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

------ 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes ledamöterna  Martin Westerberg och Lasse Åberg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet 16.9.2016 freda-
gen den 16.9.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-
11. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Närpes stad har förhandlat om köp av tilläggsmark i anslutning till skolområdet 
på Mosebacke. Området är delvis anvisat i detaljplanen som YO - ”område för 
undervisningsbyggnader” och delvis som VP – ”park”. Eftersom det aktuella 
området utgör en del av skolområdet är köpet motiverat.    
   
Köpet gäller ett ca 5.290 m2 stort område av fastigheten  Kull RN:r 7:37 (545-
403-7-37) i Finby by.  Köpeobjektet har värderats till 13.000 euro. YO-området 
har värderats till 5 €/m2, vilket är samma kvadratmeterpris som staden betalade 
för köp av tilläggsmark av Närpes församling i februari detta år. Parkområdet 
har värderats enligt av stadsfullmäktige fastställda priset på parker, eller 1,26 
€/m2.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och kartor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
  Stadsstyrelsen besluter  

 
  att bilagt köpebrev mellan Helga Kull och Närpes stad godkänns. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Närpes centrum 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Stadsstyrelsen i Närpes  beslöt redan den 9 juni 2009 § 141 att en delgeneral-
plan för Närpes centrum skulle uppgöras. Planläggningsområdet omfattar cent-
rumområdet i Närpes stad. I väster gränsar området till Kalax by och i öster till 
riksväg 8. Norrut sträcker sig området som längst ca 2,9 km norr om Närpesvä-
gen. I söder sträcker sig området till Bäckby och Gottböle. Planeringen inleddes 
hösten 2009 och således pågått i hela 7 år. Orsaken till varför planeringen på-
gått lång tid är besvären gällande etapplandskapsplan I (Lokalisering av kom-
mersiell service) där Högback industriområde lämnades utan fastställelse som 
område för stor detaljhandelsenhet.  
 
För Närpes centrum finns från tidigare en I gradens delgeneralplan från år 1991  
som saknar direkta rättsverkningar och är på grund av sin ålder inte längre ak-
tuell.  
 
Själva planprocessen inleddes med insamlande av befintligt basmaterial och   
uppgörande av en naturinventering, byggnads-, kulturmiljö samt trafikutred-
ningar. Senare har dessa utredningar ytterligare kompletterats med en flad-
dermusutredning och en vattenavrinnings- och dagvattenhanteringsanalys. Ett 
utvärderingsmöte hölls med Museiverket 25.08.2010 angående kulturland-
skapsinventeringen. Programmet för deltagande och bedömning samt utkast till 
delgeneralplan var framlagt 18.02 – 04.03.2013 och ett infotillfälle hölls 
20.02.2013.  Över utkastet inlämnades två skriftliga och en muntlig åsikt. Åsik-
terna och planläggarens bemötande finns i bilaga 12A. Under planprocessens 
gång har det hållits 2 myndighetssamråd. 
 
Med stöd av utredningar och de åsikter som framkommit vid myndighetssamråd 
under beredningsfasen har uppgjorts ett förslag till delgeneralplan för Närpes 
centrum. Målsättningen med den nya delgeneralplanen är att i allmänna drag 
styra samhällsstrukturen och markanvändningen i centrum och skapa förutsätt-
ningar för utvidgning av stadens bostads-, industri- och handelsområden med 
en dimensionering för målår 2030. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverk-
ningar och skall ligga till grund för ändring eller utvidgning av detaljplaner på 
området. Planen anger inte enskilda byggplatser vilket betyder att byggande 
utanför detaljplanerat område skall avgöras med hjälp av planeringsbehovsbe-
slut av staden.  
 
Förminskat planförslag, planbeteckningar, planbeskrivning och åsikter från hö-
randeskedet med  planläggarens bemötanden finns som skilda bilagor. Delge-
neralplanen i original och övrigt material såsom: PDB, handels-, natur,- trafik- 
och dagvattenutredningar mm finns i stadshuset, enheten för mätning och plan-
läggning. 
 

