
i

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SSTYR, 2015-10-13 18:00, Protokoll

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

§ 118 Sammanträdets laglighet och beslutförhet ...................................................................................................................  2

§ 119 Protokollets justering ...................................................................................................................................................  3

§ 120 Utlåtande om budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 /SÖFUK .............................................................................  4

§ 121 Täktverksamhet för grus i Övermark, Bäcks RNr 8:43/Lindgrens Åkeri Kb ..............................................................  5

§ 122 Täktverksamhet för berg i Finby, Mattberget RNr 14:86 och Mattberg RNr 15:78/Lindgrens Åkeri Kb
............................................................................................................................................................................................. 7

§ 123 Undantagslov för ändring av bef. ladugård till inkvarteringsrum + matsal med tillhörande kök i Kåtnäs,
kvarter 172 tomt 2 och 5/Sofia Häggström ......................................................................................................................  9

§ 124 Godkännande av köpebrev / köpare: Jan-Erik Sigg Ab ............................................................................................. 11

§ 125 Godkännande av köpebrev / Tillskottsområde Jan-Erik Sigg Ab ..............................................................................  12

§ 126 Godkännande av köpebrev / köpare: Bostads Ab Närpes Ängsgården 2 Asunto Oy ................................................. 13

§ 127 Beslut om ändring av detaljplanen för kvarteren 147 och 148 i Närpes centrum (torgkvarteren). .............................  14

§ 128 Motion om duschdraperier i skolorna i Närpes / Johanna Borg ................................................................................  15

§ 129 Jämställdhetsplan för Närpes stad .............................................................................................................................. 17

§ 130 För kännedom ............................................................................................................................................................  19

§ 9998 Besvärsanvisning ......................................................................................................................................................  20



 

SAMMANTRÄDESTID: 13.10.2015  kl. 18:00 – 19.50 

SAMMANTRÄDESPLATS: Stadshuset, styrelserummet 

NÄRVARANDE 
MEDLEMMAR: 

Ordförande 
I viceordf. 
II viceordf. 
Medlemmar 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 
 

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

FRÅNVARANDE: Ledamot Martin Westerberg i vars ställe ers. Linda Pellfolk 
närvar 
 

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Sfge’s ordf. Mikaela Björklund, III v.ordf. Sven-Erik Björk-
backa, stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, förvaltningsdirektör 
Peter Andersén 
 

ÄRENDEN: §§ 118 - 130 

UNDERSKRIFT Ordförande 
 
 
Olav Sjögård 

Protokollförare 
 
 
Peter Andersén 

PROTOKOLLET HAR 
JUSTERATS 

Tid 16.10.2015 
 
 
 
Tanja Eklund    Michaela Esch 

PROTOKOLLET HAR 
VARIT FRAMLAGT TILL 
PÅSEENDE 

Tid och plats 16.10.2015 
Stadshuset i Närpes 
 
 
Peter Andersén 
förvaltningsdirektör  

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

§ -1, SSTYR 2015-10-13 18:00 Sida 2



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 Tanja Eklund och Michaela Esch 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 16.10.2015 2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 
9-11. 
 

------ 
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Utlåtande om budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 /SÖFUK 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
Samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kul-
tur begär om utlåtande av medlemskommunerna över förslaget till budget och 
ekonomiplan för åren 2016-2018.  
Den grundläggande yrkesutbildningens finansiering har under de senaste åren 
stramats åt. Totalt minskar statsandelarna med 400 miljoner euro under åren 
2014-2018. Den största inbesparingen kommer att ske år 2017 då 190 miljoner 
euro skärs bort.  
Nedskärningen sker genom att antalet studerandeplatser minskar, enhetspriset 
per elev minskar samt uteblivna indexjusteringar.  
Enligt föreliggande uppgifter minskar antalet studerandeplatser från 1420 st. år 
2014 till 1370 st. år 2016 för SÖFUK:s del.  
Den resultatbaserade och behovsprövade finansieringen har även minskats de 
senaste åren.  
Trots de stora nedskärningarna av finansieringen inom yrkesutbildningen före-
slås att samkommunen skulle klara av driftsekonomin utan kommunala betal-
ningsandelar. Detta kräver fortsatta anpassningsåtgärder.  
Betalningsandelarna för Wasa Teater och Kultur-Österbotten budgeteras även 
till samma nettobelopp år 2016 som under åren 2014 – 2015.  
 
