ändrad språkstatus skulle ekonomin för 
staden har varit ytterst dålig.  
 
Nettoresultatet från intäkter på placeringar samt räntekostnader beräknas upp-
gå till 160 000 euro eller något under nivån i 2015 års budget.   
Avskrivningarna fortsätter att öka och beräknas 2016 till 2,7 milj. euro.  
 
Utgående från ovanstående premisser beräknas årsbidraget uppgå till ca 2,6 
milj. euro och periodens resultat till 23 000 euro.  
 
4. Ekonomiplanåren 2017-2018 
 
I budgeterna för planåren 2017-2018 bör ingå redan nu kända aktivitetsföränd-
ringar.  
P.g.a. osäkerheten kring den ekonomiska tillväxten de närmaste åren samt sta-
tens fortsatta nedskärningar av statsandelarna får inga nya verksamhetsformer 
inledas eller ytterligare utbyggnad av befintlig verksamhet ske. Alla åtgärder 
som minskar på nettokostnaderna bör vidtas.   
 
Huruvida statens beslut om minskade uppgifter för kommunerna verkligen leder 
till minskade kostnader är svårt att sia om.  
Risken är att statsandelarna skärs ner ytterligare men uppgifterna blir kvar hos 
kommunerna att sköta på sätt eller annat med egen finansiering.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagda förslag till ramar för budgeten 2016 godkänns. 
  

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Ledamot Tanja Eklund föreslog att ramen för fritidsnämnden höjs med 15.000 € 
men erhöll inte understöd varför förslaget förföll. 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Monica Backman 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Monica Backman har anhållit om att få köpa det s.k. ”Häggrotska huset” av 
Närpes stad. I byggnadsinventeringen som ingår i den nya delgeneralplanen 
över Närpes centrum har huset/tomten både ett miljö- och byggnadshistoriskt 
värde. Med anledning av detta bjöds huset och tomten ut till försäljning som re-
noveringsobjekt 15.11.2014 i tidningen Syd-Österbotten. Ett anbud på 18.600 
euro inlämnades och detta förkastades eftersom det ansågs vara alltför lågt. I 
samband med att staden anhöll om rivningslov av huset vaknade intresset för 
huset. Tre personer har varit i kontakt med staden och av dessa har endast 
Monica Backman varit beredd att betala priset enligt den uppgjorda värdering-
en. 
 
Objektet har värderats enligt följande: tomtmarken 7 euro/m2, uthusbyggnaden  
9.300 euro, bostadshuset 0 euro och anslutningarna (vatten, avlopp och el) 
7.500 euro. 
 
Köpebrevet gäller sammanlagt ett ca 2.760 m2 stort tomtområde som består av 
ett ca 2.600 m2 stort område av fastigheten HÄGGROTH RN:r 3:160 (545-409-
3-160) i Kåtnäs by och hela fastigheten HÄGGROT II RN:r 22:6 (545-412-22-6) 
i Näsby by  i Närpes stad. Köpesumman är 36.100 euro. Området utgöres av 
tomt nr 1 i kvarter 224 enligt utkast till ny detaljplan. Som villkor i köpebrevet in-
går att bostadshuset är ett renoveringsobjekt och att det ej får rivas. Vid reno-
vering skall husets yttre särdrag bibehållas.    
   
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes stad, säljare Gretel Tuomela 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Gretel Tuomela har bjudit ut till Närpes stad ett ca 2.180 m2 stort område som 
angränsar till Pörtehemmet i Pörtom. Området består av en ca 1.605 m2 stor 
bostadstomt jämte uthusbyggnad och ett ca 575 m2 stort grönområde. Eftersom 
Pörtehemmets tomt är förhållandevis liten och det är svårt att ordna parkeringar 
för besökare så är det motiverat att köpa det aktuella området.   
 
Köpet utgör hela fastigheten BACK RN:r 2:214 (545-425-2-214), omfattande ca 
2.180 m2 i Pörtom  by och utgör tillskottsmark till fastigheterna RN:r 2:213 och 
2:172. Området har värderats till 6.650 euro eller 3,00 euro/m2 för markområdet 
och uthusbyggnaden till 0 euro.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Gretel Tuomela godkänns. 
 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Motion gällande föräldraförberedelse 
 

OMSORGSN 02.07.2015, § 47 
  
§ 31 Motion gällande föräldraförberedelse 
 
OMSORGSN 35/2015 
 

Familjeomsorgschef Yvonne Lindén: 
Fullmäktigeledamöterna Johanna Borg och Marjo Österdahl har 22.09.2014 
lämnat in en motion till stadsfullmäktige med en önskan om att man utreder om 
innehållet i föräldraförberedelseträffarna är ändamålsenliga och om träffarnas 
antal och tidpunkter är de rätta. (Bilaga 1) 
Initiativtagarna tog i sin motion upp ett aktuellt ärende. I stadens välfärdsstrate-
gi inom området ”Barn och unga” har man som mål att utvärdera föräldraförbe-
redelserna.  Även vid uppdateringen av K5s plan för barn och ungas välmåen-
de är ett av målen att utvärdera stödet till blivande föräldrar.  Med tanke på att 
kostnaderna för barnskyddet har ökat är det viktigt att öppna vården kan ge ett 
fullgott stöd till föräldrar i sitt föräldraskap och att resurserna används optimalt.   