Stadsdirektören föreslår: 
Stadsstyrelsen besluter 

 
- att förslaget till delgeneralplan för Närpes centrum godkänns, 

 
- att framlägga förslaget till allmänt påseende under trettio (30) dagars 

tid och samtidigt inbegära utlåtanden från sektionen för byggnadstill-
syn, Västkustens miljöenhet, Österbottens räddningsverk, NTM-
centralen, Österbottens förbund, Österbottens museum och Trafikver-
ket 
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I den händelse inga anmärkningar inkommer mot förslaget samt att utlåtandena 
inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till fullmäktige 
med förslag om godkännande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Ekonomiska ramar för verksamheten 2017-2019 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén  
 
1.Bokslutet 2015.  
 
Bokslutet för år 2015 visade ett litet överskott på 216 489,70 euro. 
Nämnderna gjorde ett ypperligt arbete med att maximera intäkterna så att 1,1 
milj. euro inflöt i mera intäkter medan kostnaderna underskred budgeten med 
0,7 milj. euro. Skatteinflödet underskred budgeten med 0,4 milj. euro medan 
statsandelarna ökade med 0,2 milj.  
De ackumulerade överskottet ökade till 3,1 milj. euro.  
 
 
2. Budgeten 2016 
 
Budgeten för år 2016 uppvisar ett överskott på 0,3 milj. euro.  Enligt budgetupp-
följningen per 31.07.2016 kommer intäkterna att öka något medan kostnaderna 
i övrigt underskrider budgeten. Specialsjukvården ligger i nivå med budgeten. 
Behovet av budgetändringar på driften torde inte vara stort utan eventuella 
överskridningar på vissa moment måste kompenseras med inbesparingar på 
andra.  
Statsandelarna är för lågt beräknade varför dessa borde justeras upp något 
under hösten.  
Skatteinflödet per månad har varit bra under första delen av året. Debiteringen 
för år 2015 visar också på en liten ökning jämfört med år 2014.  
Tyvärr har staden fått något för mycket skatter under åren 2014-2015 varför en 
justering av förskotten kommer att ske i samband med rättelseredovisningen i 
november detta år. ”Rytmstörningen” uppgår till ca 500 000 euro varför rättel-
sen är betydande.  
Kommunalskatten kan därför underskrida budgeten något medan samfunds-
skatten kommer att överskrida budgeten.  
 
Eftersom nettokostnaderna totalt sett håller sig bra inom budgeten kan minsk-
ningen av skatteintäkterna kompenseras genom minskade nettokostnader samt 
ökade statsandelar.  
Sker inga dramatiska förändringar i verksamheten under hösten kan det budge-
terade överskottet på 0,3 milj. euro uppnås.  
 
 
3. Budgetram för år 2017 
 
Allmänt 
Den ekonomiska utvecklingen i landet stampar fortfarande på stället. Byggan-
det har tagit fart vilket även kan noteras i Närpes medan exporten har svårt att 
komma igång på allvar.  
Det nyligen ingångna konkurrenskraftsavtalet kommer att minska på kommu-
nernas personalkostnader under åren 2017-2019. De direkta lönekostnaderna 
beräknas minska med 1,4-1,5 % medan lönebikostnaderna minskar med 1 %.  
Kommunförbundets beräkningar för nästa års statsandelar är ännu osäkra ef-
tersom staten kommer att ta tillbaka alla inbesparingar som kommunerna erhål-
ler via konkurrensavtalet.  
Inga indexförhöjningar kommer att ske inför 2017 eftersom dessa är frysta un-
der de kommande åren. Statsandelsnedskärningarna som under tidigare år be-
slutats om genomförs fullt ut. Överföringen av det grundläggande utkomststö-
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det till FPA gör att statsandelarna minskar på kommunernas direkta statsande-
lar med ca 35 milj. euro. Statsandelsprocenten beräknas år 2017 till ca 25,24 % 
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.  
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 staden ändå 
räkna med att statsandelarna ökar fr.o.m. 2016.  
Stasandelarna för år 2016 kommer ännu att justeras under hösten men kom-
mer att överskrida budgeten 2016.  
Konkurrenskraftsavtalet beräknas minska stadens statsandelar med 660 000 år 
2017. Fördelningen mellan kommunerna är ännu oklar men torde klarna inom 
denna månad.   
De första preliminära beräkningarna för statsandelarna år 2017, inräknat ned-
skärningen p.g.a. konkurrensavtalet, visar på en ökning med ca 0,7 milj. euro 
från liggande budgeten för år 2016.  
Skatteutjämningen ökar med ca. 0,4 milj. medan statsandelen för undervisning 
och kultur kommer att byta förtecken och bli positiv vilket ger ca 0,3 milj. euro.  
 