Investeringarna beräknas uppgå till 1,215 miljoner år 2016, 1,02 milj. år 2017 
och 6,14 milj. euro år 2018. Största investeringsprojektet under perioden består 
av renoveringen och tillbyggnaden av fastigheten där Wasa Teater verkar idag 
för 6 milj. euro varav 4 milj. euro beräknas erhållas i understöd och bidrag. In-
vesteringen kommer att öka teaterns framtida driftskostnader med 40 – 50 000 
euro årligen. Denna kostnad kommer att fördelas ut till medlemskommunerna i 
enlighet med gällande grundavtal.   
Investeringarna är stora men nödvändiga för samkommunens framtida utveck-
ling.  
Vid planeringen av investeringarna bör den externa finansieringen maximeras 
så att belastningen på samkommunen blir så liten som möjligt.  
I ekonomiplanen ingår inga kommunala betalningsandelar för investeringarna 
utan dessa finansieras med egna medel, bidrag och lån.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att förorda att budgeten 2016 samt ekonomiplanen för åren 2017-2018 god-
känns enligt förslaget.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Täktverksamhet för grus i Övermark, Bäcks RNr 8:43/Lindgrens Åkeri Kb 
 

BYGG 24.09.2015, § 61       
 
Följande ansökan om täktverksamhet på Hedet mellan Övermark och Bod-
backa gårdsgrupp har anlänt för behandling den 9.6.2015. Lindgrens Åkeri Kb 
har sedan tidigare haft ett marktäktstillstånd för detta område vilket förfallit den 
10.6.2015 och skall nu förnyas.   
 
Täktområde:  
Bäcks läg. RNr 8:83 som är 1,425 ha (markägare Lindgrens Åkeri Kb). Täktom-
rådet är beläget ca 8,5km väster om Övermarks centrum. Grusmängden har 
beräknats till 10000m3.  
 
Åtgärd: 
Från området har man för avsikt att utvinna grusmaterial enligt täktplan för 
framställning av issand eller krossgrus som används av statliga, kommunala 
och privata marknader. Täcktdjupet är i medeltal 0,8m och släntlutningen for-
mas till 1:3 (höjdbredd).  
 
Vid lägenhetsgränserna till grannlägenheterna lämnas ett 1m brett område 
orört och vid LV 6750 lämnas ett område av 12 meter brett från vägens mitt 
orörd på bägge sidor om vägen (dock minst 5m från vägdikets bakre kant) som 
skyddar för insyn och som skyddszon. Ytjorden och överstora stenar skall an-
vändas till beklädning av slänter som formas 1:3 (höjd/bredd). Väganslutning-
arna söks från vägförvaltningen. 
 
Överläggning av förutsättningar: 
Sökanden har företett täktplan uppgjord av byggmästare Hilding Enberg 
1.6.2015. På området finns inte ikraftvarande begränsningar eller åtgärdsför-
bud. Enligt uppgift finns inga kända grundvattentäkter, brunnar eller fornminnen 
på området. 
För täktverksamhet enligt ansökan, täktplan och nedan nämnda bestämmelser 
finns inga hinder som hänför sig till marktäktslagen §3 avsedd vacker land-
skapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen, eller speciella naturföre-
komster skulle förstöras. 
 
Utlåtanden och hörande av grannar: 

 Hörande av grannar har utförts av Närpes stad, inga anmärkningar har 
inkommit. 

 Kungörelse har varit uppsatt på kommunens officiella anslagstavla minst 
30 dagar från 6.8.2015. 

 Västkustens miljöenhet (miljö- och hälsoinspektör) har givit utlåtande 
den 25.8.2015. Utlåtandet bifogas och villkoren i detta skall efterföljas. 
 