 
Nuvarande föräldraförberedelseprogram: För att utvärdera det nuvarande 
programmet för blivande föräldrar, som följer THLs rekommendationer (Bila-
ga2) gjordes en enkätförfrågan till alla som besökte mödra- och barnrådgiv-
ningen i februari 2015. (Bilaga 3).  Av föräldrarna/familjerna var det 52 som 
svarade. Det framgick av resultatet att så gott som alla blivande föräldrar deltar 
i förberedelseträffarna.  Ca 70% deltar i träffar som föräldrarna själva ordnar 
sinsemellan efter att barnet har fötts och i familjestugans verksamhet deltar 9 st 
föräldrar med barn varje vecka. Familjestugan är ett öppet familjecafé dit föräld-
rar med barn är välkomna 1 gång i veckan.  Församlingarna ordnar också fö-
räldra-barngrupper. Av de som svarade på enkäten uppgav 9 st att de deltar i 
församlingens grupper varje vecka. Hälften av de som svarade på enkäten an-
såg att föräldrakurserna enligt dagens program är bra. 36 familjer efterlyser 
även återträffar efter barnets födelse med samma föräldragrupp som före.  14 
familjer ansåg att det inte fanns behov av att träffas efteråt.  

 
K5s plan för barns och ungas välmående: I samband med uppdateringen av 
K5s plan för barns och ungas välmående har 3 st Novia studeranden gjort ett 
slutarbete kallat ”Föräldraskapet och stödåtgärder”. De har också gjort en enkät 
som de skickat till ca 190 familjer i K5-området med kriteriet att det fanns ett 
barn i åldern 0 – 7 år i familjen.   64 svar inkom.  Det framkom i resultatet att 
det finns ett stort intresse bland de som svarat att lära sig mera om föräldra-
skapet, kost och barnets utveckling genom föräldrautbildningar, föräldragrupper 
och föreläsningstillfällen. Man ville också använda sig av internet som en stöd-
form, t.ex en webbportal för barnfamiljer där de kan ta del av rådgivning och 
stöd. Information om utbudet av service ansågs vara bristfällig.  
För att tillmötesgå önskningarna om föräldragrupper efter förlossningen har 
mödrarådgivningens hälsovårdare planerat att ordna återträffar för nyblivna för-
äldrarna. En träff har hållits och nästa är inplanerad i maj. Av de 12 inbjudna 
paren deltog 5½ par. Tanken är dylika träffar skall bli regelbundet återkomman-
de och att alla nyblivna förstagångsföräldrar skall inbjudas till en dylik återträff 
för att stödas i föräldraskapet. 
Med tanke på stöd till föräldrarna kommer mödra- och barnrådgivningen i sam-
arbete med Folkhälsan att genomför ett pilotprojekt kallat ”Föräldrakraft”. Pro-
jektet startas i januari 2016. Föräldrakraft är en kurs på ca 5 – 6 träffar för för-
äldrar som tar fasta på olika aspekter av relationen till babyn och på familjens 
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hälsa. Tanken är att fysisk aktivitet, hälsosamma mellanmål varvas med reflek-
tioner kring de egna upplevelserna kring föräldraskapet. 1/3 av de nyblivna för-
äldrarna i Närpes har annat modersmål än svenska. För dessa kommer Folk-
hälsan i höst att dra ett liknande projekt där man utöver ovanstående ska försö-
ka få dem att mera engagera sig i gruppverksamhet för att undvika utanförskap.  
De båda enkäterna som har gjorts gav en hel del tips och idéer som kunde vara 
utgångspunkt bl.a som program på Familjestugan, som tema på föreläs-
nings/diskussionskvällar bland föräldrar eller som underlag för kurs/föreläsning 
inom vuxeninstitutet.  

 
För att stärka pappornas roll i familjen har man på en del orter gått in för att in-
rätta sk papparådgivningar, dit män till gravida kvinnor har getts möjlighet att 
boka tid. Tanken är att man fokuserar på hela familjens välmående genom att 
mera koncentrera sig på den blivande pappan. Graviditet och nytt barn i famil-
jen medför också en livsförändring för honom. Att satsa på en dylik rådgiv-
ningsverksamhet skulle dock kräva tilläggsresurser.   

 

Vård- och omsorgsdirektören föreslår:  
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
ge ovanstående redogörelse med bilagor som sitt utlåtande till stadsstyrelse 
och -fullmäktige gällande motion kring föräldraförberedelse.   
 

Vård- och omsorgsnämndens beslut: 
Nytt förslag framlades (Borg): vård- och omsorgsnämnden återremitterar ären-
det för vidare utredning. Förslaget understöddes. 
 
