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Stadsstyrelsen

Måndag 06.02.2017 kl. 16.30
Stadshuset

Tid
Plats

Ärenden som skall behandlas

Sida

36 §

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

61

37 §

Val av protokolljusterare

61

38 §

Godkännande av föredragningslistan

61

39 §

Befrielse från förtroendeuppdrag; U. Linder

62

40 §

Förlängd mandatperiod

64

41 §

Motion; Förslag till skrivelser reglerande fullmäktigeordförandes uppgifter; S
Frostdahl

65

42 §

Förnyande av förvaltningsstadgan

67

43 §

Försäljning av tomt i Kanäs

70

44 §

Motion; Restaurering av Skogsparken; Anna Övergaard m.fl.

71

45 §___

Motion om bristfällig förvaltning; Leif Häggblom

72

46 §

Sysselsättningsarbetet i Nykarleby

73

47 §

Valnämnder och valbestyrelse inför kommunalvalet 2017

74

48 §

Valaffischeringen utomhus inför kommunalvalet 2017

83

49 §

Principbeslut angående inledande av upphandlingsförfarande av social- och
hälsovårdstjänster

85

50 §

Vägunderhållet på vägar som hör till NTM-centralen i Södra Österbotten

94

51 §

Begäran om bemötande: Österbottens tingsrätt

96

Protokollet framlagt
till påseende
Tid och plats
Ordförande

Fredagen den 10.02.2017 i Stadshuset,
Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
MARIA PALM
Maria Palm

NYKARLEBY STAD

PROTOKOLL

3/2017

59

Stadsstyrelsen

52 §

Anhållan om undantagstillstånd för äggbehandling och skyddsjakt på storskarv

97

53 §

Temporärt upplägg för Pixneklinikens verksamhet

98

54 §

Skolområdets planering

99

55 §

Anmälningsärenden

100

Tilläggsärenden:
56 §

Rivning av Residenshuset?

101

57 §

Rondellen vid norra infarten

102

Protokollet framlagt
till påseende
Tid och plats
Ordförande

Fredagen den 10.02.2017 i Stadshuset,
Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
MARIA PALM
Maria Palm

NYKARLEBY STAD

PROTOKOLL

3/2017

60

Stadsstyrelsen

Tid
Plats
Beslutande

Frånvarande

Övriga deltagande

Måndag 06.02.2017 kl. 16.30 – 19.40
Stadshuset, Topeliusesplanaden 7
Palm Maria, ordförande
Holmberg Marika
Ingman Ronny
Kass Mathias
Lawast Sören
Linqvist Rita
Näs Greta
Vestlin Albert
Nylund Kenneth, ers. för J-E Högdahl
Häggblom Anneli, ers. för N-E Rögård

Högdahl Jan-Erik
Rögård Nils-Erik
Flén Elli, stadsfullmäktiges ordförande, till kl 18.50, § 36-49, 54
Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges I viceordförande, till kl. 18.50, § 36-49, 54
Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande
Willman Gösta, stadsdir. och föredragande
Knuts Tomas, stadssekreterare, prot.förare
Fors Anders, sysselsättningskoordinator, § 46, kl. 16.35-17.15
Sundell Boris, dir. för bildningsväsendet, § 54, kl. 17.30-18.30

Paragrafer

36 - 57

Underskrifter

Ordförande

Protokollförare

Maria Palm

Tomas Knuts

Protokolljustering
Tid och plats

Nykarleby den 9.2.2017

Underskrifter

Mathias Kass

Framlagt till allmänhetens
Påseende

Fredagen den 10.2.2017 i Stadshuset

Tid och plats

Topeliusesplanaden 7, Nykarleby

Bestyrker

Gunilla Widman, kanslist

Sören Lawast

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017

61

CK:29/2017/001
36 §

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför.
______

Sst 36 §
Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till
antalet närvarande ledamöter beslutfört.
______

CK:30/2017/001
37 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
I tur att justera protokollet är ledamöterna Mathias Kass och Sören Lawast.
(Följande i tur är Rita Linqvist och Greta Näs).
SD: Stadsstyrelsen utser de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från
sammanträdet.
______

Sst 37 §

Beslut:

Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Mathias Kass och Sören Lawast.
Protokollet justeras på stadskansliet torsdagen den 9.2.2017 kl. 16.00.
______

CK:25/2017/001
38 §

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Sst 38 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

SD: Stadsstyrelsen godkänner föredragningslistan och besluter om eventuella
tilläggsärenden.
______
Stadsstyrelsen godkände föredragningslistan med följande tilläggsärenden:
56 § Rivning av Residenshuset?
57 § Rondellen vid norra infarten
______
Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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CK:1157/2016/101
39 §

BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG; U. LINDER

Stadsstyrelsen
Stadsfullmäktige

322 §
4§

05.12.2016
26.01.2017

Det fullmäktige som väljs i april 2017 inleder sin mandatperiod i början av juni.
Den ordinarie mandatperioden för sittande fullmäktigeledamöter och för övriga
förtroendevalda skulle upphöra vid utgången av år 2016. Eftersom den nya mandatperioden träder i kraft från 1.6.2017 får sittande förtroendevalda ett halvt års
extra mandattid.
I kommunallagens övergångsbestämmelser stadgas om förtroendevaldas rätt att
lämna sitt uppdrag i slutet av den ordinarie valperioden, dvs. i slutet av år 2016.
Det krävs inte något annat särskilt skäl för att avgå. Om en fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald avgår i slutet av år 2016, inkallas ersättaren i stället för
fullmäktigeledamoten för den återstående mandatperioden, och för andra förtroendeuppdrag väljs en ny person.
Om en person lämnar uppdraget som fullmäktigeledamot eller ett annat kommunalt förtroendeuppdrag ska detta anmälas skriftligen till fullmäktige eller det organ
som har utsett den förtroendevalda. Anmälan om avgång ska göras till stadskansli

Sst 322 §

Beslut:

senast 30.11.2016.
Ulla Linder har meddelat att hon önskar avsluta sin fullmäktigeperiod enligt den
ursprungliga tidtabellen (31.12.2016). Linder är medlem i stadsfullmäktige och
bildningsnämnden.
SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att Ulla Linder bibehåller sin
plats i bildningsnämnden och konstaterar att Bengt Jansson blir ordinarie
fullmäktigeledamot i stadsfullmäktige för den återstående mandatperioden
(1.1.2017 – 31.5.2017).
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Sfm 4 §
Beslut:
Sst 39 §
Protokolljusterarnas signatur

Stadsstyrelsens förslag godkändes.
______
SD: Beslutet meddelas Linder och bildningsnämnden.
Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017

64

CK:23/2017/101
40 §

FÖRLÄNGD MANDATPERIOD

Stadsstyrelsen
Stadsfullmäktige

Sst 4 §

Beslut:
Sfm 5 §
Beslut:
Sst 40 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

4§
5§

09.01.2017
26.01.2017

Stadsfullmäktiges mandatperiod har av riksdagen förlängts till 31.5.2017.
SD: Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att stadsfullmäktiges presidiums,
stadsstyrelsens och dess presidiums samt nämndernas och deras presidiers
mandatperiod förlängs till 31.5.2017.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
Stadsstyrelsens förslag godkändes.
______
SD: Beslutet meddelas kanslierna och nämnderna.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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CK:1069/2016/001
41 §

MOTION;
FÖRSLAG
TILL
SKRIVELSER
FULLMÄKTIGEORDFÖRANDES UPPGIFTER; S FROSTDAHL

Stadsfullmäktige
Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsen
Stadsfullmäktige

65 §
293§
7§
6§

03.11.2016
07.11.2016
09.01.2017
26.1.2017

REGLERANDE

Bilaga 1/65 §
Bilaga 1/7 §
Bilaga 1/6 §

Steven Frostdahl lämnade in en motion om att införa skrivelser i förvaltningsstadgan som skulle reglera fullmäktigeordförandes uppgifter, bilaga 1/65 §.
Sfm 65 §
Beslut:
Sst 293 §
Beslut:

Motionen överförs till stadsstyrelsen för beredning.
______
SD: Motionen överförs till stadskansliet för beredning.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
Frostdahls motion om att reglera fullmäktigeordförandes uppgifter har behandlats
i samband med uppgörandet av stadens nya förvaltningsstadga.
I Kommunförbundets modellförslag till ny förvaltningsstadga konstateras att det i
kommunallagen inte finns några bestämmelser om fullmäktigeordförandens uppgifter. Det är därmed upp till kommunen att besluta om man vill klargöra fullmäktigeordförandens uppgifter. I motiveringarna till modellförslaget konstateras att
fullmäktiges ordförande till exempel kan ges uppgifter som främjar ansvar och resultatorientering i fullmäktigearbetet.
I förslaget till Nykarleby stads nya förvaltningsstadga föreslås att man intar en
paragraf (5 §) där fullmäktigeordförandes uppgifter definieras enligt följande:
Stadsfullmäktiges ordförande leder den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av kommunstrategin och stadsfullmäktiges uppgifter genom att föra diskussioner med de politiska grupperna samt på ett lämpligt sätt hålla kontakt med
stadens invånare och övriga intressentgrupper.
Bestämmelser om ordförandens uppgifter vid ledningen av sammanträden finns i
102 § i kommunallagen och i 92 - 93 § i förvaltningsstadgan.

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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Sst 7 §

Beslut:

Gällande Frostdahls förslag om att reglera fullmäktigeordförandes möjlighet ta del
i sammanträdet i egenskap av ledamot föreslås att staden följer kommunförbundets modellförslag enligt följande:
Vid behov kan ordföranden med fullmäktiges samtycke överlåta ordförandeskapet
vid ett sammanträde till en viceordförande och under tiden ta del i sammanträdet
i egenskap av ledamot (93 § i förvaltningsstadgan).
SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att motionen besvaras med
ovannämnda förslag, i enlighet med den formulering som finns i förslaget
till ny förvaltningsstadga.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Sfm 6 §

Beslut:
Sst 41 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Under diskussionen föreslog Leif Häggblom att stadsfullmäktiges ordförande i
samband med godkännandet av föredragningslistan skall meddela i vilka ärenden
hen vill delta i diskussionen och under behandlingen av dessa ärenden ge över
ordförandeskapet till viceordförande. Förslaget fick inget understöd.
Stadsstyrelsens förslag godkändes.
______
SD: Beslutet meddelas CK.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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CK:965/2016/104
42 §

FÖRNYANDE AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsen
Stadsfullmäktige

256 §
321 §
5§
7§

10.10.2016
05.12.2016
09.01.2017
26.01.2017

Bilaga 1/256 §
Bilaga 1-3/321 §
Bilaga 1-4/5 §
Bilaga 1-4/7 §

Den nya kommunallagen (410/2015) trädde i kraft 1.5.2015, men en stor del av
lagen, bland annat bestämmelserna om förvaltningsstadgans innehåll, tillämpas
från och med 1.6.2017.
Under våren och hösten har arbetet med förnyandet av stadens förvaltningsstadga
kommit igång. Kommunförbundet har också gett ut ett modellförslag.

Sst 256 §

Beslut:

För att få klarhet i den framtida organisationsstrukturen som kommer att ha betydelse för stadens verksamhet och det stundande kommunalvalet bör nämndstrukturen slås fast som steg ett i arbetet med förnyelsen av förvaltningsstadgan.
Utgångspunkten i det nya förslaget har varit förändringarna i den nya kommunallagen och övriga reformer som påverkar framtidens kommuner. I bifogat förslag
finns förändringarna i nämndstrukturen beskrivna.
SD: Stadsstyrelsen omfattar förslaget till ny nämndstruktur och för ärendet till
stadsfullmäktige för godkännande i samband med att den nya förvaltningsstadgan behandlas.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
Under hösten har utarbetandet av stadens nya förvaltningsstadga fortsatt. Kommunförbundet har också gett ut ett modellförslag. Bifogat finns det förslag som
stadens ledningsgrupp utarbetat och som sänts på utlåtanderunda till stadens
nämnder och resultatansvariga tjänstemän.
Nämndernas och resultatansvarigas utlåtande inlämnas senast 20.12.2016. Avsikten är att förvaltningsstadgan skall godkännas av stadsfullmäktige i januari.
Förslaget till ny förvaltningsstadga är uppbyggd utgående från utkastet till den nya
nämndstrukturen. Som bilaga finns därför också utkastet till ny nämndstruktur och
ett organisationsschema över personalen där tjänstemännens titlar föreslås uppdateras.
Förvaltningsstadgan kommer även att kompletteras med bl.a. en ny arvodesstadga
och koncerndirektiv.

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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Sst 321 §
Beslut:

SD: Stadsstyrelsen ger utlåtande på bifogat förslag till förvaltningsstadga.
______
Styrelsen diskuterade förvaltningsstadgan och återremitterade den till ledningsgruppen.
______
Utkastet till ny förvaltningsstadga har under perioden 4.11 – 20.12.2016 varit på
utlåtanderunda till stadens nämnder och resultatansvariga. Under perioden har förslaget behandlats i stadsstyrelsen, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljöoch byggnadsnämnden, revisionsnämnden, köks- och städsektionen, äldrerådet
och ungdomsrådet. Dessutom har fyra tjänstemannautlåtanden inkommit (bilaga).
Samarbetsgruppen har informerats om den nya förvaltningsstadgan och kommer
att ta del av förslaget på sitt möte 5.1.2017.
Stadens ledningsgrupp har i samråd med den politiska ledningen sammanställt ett
nytt förslag till förvaltningsstadga.
Från 22.12.2016 har förslaget till förvaltningsstadga även funnits till påseende för
stadens personal på intranät.
Förslaget till ny förvaltningsstadga baseras på Kommunförbundets modellförslag
och är uppbyggd utgående från en ny nämndstruktur som innebär att staden har
fem nämnder (nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, välfärdsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och nämnden för finskspråkig
utbildning). De sektioner som tidigare funnits under bildningsnämnden avskaffas,

Sst 5 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

medan stadsstyrelsen får tre sektioner (koncernsektionen, sektionen för stödtjänster och personalsektionen).
Det totala antalet förtroendevalda minskar något i och med den nya organisationen.
Som bilaga finns förslaget till ny nämndstruktur och ett organisationsschema över
personalen. För att få en tydligare linjeorganisation har personalorganisationen
tydliggjorts och tjänstemännens titlar har uppdaterats i de fall där det ansetts
ändamålsenligt. De nya titlarna medför inga löneförändringar.
SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att den nya förvaltningsstadgan
med tillhörande bilagor godkänns.
Förvaltningsstadgan träder i kraft 1.6.2017.
______
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att förvaltningsstadgan godkänns efter
några tekniska korrigeringar och med följande ändringar:

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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I 10 § kompletteras stadsstyrelsen med en näringspolitisk kommitté med fem medlemmar. Kommittéerna framkommer även i stadens organisationsschema (bilaga
2)
38 § ändrades så att nämnd väljer ordinarie lärare i grundläggande utbildning och
gymnasium
Den bifogade förvaltningsstadgan innehåller de ändringar som gjordes i stadsstyrelsen.
______
Sfm 7 §
Beslut:
Sst 42 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Stadsstyrelsens förslag godkändes.
______
SD: Beslutet meddelas kanslierna och införs i stadens författningssamling.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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CK:52/2017/064
43 §

FÖRSÄLJNING AV TOMT I KANÄS

Stadsstyrelsen
Stadsfullmäktige

Sst 18 §

18 §
8§

09.01.2017
26.01.2017

Caj Vestlin har till mäklarbyrå Riska lämnat ett skriftligt anbud på 100 000 € på
tomt nr 4 i Kanäs. Tomten är den sista återstående. Budet är giltigt inom januari.
SD: Eftersom tomten varit länge till salu, först hos staden och sedan vid Riskas,
och det givna anbudet ligger inom värderarens gaffel, + - 15 %, föreslår
stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att tomt nr 4, ca 2680 m2, i Kanäs säljes

Beslut:

Sfm 8 §
Beslut:
Sst 43 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

till Caj Vestlin för 100 000 €.
______
Albert Vestlin anmälde jäv (orsak: Vestlins son är budgivare) och avlägsnade sig
under behandlingen av ärendet.
Stadsdirektörens förslag godkändes.
Paragrafen justerades omedelbart.
______
Albert Vestlin anmälde jäv (orsak: Vestlins son är budgivare) och lämnade sin
plats under behandlingen av ärendet.
Stadsstyrelsens förslag godkändes.
______
SD: Beslutet meddelas Vestlin och TA för verkställighet.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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CK:156/2017/001
44 §

MOTION; RESTAURERING AV SKOGSPARKEN; ANNA ÖVERGAARD M.FL.