Byggnadsinspektören föreslår: 
Sektionen förordar ansökan enligt följande tillståndsbestämmelser: 
 
Tillståndsbestämmelser: 
1.  Ifall det i nedan nämnda bestämmelser ej annat bestäms ska ansökan föl-

jas. 
2. Innan täktverksamheten inleds skall sökanden utmärka det i tillståndet av-

sedda området i terrängen. 
3. Sökanden svarar själv för att nödiga vägrätter finns till täktområdet. 
4. Slänterna skall göras i lutning minst 1:3 (höjd/bredd). 
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5. Täktverksamheten skall skötas omsorgsfullt så att ingen förorening av yt- 
eller grundvatten eller andra skadliga förändringar sker i omgivningen. 

6. Eventuella skador på grannlägenheter skall värderas och ersättas av till-
ståndsinnehavaren. 

7. Uppbevaringsplatserna för oljor och andra skadliga ämnen samt arbets-
maskiner ska förses med tätt underlag. Torv eller annat absorbtionsmate-
rial skall finnas. 

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

9. Området snyggas upp och utjämnas under täktverksamheten och besko-
gas i slänterna enligt skogsmyndigheternas direktiv efter avslutad täktverk-
samhet. 

10. Eftervårdsåtgärderna skall utföras inom ett år efter det att täktverksamhe-
ten avslutats och gäller även lagringsplatserna. 

11. Ändring för uttagsområdet gäller enligt redogörelsen för grustäkten. 
12. Sökanden svarar själv för att eventuella fasta fornlämningar vis områdena 

inte skadas eller berörs av täktverksamheten. 
 
 
Säkerhet: Innan täktverksamheten inleds skall sökanden som säkerhet ställa 
en bankgaranti om 3500 euro. Denna garanti bör gälla ett år efter tillståndet 
gått ut och kan justeras av staden. 
 
Tillståndets giltighetstid: Beviljas för 10 år. 
 
Avgifter: Avgift för granskning av täktplan och tillsyn över täktverksamheten 
uppbärs enligt fastställd taxa. 

 
Beslut: 

Sektionen beslöt enhälligt förorda den ansökta marktäkten enligt förslag. 
 
______ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1. att bevilja Lindgrens Åkeri Kb tillstånd till täktverksamhet på Bäcks RNr 8:83 
benämnda lägenhet i Övermark by, i enlighet med sektionens för byggnadstill-
syn förslag, samt 
 
2. att beslutet utfärdas den 16.10.2015 efter anslag. Besvärstiden börjar även 
från denna dag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Täktverksamhet för berg i Finby, Mattberget RNr 14:86 och Mattberg RNr 
15:78/Lindgrens Åkeri Kb 

 
BYGG 24.09.2015, § 62      

 
Följande ansökan om täktverksamhet på Mattbergets bergsområde i Finby har 
anlänt för behandling 9.6.2015. 
 
Täktområde: 
Mattberget läg. RNr 14:86 som är 2,48 ha och Mattberg läg. RNr 15:78 som är 
6,34 ha. Mattbergets bergsområde är beläget ca.1,5 km norr om LV 673 Käll-
mossa – Perälä, invid en skogsbilväg 10km från Närpes centrum. Från området 
har redan tidigare brutits berg flera gånger. Den närmaste bosättningen finns 
på ca 2km avstånd från stenbrottet. Det planerade täktområdets areal är ca.2,6 
ha, varav det gamla stenbrottets andel är ca 1,5 ha. Lindgrens Åkeri kb har se-
dan tidigare haft marktäktstillstånd på området. 
 
Åtgärd: 
Från området har man för avsikt att utvinna bergsmaterial enligt täktplan för 
framställning av krossgrus. Totalmängden som skall utvinnas är 28000 fm3. En-
ligt täktplan sker tagningen i 2-3 års intervaller med mängder mellan 0-14000 
fm3. Täktdjupet  är i medeltal 12 m och varierar mellan 10 och 20 m. 
 