Det nya förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 
 
 

 02.07.2015  Motion gällande föräldraförberedelse/utlåtande/Fortsatt be-
handling 

   
 Familjeomsorgschef Yvonne Lindén: 

Vård- och omsorgsnämnden beslöt vid sitt möte 19.05.2015 § 31 att återremit-
tera ärendet gällande motionen kring föräldraförberedelse.  Man efterlyste bl.a. 
mera konkret förslag på hur stödet till föräldrar kunde se ut efter att barnet 
fötts, eftersom kraven på dagens föräldrar kan vara påfrestande. Det är krav 
både från omgivning och från föräldrarna själva.   
  
Mödra-barnrådgivningen och familjearbetare har gemensamt försökt strukturera 
om upplägget kring föräldraförberedelserna. För att om möjligt kunna följa såväl 
THLs rekommendationer som att utöka föräldrastödet efter att barnet är fött, fö-
reslås att föräldraförberedelseträffarnas antal omfördelas så att de blivande 
föräldrarna träffas 4 gånger före förlossningen (tidigare 5) och 3 gånger efter 
(tidigare 1) i enlighet med bifogade program. Innehållet i kurskvällarna före för-
lossningen följer i stort THLs rekommendation medan träffarna efter inriktas på 
själva föräldraskapet och på de frågeställningar som det kan innebära.   
 
I samarbete med vuxeninstitutet planeras årlig återkommande föreläsningsseri-
er/gruppdiskussionskvällar för föräldrar med småbarn utgående från de tips och 
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önskemål som framkom i enkätsvaren samt andra aktuella teman kring föräld-
raskapet. Dessa kurskvällar riktas till alla föräldrar som har småbarn. 
Inom mödra- och barnrådgivningen är papporna redan nu aktivt med i barnets 
vård, men för att ytterligare stärka deras roll planeras att vuxeninstitutet ordnar 
diskussionskvällar för fäderna kring deras betydelse i barnens uppväxt.    
 
Familjearbetets betydelse i det förebyggande arbetet i barnfamiljer blir allt vikti-
gare. Den nya socialvårdslagen från 01.01.2015 stadgar att familjearbete lik-
som hemservice i fortsättningen ska vara tillgängligt när behov finns. För att 
kunna stärka föräldraskapet i tidigt skede är det nödvändigt att tillgången på 
såväl hemvård som familjearbete finns. Därför kommer familjecentret att äska 
om en familjearbetare på deltid inför budget 2016. Denna resurs kunde då ak-
tivt också kanaliseras till att stöda såväl nyblivna föräldrar som föräldrar med 
småbarn.   
 
I dagens informationssamhälle är föräldrar vana att söka och ta till sig informa-
tion från internet. För att ta tillvara detta kommer familjecentret att utveckla in-
formativa internetsidor med tillhörande nyttiga länkar gällande fakta kring för-
äldraskapet på Närpes stads hemsida (familjecentret).   
 
För att hålla god kvalitet på föräldrastödet ska varje föräldragrupp ges en utvär-
deringsblankett vid gruppens sista träff. Dessa sammanställs vid årets slut och 
resultatet utgör underlag när föräldrakursernas innehåll årligen utvärderas.   
 
Förutom det som nämnts ovan fortsätter Familjestugan sin verksamhet en gång 
i veckan där föräldrar sinsemellan kan diskutera frågor som de just då funderar 
på. Samtidigt är det möjligt att ta till tals olika frågor med hälsovårdare/ familje-
arbetare.  
Folkhälsan inleder sitt projekt Föräldrakraft i höst för invandrare och för övriga i 
januari 2016. Församlingarnas föräldra-barn-grupper ute i byarna är en annan 
referensgrupp där föräldrar har möjlighet att träffas och fundera kring olika frå-
geställningar som föräldrar ställs inför.  

 
Vård- och omsorgsdirektör föreslår:  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  
 
ge ovanstående redogörelse med bilagor som sitt utlåtande till stadsstyrelse 
och -fullmäktige gällande motion kring föräldraförberedelse.   

 
Vård- och omsorgsnämndens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 
------------------------------------------------- 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att omfatta vård- och omsorgsnämndens redogörelse som svar på motionen 
och 
 
att för stadsfullmäktige föreslå att motionen därmed är slutbehandlad. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- nämnden för fri bildning 11.8.2015 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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Arrendering av industritomt/ Oy Teboil Ab 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Oy Teboil Ab har sedan tidigare arrenderat en ca 2,0 ha stor del av skiftet 545-
403-1-103, Finby by, i Närpes stad där Teboil Strandhovet idag finns. Det tidi-
gare arrendeavtalet som löpte på 20 år har nu gått ut och under sommaren har 
ett förslag till nytt arrendeavtal förhandlats fram med Oy Teboil Ab. Tomtens 
värde uppgår i dagsläget till 46 479 € och det årliga arrendet föreslås ligga på 8 
% av värdet på tomten. Förslag till arrendeavtal framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med Oy Teboil Ab gällande del av 
skiftet 545-403-1-103, Finby by, i Närpes stad. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av  kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning el-
ler verkställighet: §§ 109-113, 115, 116 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 114, 117 
 
 
 
 
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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