Stadsfullmäktige

9§

26.01.2017

Bilaga 1/9 §

Anna Övergaard som första undertecknare lämnade in en motion om behoven av
en restaurering av den historiska Skogsparken i hörnet av skogsområdet i Nystan.
Sfm 9 §
Beslut:

Motionen överfördes till stadsstyrelse för beredning.
______

Sst 44 §

SD: Motionen sänds till tekniska avdelningen för beredning.
______

Beslut:

Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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CK:157/2017/001
45 §

MOTION OM BRISTFÄLLIG FÖRVALTNING; LEIF HÄGGBLOM

Stadsfullmäktige

10 §

26.01.2017

Bilaga 1/10 §

Bilaga 1/45 §
Leif Häggblom lämnade in en motion om att stadsstyrelsen bör uppmana Nykarleby Kraftverk Ab att rätta bokslutet för 2014.
Sfm 10 §
Beslut:

Motionen överfördes till stadsstyrelsen för beredning.
______
Leif Häggblom har den 3.2.2017 lämnat in en skrivelse till stadsstyrelsen med

Sst 45 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

uppmaning till Nykarleby Kraftverks styrelse att rätta skadeersättningen/kreditförlusten i bokslutet för år 2014.
SD: Motionen sänds till revisionsnämnden och revisorn för beredning. Revisionsnämnden kan vid behov begära in behövliga utlåtanden från Nykarleby
Kraftverk Ab.
Stadsstyrelsen begär revisionsnämndens utlåtande på Häggbloms bifogade
skrivelse.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017
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CK:162/2017/114
46 §

SYSSELSÄTTNINGSARBETET I NYKARLEBY
Bilaga 1/46 §
Nykarleby stad har under år 2016 aktivt fortsatt med sysselsättningsarbetet bland
långtidsarbetslösa. Under år 2016 deltog totalt 36 personer i arbetsverksamhet i
rehabiliterande syfte, totalt sett 3202 dagar, medan 8 personer har sysselsatts med
lönestöd.
Stadens sysselsättningsarbete koordineras av sysselsättningskoordinatorn som till
sin hjälp har den s.k. Aktiv-gruppen som består av centrala förmän och samarbetsparter.
Inom stadens verksamhet har under år 2016 personer sysselsatts bl.a. inom underhållsarbete, fastighetsskötsel, fritidsverksamhet, skola, administrativa uppgifter i
stadshuset, IKT, inom kök/städ och vid trädgårdsavdelningen.
Samarbetet med föreningar och andra aktörer har också utvecklats och under året
har personer sysselsatts vid bl.a. Hyddan, biblioteken, hembygdsföreningar, Retro,
Musikcafé After Eight, Nykarleby församling och diverse intresseföreningar.
Arbetsmarknadsstödet som delfinansierades av Nykarleby var under år 2016 totalt
81 000€.
De dagar som staden lyckats sysselsätta långtidsarbetslösa har staden i sin tur fått

Sst 46 §

Beslut:

extra arbetsinsatser samt en inkomst på ca 32 000€ (exklusive kostnader för arbetskläder, försäkringar och handledarpenning).
Under år 2017 fortsätter sysselsättningsarbetet att utvecklas och förhoppningen är
att staden även skall hitta nya samarbetsparters och verksamhetsformer.
Närmare information ges på mötet.
SD: Antecknas för kännedom.
______
Sysselsättningskoordinator Anders Fors informerade om sysselsättningsarbetet i
staden (bilaga).
Antecknades för kännedom.
______
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CK:14/2017/002
47 §

VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE INFÖR KOMMUNALVALET 2017

Stadsstyrelsen

22 §
23.01.2017
Bilaga 1/22 §
Kommunalval ordnas söndagen den 9 april 2017.
Förhandsröstning sker under tiden 29.3-4.4.2017 och i utlandet under tiden 28.3 –
1.4.2017.
Valnämnderna för varje röstningsområde tillsätts av kommunstyrelsen i god tid
före valet. Medlemmar och ersättare skall väljas bland valbara invånare i kommunen så att varje valnämnd och valbestyrelse i mån av möjlighet företräder de i partiregistret antecknade partier som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen i fråga. Den politiska representationen granskas också separat för
medlemmarna respektive ersättarna.
Medlemmarna och ersättarna i valnämnderna och valbestyrelsen skall vara valbara
till kommunens förtroendeorgan enligt kommunallagen.
En person som uppställts som kandidat i kommunalvalet kan inte vara medlem
eller ersättare i en valnämnd. Förvaltningslagens reglering av jäv tillämpas inte
på valnämnden. Detta betyder att den som utsetts till medlem eller ersättare kan
delta i alla valnämndens uppgifter med ett undantag; en kandidats make eller
maka, barn, syskon eller föräldrar får inte vara ett sådant valbiträde som avses i 73
§ 2 mom. I vallagen.
Likaså skall jämställdhetslagens krav på 40 procents representation fyllas både för
medlemmarnas och ersättarnas del. I valnämnden skall finnas en ordförande, en
viceordförande, tre övriga medlemmar och ett behövligt antal ersättare, dock
minst tre.
Valbestyrelsen tillsätts likaså av kommunstyrelsen i god tid före valet. Till valbestyrelsen hör ordförande, viceordförande, ytterligare en medlem och ett behövligt
antal ersättare, dock minst tre. En kandidat eller en kandidats make eller maka,
barn, syskon eller föräldrar kan inte vara medlem eller ersättare i valbestyrelsen.
När det gäller behörigheten spelar det ingen roll i vilken kommun kandidaten har
ställt upp; ett syskon till en kandidat som ställts upp i kommun A är inte behörig
att vara medlem i valbestyrelsen i någon kommun.
En valnämnd eller valbestyrelse är beslutför med 3 medlemmar.
Valnämndens ersättare och valbestyrelsens ersättare skall ställas i den ordning i
vilken de träder i stället för medlemmarna.
Kommunen är indelad i 10 röstningsområden:
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nr 1 Nykarleby (öster om älven)
“ 2 Kyrkoby (väster om älven samt delar av Kyrkoby och Forsby)
“ 3 Kovjoki
“ 4 Markby
“ 5 Socklot
“ 6 Ytterjeppo
“ 7 Hirvlax
“ 8 Munsala
“ 9 Pensala
“ 10 Jeppo
Valnämnderna och valbestyrelsen vid senaste val (riksdagsvalet 2015) bifogas.
Sst 22 §

SD: Stadsstyrelsen torde tillsätta valnämnder och valbestyrelse för kommunalvalet 2017 enligt ovannämnda föreskrifter.
Beslutet meddelas de valda, centralvalnämnden samt införs i förteckningen
över förtroendevalda.
______

Beslut:

Stadsstyrelsen beslöt tillsätta valnämnder och valbestyrelsen inför kommunalvalet
2017 enligt följande:
I. röstningsområdet, Nykarleby
Medlemmar:
Marika Holmberg, ordförande
Rita Linqvist, viceordförande
Bo Andersson
Anna Övergaard
Kjell Söderlund
Ersättare:
Synnöve Backström-Nykvist, Rune Granlund, Margareta Storsved, Fredrik Mannström, kompletteras på nästa möte
II. röstningsområdet, Kyrkoby
Medlemmar:
Ralf Skåtar, ordförande
Greta Backman, viceordförande
Raoul Carlstedt
Marit Karlstedt-Fellman
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Olavi Heinonen
Ersättare:
Anna-Brita Fredriksson, Tommy Krokvik, Helena Häggström, Göran Sjöblom,
kompletteras på nästa möte
III. röstningsområdet, Kovjoki
Medlemmar:
Rune Sjöholm, ordförande
Johannes Broberg, viceordförande
Gunborg Mattsson
Annika Heselius
Barbro Heselius
Ersättare:
Jan-Erik Högdahl, Frank Heselius, Marina Ek-Bäck, Clas-Göran Westerlund,
Margita Bränn
IV. röstningsområdet, Markby
Medlemmar:
Putte Bäck, ordförande
Gösta Finne, viceordförande
Agneta Nylund
Maj-Lis Ruissaari
Håkan Rönnqvist
Ersättare:
Petra Nygård, Rickard Hagman, Åke Blomqvist, Monica Finne, kompletteras på
nästa möte
V. röstningsområdet, Socklot
Medlemmar:
Gunilla Henriksson, ordförande
Ann Segervall, viceordförande
Lilian Wik
Tomas Wikström
Frank Westerlund
Ersättare:
Monia Lindholm, Lilian Björklund, Gösta Harald, Sture Smeds, Kerstin Wingren
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VI. röstningsområdet, Ytterjeppo
Medlemmar:
Kurt Cederström, ordförande
Fredrik Nylund, viceordförande
Anne-Mari Koski
Yvonne Ström
Bertel Andersson
Ersättare:
Nils-Erik Broman, Rolf Sjöblom, Magnus Finnila, Helena Kronqvist, Inger Backlund
VII. röstningsområdet, Hirvlax:
Medlemmar:
Olof Wik, ordförande
Inger Stråka, viceordförande
Christina Nybäck
Dan-Anders Nyvik
Elisabet Lindgren
Ersättare:
Valfrid Back, Rune Skåtar, Greta Näs, Per Westlin, Alf Holm
VII. röstningsområdet, Munsala:
Medlemmar:
Kerstin Ollandt, ordförande
Per-Ole Julin, viceordförande
Elisabet Granlund
Gösta Fors
Birgitta Mietala
Ersättare:
Per-Eric Anderson, Kerstin Nysten, Stig Antell, Valborg Ingman, kompletteras på
näste möte
IX. röstningsområdet, Pensala
Medlemmar:
Maria Sirén, ordförande
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Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017

78

Sonja Renvall, viceordförande
Sven Ek
Gun-Lis Stoor
Jan Sirén
Ersättare:
Thore Wallin, Monika Andersson, Glenn Åman, Nils-Erik Rögård, Armas Tiittanen
X. röstningsområdet, Jeppo
Medlemmar:
Barbro Julin, ordförande
Stig Forsgård, viceordförande
Bo Nygård
Carl-Erik Fors
Sonja Julin
Ersättare:
Barbro Stenfors, Ronny Ludén, Kristina Blomberg, Bror Westin, Johan Stenfors.
Valbestyrelsen
Medlemmar:
Raoul Carlstedt, ordförande

Sst 47 §

Greta Backman, viceordförande
kompletteras på nästa möte
Ersättare:
kompletteras på nästa möte, Ralf Forslund, Lisen Aspnäs, kompletteras på nästa
möte.
______
SD: Stadsstyrelsen torde komplettera valnämnderna och valbestyrelsen för
kommunalvalet 2017 enligt ovanstående.
Beslutet meddelas de valda, centralvalnämnden samt införs i förteckningen
över förtroendevalda.
______

Beslut:
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Stadsstyrelsen kompletterade valnämnderna och valbestyrelsen inför kommunalvalet 2017. De slutliga sammansättningarna enligt följande:
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I. röstningsområdet, Nykarleby
Medlemmar:
Marika Holmberg, ordförande
Rita Linqvist, viceordförande
Bo Andersson
Anna Övergaard
Kjell Söderlund
Ersättare:
Synnöve Backström-Nykvist, Frej Strang, Margareta Storsved, Fredrik Mannström, Gurli Dumell, Ulf Knutar

II. röstningsområdet, Kyrkoby
Medlemmar:
Ralf Skåtar, ordförande
Yvonne Emet, viceordförande
Raoul Carlstedt
Marit Karlstedt-Fellman
Olavi Heinonen
Ersättare:
Anna-Brita Fredriksson, Tommy Krokvik, Helena Häggström, Göran Sjöblom,
Stina Sandström

III. röstningsområdet, Kovjoki
Medlemmar:
Rune Sjöholm, ordförande
Johannes Broberg, viceordförande
Gunborg Mattsson
Annika Heselius
Barbro Heselius
Ersättare:
Jan-Erik Högdahl, Frank Heselius, Marina Ek-Bäck, Clas-Göran Westerlund,
Margita Bränn

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017

80

IV. röstningsområdet, Markby
Medlemmar:
Putte Bäck, ordförande
Gösta Finne, viceordförande
Agneta Nylund
Maj-Lis Ruissaari
Håkan Rönnqvist
Ersättare:
Petra Nygård, Rickard Hagman, Åke Blomqvist, Monica Finne, Daniel Lasén

V. röstningsområdet, Socklot
Medlemmar:
Gunilla Henriksson, ordförande
Ann Segervall, viceordförande
Lilian Wik
Tomas Wikström
Frank Westerlund
Ersättare:
Monia Lindholm, Lilian Björklund, Gösta Harald, Sture Smeds, Kerstin Wingren

VI. röstningsområdet, Ytterjeppo
Medlemmar:
Kurt Cederström, ordförande
Fredrik Nylund, viceordförande
Camilla Kronqvist
Yvonne Ström
Bertel Andersson
Ersättare:
Nils-Erik Broman, Rolf Sjöblom, Magnus Finnila, Helena Kronqvist, Inger BackLund

VII.röstningsområdet, Hirvlax:
Medlemmar:
Protokolljusterarnas signatur
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Olof Wik, ordförande
Inger Stråka, viceordförande
Christina Nybäck
Dan-Anders Nyvik
Elisabet Lindgren
Ersättare:
Valfrid Back, Henrik Holm, Greta Näs, Per Westlin, Alf Holm

VIII. röstningsområdet, Munsala:
Medlemmar:
Kerstin Ollandt, ordförande
Per-Ole Julin, viceordförande
Elisabet Granlund
Gösta Fors
Birgitta Mietala
Ersättare:
Per-Eric Anderson, Kerstin Nysten, Stig Antell, Valborg Ingman, Maria Ena

IX. röstningsområdet, Pensala
Medlemmar:
Maria Sirén, ordförande
Sonja Renvall, viceordförande
Sven Ek
Gun-Lis Stoor
Jan Sirén
Ersättare:
Thore Wallin, Monika Andersson, Glenn Åman, Nils-Erik Rögård, Sofie Berg
X. röstningsområdet, Jeppo
Medlemmar:
Barbro Julin, ordförande
Stig Forsgård, viceordförande
Bo Nygård
Carl-Erik Fors
Sonja Julin
Protokolljusterarnas signatur
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Ersättare:
Barbro Stenfors, Ronny Ludén, Kristina Blomberg, Bror Westin, Johan Stenfors.