Förutsättningar: 
Sökanden har företett täktplan uppgjord av byggmästare Hilding Enberg date-
rad 1.6.2015. På området finns inte begränsningar som är i kraft eller åtgärd-
förbud. Enligt uppgift finns inga kända grundvattentäkter, brunnar eller fornmin-
nen på området. 
För täktverksamheten enligt ansökan finns inga hinder som hänför sig till att i 
marktäktslagen 3 § avsedd vacker landskapsbild, betydande skönhetsvärden 
hos naturen, eller speciella naturförekomster skulle förstöras. 
 
Utlåtanden och hörande av grannar: 

 Hörande av grannar har utförts av Närpes stad, inga anmärkningar har 
inkommit. 

 Kungörelse har varit uppsatt på kommunens officiella anslagstavla minst 
30 dagar från 6.8.2015. 

 Västkustens miljöenhet (miljö- och hälsoinspektör) har givit utlåtande den 
26.8.2015. Utlåtandet bifogas och villkoren i detta skall efterföljas.  

 
Byggnadsinspektören föreslår: 

Sektionen för byggnadstillsyn förordar ansökan enligt följande tillståndsbe-
stämmelser: 
 
Tillståndsbestämmelser: 
 1.  Ifall det i nedan nämnda bestämmelser ej annat bestäms skall ansökan föl-

jas. 
2. Innan täktverksamheten inleds skall sökanden utmärka det i tillståndet av-

sedda området i terrängen. 
3. Sökanden svarar själv för att nödiga vägrätter finns till täktområdet. 
4. Vartefter täkten framskrider skall slänterna vara färdigt utformade, likväl 

senast då man övergår från lutning 1:3 (höjd/bredd) till lutning 1:9. Slänt-
lutningen 1:3 skall fortsätta minst 3 meter under den beräknade vatten-
ytan. 
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5. Sökanden skall efterfölja tillståndsvillkoren i gällande miljötillstånd. 
6. Verksamheten får inte förorsaka skadliga förändringar i omgivningen eller i 

grund- eller ytvatten. Ytvatten får inte ledas in till täktområdet. 
7. Eventuella skador på grannlägenheter skall värderas och ersättas av till-

ståndsinnehavaren. 
8. Om oljeprodukter uppbevaras på området bör lager och behållare förses 

med skyddsanordningar. Även maskinernas service- och uppbevarings-
platser bör skyddas på ändamålsenligt sätt. 

9.  Under brytningstiden skall täktområdet omgärdas med ett minst 1 m högt 
metallnät eller annat godtagbart sätt för att förhindra att människor och 
djur kommer i närheten av täkten. Efter det att slänterna jämnats i lutning 
1:3 (höjd/bredd) kan nätet avlägsnas.  

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

11.  Mot rågrannar lämnas 10 meters brett område innan släntlutningen börjar. 
12. De slutliga slänterna skall göras i lutning 1:3 (höjd/bredd) ner till 3 m under 

planerad vattennivå och därefter i lutning 9:1. Slänterna skall beskogas 
med varierande trädslag. Lutningen skall sprängas i berget vartefter mark-
täkten framskrider och inte fyllas ut med material i efterhand. 

13. Eftervårdsåtgärderna skall utföras inom ett år efter det att täktverksamhe-
ten avslutats och gäller även lagringsplatserna. 

 
Säkerhet: Innan täktverksamheten inleds skall sökanden som säkerhet ställa 
en bankgaranti om 19.500 euro. Denna garanti bör gälla ett år efter tillståndet 
gått ut och kan justeras av staden. 
 
Tillståndets giltighetstid: Beviljas för 10 år. 
 
Avgifter: Avgift för granskning av täktplan och tillsyn över täktverksamheten 
uppbärs enligt fastställd taxa. 
 

Beslut: 
Sektionen beslöt enhälligt förorda den ansökta marktäkten enligt förslag. 
 