Konkurrenskraftsavtalet kommer även att påverka kommunalskatten år 2017 
negativt. Lönesumman minskar något och små justeringar i avdragen ger även 
negativ påverkan.  
Kommunalskatten beräknas minska i hela landet med 1,3 % år 2017. Närpes 
stads kommunalskatt beräknas minska med 2,7 % från nuvarande budget för år 
2016. Justeras budgeten ner under hösten med 400 000 euro kan minskningen 
beräknas till 1,2 %. Detta skulle ge 25,5 milj. euro i kommunalskatt år 2017.  
Samfundskatten har överraskat positivt och kan därför beräknas öka till 2,1 milj. 
euro.  
Fastighetsskatten kommer att något öka till 2,7 milj. euro.   
Inga löneökningar förutom normala löneglidningar sker nästa år, istället beräk-
nas personalkostnaderna minska med totalt 680 000 euro nästa år p.g.a. kon-
kurrenskraftsavtalet.  
 
Aktivitetsändringar 
Sektorernas ansvariga tjänstemän har gjort framställningar om behovet av till-
äggsmedel för år 2017 enligt bilagor. Totalt uppgår framställningarna till en net-
tokostnad på 0,8 milj. euro efter att diskussioner förts av beredningen med de 
olika avdelningarna.   
Nämndernas budgetram för nettokostnader där de allmänna personalkost-
nadsminskningarna ingår, exkl. interna överföringar, framgår ur bilaga.  
Nedan redogörs för de föreslagna aktivitetsändringarna exkl. personalkost-
nadsminskningarna.  
 
Centralvalnämnden  
Under nästa år kommer kommunalval att hållas vilket beräknas ge en kostnad 
på 20 000 euro.  
 
Stadsstyrelsen 
Stadsstyrelsen föreslår att nettokostnaderna bör ökas med 115 000 euro. Där 
ingår bl.a. minskning av beräknad vinst på försäljning av anläggningstillgångar  
med 50 000 euro.   
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Vård- och omsorgsnämnden  
 
Inom hälso- och sjukvård erhålls en inbesparing på 60 000 euro genom att av-
gifterna ökar men en del används för att anställa en sjukskötare till Hvc-
sjukhuset/bäddavdelningen.  
 
Specialsjukvården beräknas minska med 50 000 euro från budgeten 2016.  
 
Inom barn- och familjeservice kommer grundläggande utkomstsstöd att överfö-
ras till FPA fr.o.m. 2017.  
Detta innebär att nettokostnaderna minskar med ca 130 000 för nämnden.  
Statsandelarna som syns i resultaträkningen minskar med 130 000. I detta 
skede minskas inte personalen trots att arbetsmängden blir mindre genom för-
ändringen utan andra arbetsuppgifter tillkommer.  
Totalt sett minskar kostnaderna inom området med 81 000 euro.  
 
Äldreomsorgen ökar personaltätheten på några ställen i enlighet med region-
förvaltningsverkets rekommendationer. Nettokostnaderna stiger med 181 000 
euro inom resultatområdet.  
 
I förslaget för hela nämnden uppgår ökningen i nettokostnader till 32 000 euro.  
Beredningen föreslår att denna summa balanseras inom nämnden så att ett  
ingen ökning sker i budgetramen.  
 
Bildningsnämnden 
Inom bildningsnämnden/skolor ökar förslaget nettokostnaderna med 152 000 
euro.  Elever med specialbehov kräver tilläggsresurser därtill ökar elevantalet i 
förskolorna vilket också kräver tilläggspersonal.  
Clearingen av statsandelar mellan staden och andra kommuner minskar netto-
intäkterna med 35 000 euro nästa år.  
 
Barnomsorgen kräver tilläggsresurser på 256 000 euro nästa år. Barnantalet 
fortsätter att öka och trots ibruktagandet av nytt barnhem under hösten 2016 
med fler avdelningar så krävs ännu en avdelning i tillfälliga Finby daghem.  
Eftersom barnantalet och kostnaderna fortsätter att växa bör nämnden nog-
grant optimera personalstyrkan och utvärdera personaltätheten i enlighet med 
vad lagen, efter ändringen 1.8.2016 gällande Förordning av barndagvård 
239/1973 6 §, tillåter gällande gruppstorleken för barn över tre år.  
Tillämpningen av detta, där omständigheterna tillåter, skulle ge en inbesparing 
på 18 000 från början på år 2017. Längre in i framtiden kunde detta ge inbespa-
ringar på 50-60 000 euro per år.  
 