Valbestyrelsen
Medlemmar:
Raoul Carlstedt, ordförande
Gun-Marie Broo, viceordförande
Tua Backman
Ersättare:
Nanna-Lisa Finskas, Ralf Forslund, Lisen Aspnäs, Gurli Dumell
______
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CK:13/2017/002
48 §

VALAFFISCHERINGEN UTOMHUS INFÖR KOMMUNALVALET 2017
Finlands kommunförbund rekommenderar att affischering utomhus får inledas på
de områden som kommunen besitter och bestämmer över en vecka innan förhandsröstningen inleds, d.v.s. onsdag 22.3.2017. Förhandsröstningen inleds den
29.3.2017.
Finlands kommunförbund har i tidigare cirkulär påpekat att ”kommunen har ingen
lagstadgad skyldighet att ordna valaffischering. Affischeringspraxisen i kommunerna har baserat sig på de kommunala centralorganisationernas rekommendation
som följts sedan 1970-talet. Genom rekommendationen ville man i tiderna förenhetliga valaffischeringen, värna om stads- och landskapsbilden och hålla omgivningen snygg och städad. Den kommunala valaffischeringen har blivit en tradition
som fortfarande kan anses ha ett informationsvärde. Medborgarna har vant sig vid
detta slag av reklam inför val. Laglighetsfrågorna i samband med den kommunala
valaffischeringen har i allmänhet gällt likabehandlingsprincipen, dvs. rättvisan vid
fördelningen av affischplatser.
Placeringen av affischplats som tilldelas varje grupp som ställer upp kandidater
bör, räknat från vänster till höger, stämma överens med ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna.
Den springande punkten är att alla grupper som ställt upp kandidater kan reservera
samma mängd affischplatser och att kostnaderna, om avgifter tas ut, täcks med
avgifterna och avgifterna är lika stora för alla grupper som reserverat affischplatser. I kommunalvalet kan man dock i princip utgå ifrån att de affischplatser som
kommunen tillhandahåller är avgiftsfria för dem som ställer upp kandidater”
Staden tillhandahåller valreklamställningar som uppställs i centrum samt Munsala
och Jeppo centrum.
Centralvalnämnden har från tidigare påpekat att det är önskvärt att de uppställda
valreklamställningarna i första hand användes och först därefter övriga platser.
Enligt vallagen gäller också vid förhandsröstningen att på ett förhandsröstningsställe eller i dess omedelbara närhet inte under röstningstiden får hållas tal, uppsättas anslag eller utdelas tryckta eller skrivna upprop och de röstandes valfrihet får
inte heller på något annat sätt utsätta för påverkan eller försök därtill, (ValL 56 §).
Utgångspunkten kan anses vara att man inte ser valaffischerna från vallokalen eller ingången till den.

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Stadsstyrelsen

06.02.2017

84

Sst 48 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

I 52 § landsvägslagen finns bestämmelser som gäller reklam och annonsering invid vägar. Landsvägslagen tillämpas utanför detaljplaneområden och på trafikområden som ligger inom detaljplaneområden. Affischering som är avsedd för landsvägstrafikanter är förbjuden utan tillstånd av väghållningsmyndigheten. Detta förbud gäller inte till exempel annonsering i samband med val. Affischerna och annonserna skall utformas och sättas upp så att de så väl som möjligt passar in i omgivningen. De får placeras ut tidigast en månad före valdagen och de skall avlägsnas senast en vecka efter valdagen.
SD: Valreklamen utomhus får inledas tidigast onsdagen den 22 mars 2017.
Beträffande valreklam utomhus bör ytterligare påpekas att vägmyndigheternas direktiv om reklam skall följas samt att de anvisade reklamställningarna
användes på de platser där de finns och att eventuella ytterligare plakat uppställs i anslutning till dem.
Beslutet meddelas lokalavdelningarna för de partier som ställer upp kandidater i riksdagsvalet samt byggnadskontoret och cvn.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
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CK:760/2016/020
49 §

PRINCIPBESLUT ANGÅENDE INLEDANDE AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsen
Stadsfullmäktige
Stadsstyrelsen

197 §
226 §
48 §
237 §

15.8.2016
12.09.2016
22.09.2016
26.09.2016

Bilaga 1-2/197 §
Bilaga 1-2/48 §

Bilaga 1/49 §
Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby bedriver sedan 2010, utgående från
KSSR-lagstiftningen, gemensam social- och hälsovård. Verksamheten bedrivs i
Jakobstads social- och hälsovårdsverk och staden Jakobstad fungerar som värdkommun.
HVC-enheter, serviceboende och åldringsboende finns i samtliga kommuner. Jakobstads sjukhus/Malmska innefattar bland annat primärhälsovård med öppenvård, jour och en allmänmedicinsk avdelning. Sjukhusets avdelningar och polikliniker består av neurologi, fysiatrik och rehabilitering, inre medicin, kirurgi, gynekologi, barn- och ungdomsenhet, operation och anestesi, öron och ögon samt en
geriatrisk avdelning. Malmska sjukhusfastighet ägs gemensamt av Jakobstad, Larsmo och Pedersöre. Driftskostnaderna fördelas enligt avtal och övriga specialsjukvårdstjänster köps från Vasa sjukvårdsdistrikt samt från Mellersta Österbottens
sjukvårdsdistrikt. Invånarantalet i samarbetsområdet uppgår till cirka 43 000 personer.
Social- och hälsovårdsverkets driftskostnader 2015 uppgick till 137 300 000 euro,
fördelat så att hälso- och sjukvårdskostnader utgjorde cirka 46 procent, äldreomsorgen 32 procent, socialomsorgen 20 procent samt övrigt så som förvaltning
och miljöhälsovård 2 procent av driftskostnaderna.
Specialsjukvårdskostnaderna för 2015 uppgick i samarbetsområdet till totalt 35,4
miljoner euro fördelat på samarbetsområdets kommuner så att Jakobstads andel
uppgick till cirka 47 procent, Pedersöre 24 procent, Nykarleby 18 procent och Larsmo 11 procent.
Angående verksamheten kan konstateras att under de år som passerat sedan samarbetet inom social- och hälsovårdsverket inleddes, så har driftskostnaderna ökat
från cirka 122 miljoner euro till 137,3 miljoner år 2015. En ökning på drygt 15,9
miljoner euro. Personalkostnader och köp av tjänster utgör cirka 85 procent av
kostnaderna.
Protokolljusterarnas signatur
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Totalt sett ligger social- och hälsovårdskostnaderna i området cirka 15 miljoner
euro högre per år jämfört med kommuner av motsvarande storlek och struktur.
Bland annat kostnaderna för institutionsboende är 6 miljoner euro högre jämfört
med kommuner av motsvarande storlek och specialsjukvårdskostnaderna 3,7 miljoner högre. Hemvårdstjänsternas kostnader är 0,6 miljoner högre än i jämförbara
kommuner.
Utgångsläget är alltså att kommunerna i området är tvingade att bromsa kostnadsutvecklingen, särskilt inom äldreomsorgen och inom specialsjukvården. Det uppskattade omedelbara inbesparingsbehovet som SOTE-reformens ändrade finansieringsvillkor innebär för samarbetsområdet, ligger på 6-8 miljoner euro per år.
Målsättningen är att strukturera verksamheten så att den är anpassad till den nivå
som ligger till grund för Österbottens SOTE-område. Effektiverade produktionsformer, fokus på primärvården och en ändamålsenlig lokal specialsjukvård, är gemensamma prioriteringar för kommunerna inom samarbetsområdet. Vårdvalfriheten ställer också nya krav på serviceproduktionen. För att försöka uppnå detta
har Pedersöre och Larsmo kommuner i sina styrelser fattat beslut om att inleda en
upphandlingsprocess, via förhandlat förfarande. Målsättningen är att tillsammans
med en privat vårdproducent bilda ett samföretag med kommunerna som minoritetsägare (49 %) och en privat ägare (51 %) som förbinder sig att inom samföretaget producera social- och hälsovårdstjänster för området. En del funktioner ingår
inte i den planerade upphandlingsprocessen, så som funktioner som fordrar myndighetsbeslut, exempelvis barnskyddsärenden och socialomsorgens övriga myndighetsuppgifter. Miljöhälsovården står också utanför processen.
Kommunstyrelsen i Pedersöre har den 27 juni beslutat följande:
1. Pedersöre kommun för sin del godkänner att ett upphandlingsförfarande
för social- och hälsovårdstjänster inom Jakobstads social- och hälsovårdsverks område inleds. I upphandlingsprocessen struktureras områdets framtida servicehelheter upp i ett upphandlingsdokument. Upphandlingsprocessen inleds genast när samarbetsområdets kommuner godkänt förfarandet.
Målsättningen är primärt att bilda ett samägt bolag för produktion av tjänsterna, där kommunerna inom samarbetsområdet är minoritetsägare med en
ägarandel om 49 procent och en privat aktör majoritetsägare med en ägarandel om 51 procent.
2. Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande och avtalstiden är
10 år.
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3. Kommunerna tar ställning till upphandlingsdokumentet innan offertbegäran publiceras.
Stadsstyrelsen i Jakobstad behandlar ärendet den 22 augusti.
Riksdagen har den 29 juni 2016 godkänt en temporär lag (bifogas) som begränsar
kommunernas möjlighet att lägga ut social- och hälsovården till privata aktörer.
Enligt lagens 3 § bör i eventuella avtal intas ett villkor enligt vilket landskapet har
rätt att säga upp avtalet under år 2019. Lagen gäller även tidigare ingångna avtal.
Till föredragningslistan bifogas också NHG:s preliminära slutrapport över användningen och kostnaderna för social- och hälsovården i landskapet Österbotten
2015.
Sst 197 §