______ 
  

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1. att bevilja Lindgrens Åkeri Kb tillstånd till täktverksamhet på Mattberget RNr 
14:86 och Mattberg RNr 15:78 benämnda lägenheter i Finby by, i enlighet med 
sektionens för byggnadstillsyn förslag, samt 
 
2. att beslutet utfärdas den 16.10.2015 efter anslag. Besvärstiden börjar även 
från denna dag. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Undantagslov för ändring av bef. ladugård till inkvarteringsrum + matsal 
med tillhörande kök i Kåtnäs, kvarter 172 tomt 2 och 5/Sofia 
Häggström 

 
BYGG 24.09.2015, § 67 

 
Sofia Häggström ansöker den 18.9.2015 om stadsstyrelsens undantagslov för 
att ändring av ladugård till inkvarteringsutrymmen plus matsal med tillhörande 
kök.  
 
Planläggningsingenjören: Tomterna nr 2 och 5 i kvarter 172 på Kåtnäs norra 
bostadsområde är bebyggda med ett bostadshus och en ladugård vars sam-
manlagda våningsyta utgör ca 330 m2 våningsyta.  Ansökan gäller undantags-
lov för ändring av ladugården till inkvarteringsutrymmen plus matsal med tillhö-
rande kök.  Enligt gällande detaljplan är området reserverat som 2 tomter för 
fristående småhus (AO, I ¾) med en sammanlagd byggrätt om 943 m2 vå-
ningsyta. Detaljplanen är fastställd 3.8.1994 och planens aktualitet har grans-
kats av stadsstyrelsen 10.12.2013. 
 
Ladugården kommer inte att förstoras men förses med rum även i övre plan 
och husets yttre fasader förnyas. Nödvändigt antal med parkeringsplatser är 
möjligt att ordna. Sammanlagt, med bostadshuset inberäknat, kommer att ut-
nyttjas ca 635 m2 våningsyta.  
 
Projektet 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 möjlighe-
terna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön. Eftersom ansökan 
uppfyller förutsättningarna för undantag enligt MBL 172 §, förordas ansökan. 
 

Byggnadsinspektören föreslår:  
När det är frågan om en befintlig byggnad som ändrar användningsändamål 
förordar sektionen för byggnadstillsyn det ansökta undantagslovet enligt plan-
läggningsingenjörens utlåtande och motiveringar.  

 
Beslut: 

Sektionen för byggnadstillsyn beslöt förorda det ansökta undantagslovet enligt 
förslag. 
 
______ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Sofia Häggström med stöd av §§ 171-174 i markanvändnings- och byggla-
gen och Närpes stads förvaltningsstadga § 14 p.12 beviljas undantagslov för 
ändring av bef. ladugård till inkvarteringsrum+ matsal på tomt 2 och 5 i kv. 172 i 
Kåtnäs by. 

 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 16.10.2015 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 
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Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Jan-Erik Sigg Ab 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Stadsfullmäktige har 2.2.2015 godkänt föravtal mellan Närpes stad och Jan-
Erik Sigg Ab enligt vilket växthusföretaget Jan-Erik Sigg Ab får köpa ett ca 7,1 
ha stort åkerområde som Närpes stad införskaffat medels köpebrev och bytes-
avtal. Enligt föravtalet skall slutligt köpebrev uppgöras då Närpes stads bytes-
avtal med Anders Björklund har verkställts. Bytesavtal har registrerats 
17.9.2015.    
 
Köpebrev har uppgjorts enligt villkoren som ingåtts i föravtalet och gäller hela 
fastigheten Tallholm RN:r 5:49 (545-412-5-49), omfattande ca 7,1 ha, i Näsby 
by.  Köpesumman har fastställts i föravtalet till 118.240 euro. 
   
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Jan-Erik Sigg Ab godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
 

ALLM: 76/2015§ 124, SSTYR 2015-10-13 18:00 Sida 12



Godkännande av köpebrev / Tillskottsområde Jan-Erik Sigg Ab 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Växthusföretaget Jan-Erik Sigg Ab har anhållit om att få köpa tillskottsmark sö-
derom befintliga växthusanläggningen. Ansökan gäller området som ligger mel-
lan växthusen och ellinjen. På området kommer bl.a att uppföras en vaktmäs-
tarbostad och eventuella förrådsutrymmen. Stadens område består idag av 
oplanerad jordbruksmark. Det ansökta området är kilformat och utgör en natur-
lig del av området för växthusanläggningen.  
 