P.g.a. av att förslaget innebär stora aktivitetsökningar föreslås att nämndens 
äskanden minskas med 18 000 euro så att aktivitetsökningen skulle uppgå till 
390 000 euro.  
 
Nämnden för fri bildning  
Röda korset/mottagningscentralen i Kristinestad hyr fortsättningsvis undervis-
nings- och kansliutrymmen i Söffbyggnaden samt inkvarteringsutrymmen i in-
ternatet. Hur länge detta fortsätter under kommande år är dock osäkert varför 
nämnden av försiktighetsskäl bör minska intäkterna från uthyrningen med 
35 000 euro. Den nya linje som marknadsförts har inte lockat sökande varför 
kostnaderna för denna bör minskas med 42 500 euro. 42 500 euro kvarstår 
dock i förslaget eftersom en ny grundläggande linje riktad till invandrare plane-
ras starta upp under hösten 2017.   
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Totalt minskas ramen med 1 000 euro för nämnden.  
 
Fritidsnämnden 
Understöden till sammanslutningar kvarstår på samma nivå som under år 2016.  
Vargbergets skidskytteprojekt avslutas varför ramen kan minskas med 16 000 
euro.  
Föreslås att idrottssekreterarens tjänstetid utökas till 100 % fr.o.m. 1.1.2017 vil-
ket beräknas höja ramen med 8000 euro. Nettoinbesparingen blir således 
8 000 euro för nämnden.  
 
Musikinstitutsnämnden 
Inga ändringar.  
 
Tekniska nämnden  
Tekniska nämndens hyresintäkter från olika fastigheter beräknas minska med 
netto 8 000 euro. Ibruktagandet av nya utrymmen för barndagvården höjer 
även kostnaderna eftersom antalet kvadratmeter som skall värmas upp och 
underhållas ökar. Därtill justeras kostnaderna för några moment som varit un-
derbudgeterade under de senaste åren.  
Nettokostnaderna för nämnden föreslås ökas med 190 000 euro i ramen 2017.  
 
Interna hyror och övriga interna intäkter/kostnader ingår inte i budgetramen.  
 
Sammandrag  
I nämndernas äskandena gällande aktivitetsändringarna ökar således stadens 
nettokostnader med 755 000 euro. Inbesparingen p.g.a. konkurrensavtalet be-
räknas till 680 000 euro.  
Tyvärr kommer inbesparingen från konkurrenskraftsavtalet att helt övergå till 
staten eftersom statsandelarna minskas motsvarande.  
För att kunna uppnå ett tillräckligt stort överskott i enlighet med tidigare ekono-
miplaner samt med tanke på de stora investeringsprojekt som kommer att ge-
nomföras de kommande åren föreslås därför att som ovan nämnts att vård- och 
omsorgsnämndens äskanden minskas med 32 000 euro och bildningsnämn-
dens äskanden minskas med 18 000 euro.  
Utvecklingen av skatteintäkterna samt statsandelarna är ännu osäkra.  
 
Nettoresultatet från intäkter på placeringar samt räntekostnader beräknas 
uppgå till 150 000 euro eller samma nivå som i 2016 års budget.   
Avskrivningarna fortsätter att öka och beräknas 2017 till 2,8 milj. euro.  
 
Utgående från ovanstående premisser beräknas årsbidraget uppgå till ca 3,1 
milj. euro och periodens resultat till 500 000 euro.  
 
4. Ekonomiplanåren 2018-2019 
 
Beräkningarna för ekonomiplanåren bör fortsättningsvis ligga på motsvarande 
nivå som år 2017. År 2019 kommer stora förändringar att ske p.g.a. vårdrefor-
men om tidtabellen håller. Staden bör dock fortsättningsvis sträva till att upp-
visa ett överskott för att kunna ha en så stor självfinansiering av investeringarna 
som möjligt.   
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 
att bilagda förslag till ramar för budgeten 2017 godkänns.  
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Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt.  
Ledamot Sjökvist framförde önskemål om att bostäder i Nämpnäs utreds. 
 

------ 
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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: §§ 100-104 
 
 
 
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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