Beslut:

SD: 1) Stadsstyrelsen beslutar huruvida stadsstyrelsen för stadsfullmäktige föreslår att Nykarleby stad går med i en upphandling medelst förhandlat förfarande av social- och hälsovårdstjänsterna inom Jakobstads social- och hälsovårdsverks område för en fastslagen tidsperiod av 10 år.
2) Staden tar separat ställning till upphandlingshandlingarna innan offertbegäran publiceras.
3) Stadsstyrelsen formulerar på ett allmänt plan de nykarlebyspecifika villkor som bör beaktas för att staden skall delta i upphandlingsprocessen.
______
Ärendet bordlades.
______
Staden Jakobstad har behandlat ärendet i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige
5.9.2016 och beslutat utreda ärendet vidare under höstens lopp. Staden Jakobstads
beslut förändrar i grunden förutsättningarna för den frågeställning som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Nykarleby har att ta ställning till.
Stadsstyrelsen i Jakobstad 5.9.2016 § 252: Sd:s förslag:
1.
Stadsstyrelsen beslutar uppmana tjänstemännen inom centralförvaltningen
och social- och hälsovårdsverket att aktivt i samarbete med övriga kommuner,
Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund bevaka stadens invånares rätt
till god vård och omsorg på sitt eget modersmål, genom effektiva serviceprocesser, god servicehandledning, effektivt utnyttjande av ICT, och en ändamålsenligt planerad arbetsfördelning mellan lokalservice och service som produceras centralt av landskapet;
2.
Stadsstyrelsen beslutar föreslå att fullmäktige beslutar att
a)
Staden Jakobstad i första hand genom deltagande i den gemensamma planeringen av social- och hälsovård i landskapet Öster-
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botten bidrar till att säkerställa en kostnadseffektiv, verkningsfull,
fungerande vård för befolkningen i Jakobstad och området inom
samarbetsområdet för Jakobstads social- och hälsovårdsverk.
b)
Befullmäktiga stadsstyrelsen att under hösten 2016 ännu utreda behovet av samt för- och nackdelarna med upphandling av delar av social- och hälsovårdstjänsterna, särskilt för att utveckla styrningen av processer och kostnadsmedvetenhet inom social- och hälsovården i samarbetsområdet.
c)
Stadsstyrelsen vid ett eventuellt upphandlingsförfarande skilt
behandlar och godkänner upphandlingsdokumentet, på basen av
social- och hälsovårdsnämndens förslag.
3.
Stadsstyrelsen tar ställning till allmänna randvillkor för stadens deltagande i
beredningsarbetet för landskapsreformen.
Stadsfullmäktige i Jakobstad beslutade 5.9.2016 att:
Staden Jakobstad i första hand genom deltagande i den gemensamma planeringen av social- och hälsovård i landskapet Österbotten bidrar till att säkerställa en kostnadseffektiv, verkningsfull, fungerande vård för befolkningen i
Jakobstad och området inom samarbetsområdet för Jakobstads social- och hälsovårdsverk.
- Befullmäktiga stadsstyrelsen att under hösten 2016 ännu utreda behovet av
samt för- och nackdelarna med upphandling av delar av social- och hälso-

Sst 226 §

vårdstjänsterna, särskilt för att utveckla styrningen av processer och kostnadsmedvetenhet inom social- och hälsovården i samarbetsområdet.
- Stadsstyrelsen vid ett eventuellt upphandlingsförfarande skilt behandlar
och godkänner upphandlingsdokumentet, på basen av social- och hälsovårdsnämndens förslag.
SD: Stadsstyrelsen konstaterar att förslaget om en helhetsupphandling av vården
och grundande av sambolag förefaller ha förfallit och beslutar för fullmäktige föreslå att:
Nykarleby i första hand genom aktivt deltagande i den gemensamma
planeringen av social- och hälsovården i landskapet Österbotten strävar till att säkerställa en god och effektiv lokalt baserad social- och
hälsovård för stadens invånare.
Härvidlag och även vad beträffar eventuella upphandlingar bör särskild uppmärksamhet fästas vid verksamheten och läkar- och tandläkartillgången vid Nykarleby HVC, verksamheten vid den nyrenove-
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-

Beslut:
Sfm 48 §
Beslut:
Sst 237 §

Beslut:

rade vårdavdelningen/allmänmedicinska avdelningen samt tryggandet
av den högtstående geriatriska rehabiliteringen vid Nykarleby Sjukhem.
Stadsstyrelsen deltar i den vidare utredningen under hösten gällande
för- och nackdelar med upphandling av delar av social- och hälsovårdstjänsterna, särskilt för att utveckla styrningen av processer och
kostnadsmedvetenheten inom social- och hälsovården i samarbetsområdet.
Nykarleby stad tar separat ställning till samtliga eventuella upphandlingsdokument på basen av social- och hälsovårdsnämndens förslag.

Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
Stadsstyrelsens förslag godkändes.
______
SD: Beslutet meddelas staden Jakobstad, Pedersöre kommun och Larsmo kommun.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
SOCHVN 17.1.2016 § 5
Beredning: tf social- och hälsovårdsdirektör
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade 18.10.2016 att förutsättningarna/ processen för en eventuell utläggning av social- och hälsovårdsverkets verksamhet utreds. Utredningsarbetet har gjorts av konsultbyrå KPMG. I arbetet har ingått en
analys av verksamheten, intervjuer och workshop för förtroendevalda och tjänstemän samt ett slutseminarium 10.1.2017. Konsultbyråns slutrapport framgår ur bilaga A. KPMG uppskattar att vid en bolagiseringsprocess kunde det nya bolaget
inleda sin verksamhet vid årsskiftet 2017-18.
Huvuddragen i social- och hälsovårdsreformen
Enligt föreliggande lagförslag kommer social- och hälsovårdsreformen att genomföras, så att landskapen ansvarar för all social- och hälsovård från 1.1.2019. Social- och hälsovårdstjänster hör efter detta inte till kommunernas uppgifter. Ett lag-
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förslag som gäller valfriheten inom social- och hälsovården framlades 21.12.2016
(bilaga B) och lagen väntas träda i kraft under våren 2017.
Utifrån lagförslaget ska social- och hälsovårdstjänster som kan ges av olika aktörer bolagiseras och vara valbara. Bolagen kan vara landskapets egna, privata, eller
föreningar och stiftelser. Invånarna ska välja ett bolag för social- och hälsovårdstjänster (social- och hälsovårdscentral) och ett för munhälsovård. Bolagen får ersättning av landskapet utifrån hur många invånare som valt att använda deras
tjänster. Landskapet får inte favorisera sina egna bolag framom övriga.
Till landskapens affärsverk hör, enligt förslaget, åtminstone servicehandledning
och myndighetsbeslut, men också delar av specialsjukvården, dygnet-runt jour och
krävande socialvårdstjänster. Landskapen själva kan till viss del besluta vilka
verksamheter som ska ingå i landskapets affärsverk. Här förverkligas valfriheten
genom att invånarna kan välja av vilket landskaps affärsverk de får tjänsterna,
men tjänsterna kan inte ges av social- och hälsovårdsbolagen med offentlig finansiering.
Konsekvenser av en helhetsutläggning av social- och hälsovårdsverkets verksamhet