Köpet avser ett ca 0,84 ha stort område av fastigheten Storäng RN:r 73:4 i Fin-
by by. Områdets värde är 14.100 euro (= 1,68 euro/m2) enligt av stadsfullmäk-
tige fastställt kvadratmeterpris för industrimark på Högback industriområde.   
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Jan-Erik Sigg Ab gällande tillskotts-
område godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Bostads Ab Närpes Ängsgården 2  
Asunto Oy 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Bostads Ab Närpes Ängsgården 2 Asunto Oy har anhållit om att få köpa tomt nr 
1 i kvarter 161 i Närpes centrum.  Ab TransComponent Finland Ltd. har arren-
derat tomten från och med 1.5.2013. Arrendeavtalet har transporterats 
9.10.2013 till Bostads Ab Närpes Ängsgården 2 Asunto Oy.  
Tomten bebyggs som bäst med radhus och arrendatorn har, enligt punkt 7 i ar-
rendeavtalet, rätt att inlösa tomten.  
 
Området utgör ca 3.090 m2  av fastigheten Slätten RN:r 1:156 i Näsby by. Tom-
tens indexjusterade värde är 31.357 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte kartor framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Bostads Ab Närpes Ängsgården 2 
Asunto Oy godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Beslut om ändring av detaljplanen för kvarteren 147 och 148 i Närpes cent-
rum (torgkvarteren) 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Lemminkäinen Hus Ab har anhållit om en ny ändring av detaljplanen gällande 
kvarteren 147 och 148 vid torget i Närpes centrum. Enligt ansökan skulle vå-
ningshuset i kvarter 147 längs Närpesvägen bibehållas med affärslokaler i 
markplan mot torget medan kvarter 148 ändras till ett kvarter för ett större af-
färshus (stor detaljhandelsenhet) samtidigt som det allmänna parkeringsområ-
det omformas. 
I gällande detaljplan som är godkänd av stadsfullmäktige 28.4.2014 § 15 är 
kvarter 148 reserverat med en tomt för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader 
(AL-1, k III u¾) och två tomter för flervåningshus (AK k III).  I planen ingår ock-
så ett område för allmänna parkeringsanläggningar (LPY) och ett torg. 
 
I ärendet finns från tidigare ett markanvändningsavtal som ingåtts mellan par-
terna 6.6.2011 och godkänts av stadsfullmäktige 20.6.2011 § 30.   
 
Eftersom ett nytt affärshus i centrum märkbart skulle stärka affärslivet mitt i 
centrum är det motiverat att via en detaljplaneändring möjliggöra en placering 
av en stor detaljhandelsenhet (KM) i närheten av torget. Samtidigt är det också 
viktigt att man skapar en trivsam miljö runt torget.  
 
För området finns det inget behov att utfärda byggförbud enligt Markanvänd-
nings- och Bygglagen 53 §. 
 
Ansökan, situationsplan och utdrag ur plankartan över området för vilket detalj-
planen ändras framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att en ändring av detaljplanen uppgörs över kvarteren 147 och 148 samt an-
gränsande parkerings-, torg och grönområde i Närpes centrum enligt bilagd 
karta.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Stadsstyrelsen beslöt därtill att i samband med uppgörande av detaljplaneänd-
ringen intas bestämmelser för planteringar på parkeringsområdet. 

------ 
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Motion om duschdraperier i skolorna i Närpes / Johanna Borg 
 

BILDN 18.05.2015, § 40 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Stadsfullmäktigeledamot Johanna Borg inlämnade vid stadsfullmäktiges sam-
manträde den 27.4.2015 en motion angående duschdraperier i skolorna i När-
pes (Bilaga A). 
 
I motionen framkommer en önskan om att duschdraperier installeras i skolorna 
så att eleverna kan duscha utan att känna sig osäkra. 
 
I läroplanen för den grundläggande undervisningen i Närpes står bland annat 
följande då det gäller gymnastikundervisningen: 
 
 I åk 1-2 finns inom gymnastiken området hälsa där ett delmål är att lära 

 sig grundläggande hygien. 
 I åk 3-6 finns inom gymnastiken området hälsa där ett delmål är att sköta 

 sin hygien efter idrottsutövningen. I kriterierna för bedömning ingår bland 
 annat att man skall duscha efter gymnastiklektionen. 

 I åk 7-9 finns som ett kriterie i slutbedömningen av ämnet gymnastik att 
 man sköter sin personliga hygien. Detta innebär att man duschar efter en 
 gymnastiklektion för att sköta om sin personliga hygien.  
 

Det är viktigt att eleverna duschar då gymnastiklektionerna försiggår vid varie-
rande tider under skoldagen eftersom grundtanken med gymnastiklektionerna 
är att man skall motionera pulshöjande vilket oftast innebär att eleven svettas. 
Vikt läggs även vid att eleverna byter om både inför och efter gymnastiklektio-
nen så att man inte vistas i svettiga kläder i skolan. Detta hör även till området 
personlig hygien i läroplanen. Omklädningsrummen och duscharna är förstås 
uppdelade enligt kön. 
 
När eleverna går i de lägre årskurserna är det ganska naturligt både att byta 
om och att duscha i samma utrymmen som de andra i klassen. I de högre års-
kurserna i lågstadiet kan det förekomma att elever blir blyga för varandra så att 
det kan upplevas som pinsamt eller rent av jobbigt att behöva byta om eller du-
scha med klasskamraterna. Även i högstadieåldern finns det säkert elever som 
kan uppleva dessa situationer som obekväma. 
 
I någon skola finns det duschdraperier men man både byter om och klär på sig 
efter duschen i de gemensamma utrymmena. Duschbås finns i ngn skola, i 
simhallen och vid Mosedals idrottsområde där elever från skolcentrum ibland 
vistas vilket gör att man får vara lite mera privat.  
 
Under den tid som omklädning och duschning pågår är det viktigt att möjlighe-
ten till övervakning finns från skolans sida. Det är även viktigt att läraren disku-
terar dessa frågor med eleverna och genast reder ut eventuella oklarheter så 
att duschandet inte skall upplevas som en otrygg situation. I högstadiet är över-
vakningen i omklädningsrum och duschar smidigare då man oftast har skilda 
gymnastiklärare för flickor och pojkar.  
 
 
I kontakter med städledaren i Närpes stad framför hon att det inte är önskvärt 
att man anskaffar draperier till duscharna därför att det inte är hygieniskt och 
det ökar på arbetsbördan för städpersonalen. Om man anskaffar draperier skall 
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dessa tvättas ofta (i större skolor varje vecka) för att de inte skall mögla eller så 
att bakterier inte börjar växa där. Att sätta upp och ta ned draperierna ökar på 
städarnas arbetsbörda.  
 
I flera skolor skulle det krävas lite större ingrepp om duschdraperier eller 
duschväggar skulle införskaffas eftersom duschutrymmena inte är byggda så 
att man utan ingrepp kan förändra något. Bildningsnämnden kan inte uppskatta 
dessa kostnader. 
 
Från skolornas sida upplevs inte införande av duschdraperier som nödvändigt. 
Ej heller upplevs duschandet i det stora hela som problematiskt. I de fall där lä-
raren blir uppmärksam på att en elev känner obehag inför duschandet efter 
skolgymnastiken bör situationen redas ut och den vuxna finnas där som stöd 
för eleven. Skolorna upplever att eleverna berättar om det i omklädningsut-
rymmena eller duscharna försiggår ett icke-önskvärt beteende. Eleverna berät-
tar antingen åt lärare, skolhälsovården eller kuratorn. Diskussioner förs då ge-
nast med involverade elever. 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden avger ovanstående redogörelse som svar på motionen. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 

--------------- 
 
Tekniska direktören har gett en kostnadsutredning för installering av duschdraperi-
rer/- väggar (bilaga). 
 