Nykarleby går, enligt fullmäktigebeslut, inte med i en utlägg-





ning av hela verksamheten. Detta innebär att samarbetsavtalet för
social- och hälsovårdsverket måste omförhandlas. Nykarlebys betalningsandel av social- och hälsovårdsverkets kostnader, ca 18 milj.
€/år ingår inte i upphandlingen.
Myndighetsutövande kan inte skötas av ett privat bolag och
måste finnas kvar i värdkommunen. 2019 överförs personalen, utifrån gällande lagförslag, till landskapets affärsverk.
I samband med en helhetsutläggning skulle flertalet av socialoch hälsovårdsverkets ca 1600 anställda få en privat arbetsgivare
och nytt pensionsbolag (förutom de som blir kvar i värdkommunen
och de som i framtiden skulle sköta Nykarlebys social- och hälsovårdstjänster). En del av dessa flyttas troligen sedan vidare till landskapets affärsverk 2019.
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Lagstiftningens garantier som bl.a. gäller överförande av avtal
och personal kommer inte att gälla för ett bolag som inte är ett
kommunalt aktiebolag
Ägarkommunerna kan sälja stödtjänster (ekonomiförvaltning,
löneräkning, städ- och måltidstjänster) till ett privat bolag. Alerte Ab
kan inte sälja dylika tjänster till en privat aktör (fungerar enligt inhouse principer)
Eventuella momskonsekvenser för kommunernas fastigheter
behöver utredas vidare
Ett sambolag med privat aktör, med tillräcklig volym på
verksamheten i Finland, har bättre möjligheter till rekrytering av
personal och bättre möjligheter till flexibla lösningar vid en eventuell minskning av verksamheten

Enligt KPMG kan privatisering av delar av verksamheten hota den uppnådda integrationen inom området. En helhetsutläggning genom bildande av sambolag
med en privat aktör som t.ex. skulle äga 51 % av bolaget ger bolaget ett helhetsansvar för social- och hälsovården och en smidigare organisation. Social- och hälsovårdstjänsterna kan upphandlas till ett fast pris och oväntade budgetöverskridningar i social- och hälsovårdskostnaderna undviks. Den korta tiden innan social- och
hälsovårdsreformen träder i kraft 1.1.2019 gör ändå att önskade effekter av utläggningen inte hinner uppnås. Delar av bolaget skulle, enligt gällande lagförslag,
uppgå i landskapets affärsverk 1.1.2019.
Social- och hälsovårdsreformen innebär en stor omställning av verksamheten och
det är viktigt att regionen deltar aktivt i arbetet då det gäller planering av vilken
verksamhet i ett kommande affärsverk som ska finnas i samarbetsområdet. Omfattningen av social- och hälsovårdsbolagens verksamhet påverkar också hur den
integrerade verksamheten inom områdets social- och hälsovård kan fortsätta. Eftersom valfriheten ännu är oklar är det inte i dagsläget möjligt att veta vilka delar
av verksamheten som kunde ingå i ett bolag som från 2019 fungerar enligt principerna för invånarnas valfrihet. För att inom en snar framtid kunna fungera på en
konkurrensutsatt marknad behöver verksamheten fortgående förbättras och effektiveras och samarbetet med privata sektorn behöver stärkas, t.ex. genom att utöka
användningen av servicesedlar. Till den del det ligger i regionens intresse kan vid
behov enstaka delar av verksamheten privatiseras.
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Förslag
T.f. social- och hälsovårdsdirektör:
Social- och hälsovårdsnämnden
- besluter föreslå för ägarkommunerna att ingen omfattande utläggning av verksamheten genom bildande av sambolag görs i nuläget, då omfattningen av kommande valfrihet av social- och hälsovårdstjänster som planeras träda ikraft 2019
ännu är oklar.
- besluter begära samarbetskommunernas ställningstagande till förslaget senast
10.2.2017 och samtidigt ange den egna kommunens prioriteringar för den framtida
social- och hälsovården.
- godkänner att arbetsgruppen för Malmska områdets framtid återupptar arbetet
med att gemensamt definiera samarbetsområdets prioriteringar då det gäller regionens social- och hälsovård
Efter avslutad diskussion ändrade t.f. social- och hälsovårdsdirektören sitt förslag
enligt följande:
Social- och hälsovårdsnämnden besluter begära samarbetskommunernas ställningstaganden till en omfattande utläggning av verksamheten senast 10.2.2017
och samtidigt ange den egna kommunens prioriteringar för den framtida socialoch hälsovården i samarbetsområdet.
Beslut
Social- och hälsovårdsnämnden:
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att begära in samarbetskommunernas
ställningstaganden till en omfattande utläggning av verksamheten senast
10.2.2017 och samtidigt ange den egna kommunens prioriteringar för den framtida
social- och hälsovården i samarbetsområdet.
______
Till föredragningslistan bifogas KPMG:s utredning över social- och hälsovårdens
organisering och uppgörande av upphandlingsdokument.
Rent generellt kan sägas att KPMG i rapporten nog mera betonar riskerna än möjligheterna med att i detta skede lägga ut 51 % av hela social- och hälsovården i
Jakobstadsregionen på anbud för 10 år när det nya bolaget skulle hinna verka bara
ett år, 2018, förrän landskapet tar över verksamheten.
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Sst 49 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

I avtalet med den privata aktören måste tas in en uppsägningsklausul och kommunernas aktier övergår 1.1.2019 till landskapet.
SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige vidhåller sitt beslut, 48 §/2016,
och icke går med i en helhetsupphandling av social- och hälsovården i Jakobstadsregionen.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
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CK:26/2017/067
50 §