Stadsdirektörens förslag: 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Jämställdhetsplan för Närpes stad 
 

Personalchef Helena Holmlund: 
Stadsfullmäktige beslöt 23.9.2013 att Närpes stad ska underteckna den euro-
peiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvalt-
ningen samt att det för genomförandet av de åtgärder som undertecknandet 
medför ska utses en arbetsgrupp bestående av representanter från stadens oli-
ka sektorer. Den 5.11.2013 tillsatte stadsstyrelsen en arbetsgrupp bestående 
av 9 personer (tjänstemän och förtroendevalda) vars uppgift var att utarbeta en 
verksamhetsplan eller jämställdhetsplan ur vilken framgår på vilket sätt staden 
planerar genomföra de åtgärder som undertecknandet av deklarationen förut-
sätter. Arbetsgruppen inledde sitt arbete strax efter att Närpes stad underteck-
nade den europeiska deklarationen 13.1.2014 och har bestått av följande med-
lemmar; Marianne Nyqvist-Mannsén (gruppens ordförande och representant för 
bildningen), Malin Haka och Leif Perus (repr. för tekniska avd.), Lasse Eriksson 
(repr. för kultur och fritid), Birgitta Udd och Yvonne Lindén (repr. för vård- och 
omsorgsavd.), Sven Jerkku och Martin Westerberg (förtroendevalda) samt He-
lena Holmlund (gruppens sekreterare och förvaltningsavdelningens repr.). Un-
der åren 2014 och 2015 har denna arbetsgrupp arbetat med att ta fram ett för-
slag till jämställdhetsplan (se bilaga). Arbetsgruppen har sammanträtt åtta 
gånger och där emellan har man kommunicerat via e-post och via en egen in-
tranetgrupp. Sju deltagare från arbetsgruppen deltog också i seminariet ”Prak-
tiska tips för jämställdhetsarbetet i kommunerna”, som arrangerades av Öster-
bottens förbund i Vasa den 20.10.2014.  
 
I sitt arbete har arbetsgruppen utgått från den europeiska deklarationen och de 
artiklar som där finns. Artiklarna täcker alla områden inom den kommunala 
verksamheten, men för att få en hanterbar, operativ plan har gruppen valt att ta 
upp endast en del av artiklarna i deklarationen. Arbetsgruppen har arbetat ut-
gående från den sakkunskap som funnits representerad bland medlemmarna 
för att få så stor del av verksamheten som möjligt täckt. Tanken är att den nya 
jämställdhetsplanen ska vara ett levande dokument, som ingår i den årliga pla-
neringen och utvärderingen av verksamheten och när åtgärder fullföljts 
och/eller nya behov uppstår revideras planen.  
 
Arbetsgruppen har hört nämnder och andra organisationer som berörs av den 
nya jämställdhetsplanen. De har haft möjlighet att ge sitt utlåtande till planen 
under våren och sommaren 2015. Under augusti-september har arbetsgruppen 
gått igenom de inkomna utlåtandena och på basen av dem gjort vissa ändring-
ar i jämställdhetsplanen för att emotse de verkställande parternas önskemål (se 
bifogade protokoll). Ungdomsrådet har inkommit med synpunkter efter arbets-
gruppens möte den 27.8. och arbetsgruppen har tagit del av dem.      
 
Enligt den europeiska deklarationen om jämställdhet ska jämställdhetsplanen 
utarbetas och antas inom två år från undertecknandet för att sedan genomfö-
ras.  
 
Arbetsgruppen föreslår att genomförandet av jämställdhetsåtgärderna följs upp 
på så sätt att åtgärderna (åtminstone 1-2 av dem årligen) tas med i budgeten 
och redovisas i verksamhetsberättelsen under varje nämnd.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
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att föreslå för stadsfullmäktige att bifogade plan godkänns och antas som När-
pes stads nya jämställdhetsplan fr.o.m. 1.1.2016 och att den därmed ersätter 
den nuvarande jämställdhetsplanen som godkändes 31.1.2011 samt 
 
att jämställdhetsplanen följs upp genom att åtgärder tas med i nämndvis budge-
tering/verksamhetsplanering och –berättelse. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- tekniska nämnden 2.9.2015 
- bildningsnämnden 29.9.2015 
 

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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