VÄGUNDERHÅLLET PÅ VÄGAR SOM HÖR TILL NTM-CENTRALEN I SÖDRA
ÖSTERBOTTEN

Stadsstyrelsen

12 §

9.1.2017

Bilaga 1/ 12 §

Bilaga 1-3/50 §
Underhållet på en stor del av de vägar som Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten ansvarar för i Nykarleby har under vintern fått hård kritik. Under jul- och nyårshelgen har t.ex. Norra Munsalavägen, Jeppovägen/Pensalavägen
och Hagagatan varit närmast ofarbara och ett flertal olyckor och dikeskörningar
har förekommit. Enligt uppgifter efter en olycka på nyårsafton uppmättes 6 cm
djupa spår på Munsalavägen.
Trots ett stort antal påringningar och klagomål åtgärdades inte vägen under flera
dygn.
Det undermåliga vägunderhållet utsätter trafikanter för direkt livsfara och påverkar även företagens verksamhetsförutsättningar.
Ett flertal företagare har varit i kontakt med staden och berättat att personalen inte
vågat komma till jobbet på grund av de farliga vägarna.
Det lokala bussbolaget har tvingats lämna vissa vägavsnitt otrafikerade när chauffören konstaterat att man inte kan garantera passagerarnas säkerhet.
Representanter för transportbolag är bekymrade över de konsekvenser som olyckor bland tungtrafiken kan komma att medföra.
Taxitrafikanter får klagomål på grund av förseningar och är upprörda över att
vägarnas skick förskjuter deras tidtabeller och försämrar deras service.
Representanter för Räddningsverket påpekar att speciellt Norra Munsalavägen har
varit i bedrövligt skick och att misskötseln av vägunderhållet utgör en verklig fara
för trafikanter.
Många privatpersoner har varit i kontakt med staden och berättat att de är rädda att
köra till jobb och undviker att delta i fritidsaktiviteter på kvällar på grund av att
man med alla medel vill undvika att köra mer än man måste på de isiga och spåriga vägarna.
Stadens kommunaltekniska ingenjör har varit i kontakt med NTM-centralens områdesansvariga, som i sin tur framfört påpekanden till vägentreprenören om vilka
vägar som bör åtgärdas. Trots detta har åtgärderna lyst med sin frånvaro.
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Nykarleby stad anser att NTM-centralen bör informera om vilka åtgärdstider för
respektive vägar som gäller, samt vilka andra avtalsenliga krav som ställs på entreprenören (t.ex. tillåten hastighet vid sandning, plogning och körning med underbett och väghyvel), dessutom begärs att NTM-centralen klargör hur man övervakar entreprenörernas arbete.
Bifogat finns inkomna skrivelser från företagare, byaråd och privatpersoner som
gäller Norra Munsalavägen och Pensalavägen/Jeppovägen.
SD: Stadsstyrelsen kräver att vägarna som Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten ansvarar för i Nykarleby börjar underhållas bättre för att
inte riskera trafiksäkerheten, förorsaka fler olyckor och försvåra företags

Beslut:

Sst 50 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

verksamhetsförutsättningar. Dessutom emotser stadsstyrelsen en förklaring
av NTM-centralen om vilka krav man ställer på entreprenörerna och om
kraven fyllts i vinter.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes. Stadsstyrelsen konstaterar att nivån på
vägunderhållet stegvis försämrats kraftigt under de senaste åren.
Beslutet meddelas NTM-centralen och vägdirektör Östergård samt tekniska avdelningen.
______
NTM-centralen har den 30.1.2017 sänt svar på stadsstyrelsens frågor.
SD: Antecknas för kännedom.
______
Stadsstyrelsen antecknade svaret för kännedom.
Stadsstyrelsen anser att vinterunderhållsklassificeringen bör ändras på följande
vägsträckningar:
- Ytterjeppovägen, från riksåttan till Nykarleby centrum bör få ”blå klassificering”
- Munsalavägen, från Storsved till Nykarleby centrum bör få ”blå klassificering”
- Pensalavägen, från Oravais till Mirka, bör få ”grön klassificering”.
Stadsstyrelsen anser det vara anmärkningsvärt att vägunderhållet nerklassificeras
när man kör över landskapsgränsen.
______
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CK:190/2017/063
51 §

BEGÄRAN OM BEMÖTANDE: ÖSTERBOTTENS TINGSRÄTT
Bilaga 1-3/51 §
Österbottens tingsrätt ger Nykarleby stad tillfälle att tillställa jorddomstolen ett
bemötande med anledning av Mats Östmans ändringsansökan gällande lantmäteriförrättning nr 2015-512489: ”Fastighetsbestämning enligt 283§ i fastighetsbildningslagen berörande upprättande av delägarförteckningarna för samfällda jordområden inom Forsby, Kyrkoby, Jussila, Munsala, Pensala och Nederpurmo byar
i Nykarleby stad”.
Besväret gäller huruvida två små holmar som är belägna i Nykarleby älv är samfällda eller tillhör besvärandens lägenhet.

Sst 51 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Förslag till stadens bemötande bifogas.
SD: Stadsstyrelsen ger bifogat bemötande som sitt svar till Österbottens tingsrätt. Stadsstyrelsen bestrider ändringsyrkandet och anser att de av sökanden
framförda yrkandena är ogrundade och saknar betydelse för ärendets juridiska avgörande. Stadsstyrelsen samtycker därför till att saken avgörs som
kanslidom utan huvudförhandling och yrkar att sökanden i enlighet med
förvaltningsprocesslagens 13 kap. 74 § åläggs att ersätta stadens rättegångskostnader.
______
Kenneth Nylund, Annelie Häggblom och Rita Linqvist anmälde jäv (orsak: delägarskap i samfälligheten) och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet.
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
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CK:194/2017/021
52 §

ANHÅLLAN OM UNDANTAGSTILLSTÅND FÖR ÄGGBEHANDLING OCH
SKYDDSJAKT PÅ STORSKARV

Sst 52 §

Beslut:

Bilaga 1/52 §
Nykarleby fiskeområdes och representanter för Nykarleby stad har sammanställt
en gemensamma ansökan om undantagslov för äggbehandling och skyddsjakt på
storskarv av underarten Phalacrocorax carbo sinesis (bilaga).
SD: Stadsstyrelsen omfattar innehållet i den uppförda anhållan om undantagslov
för äggbehandling och skyddsjakt på skarv.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
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CK:191/2017/028
53 §

TEMPORÄRT UPPLÄGG FÖR PIXNEKLINIKENS VERKSAMHET

Kommunala samarbetsnämnden

56 §

19.12.2016

Bilaga 1-2/53 §
Kårkulla sk har beslutat lägga ner Pixnekliniken 30.6.2017 och samarbetsförhandlingarna är genomförda. Malax kommun har meddelat sig villig att fungera som
temporär värdkommun för Pixnekliniken under en övergångstid, tills landskapet
tar över. Detta förutsätter naturligtvis att alla tvåspråkiga kommuner i Österbotten
är med och stöder kliniken.
Malax kommun har preliminärt utgått från en budget på ca 550 000 € brutto
(samma som i dag). Ifall alla tvåspråkiga kommuner i Österbotten skulle vara
med, har den preliminära ”årsavgiften” beräknats till 1 €/svenskspråkig i respektive kommun (2,90 € i dag, Kårkulla föreslog en höjning till 4,27 €.)
Samarbetsnämndens beslut:
Samarbetsnämnden diskuterade det temporära upplägget och beslutade rekommendera kommunerna i Jakobstadsregionen att ställa sig positiva till detta.
___

Sst 53 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Kommunstyrelsen i Malax har beslutat om sin beredskap att fungera som värdorganisation för missbrukarvården vid Pixnekliniken tills landskapsreformen genomförs. Målsättningarna är att det inte ska vara avbrott i anstaltsvården fram till
reformen och att genom en personalförstärkning utveckla verksamheterna med
möjlighet till längre vårdepisoder och bredare målgrupp.
Bifogat finns utkast till samarbetsavtal och en presentation över det föreslagna
upplägget. Mera information finns på Malax kommuns hemsida:
http://www.malax.fi/social-och-halsovard/socialservice/forslag-om-pixnekliniken/
SD: Stadsstyrelsen ställer sig positiv till det föreslagna upplägget och deltar i de
fortsatta diskussionerna med avsikt att underteckna samarbetsavtalet.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
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CK:192/2017/073
54 §

SKOLOMRÅDETS PLANERING

Sst 54 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Bildningsdirektör Sundell och planeringskommitténs medlemmar (Högdahl,
Holmberg, Näs och Flen) ger stadsstyrelsen en översikt gällande dagsläget beträffande skolområdets planering.
SD: Antecknas för kännedom.
______
Antecknades för kännedom.
______
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CK:193/2017/001
55 §

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Bilaga 1/55 §
Följande protokollskopia har inlämnats till stadskansliet:
Social- och hälsovårdsnämnden 17.1
___
Ett trivselråd har bildats i Nykarleby. Trivselrådets verksamhetsplan bifogas.
___
Ett projekt för uppdatering av fastighetsskatteregistren är aktuellt i nejden. Mera

Sst 55 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

information kommer de närmaste veckorna.
SD: Antecknas för kännedom.
______
Antecknades för kännedom.
______
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CK:944/2016/073
56 §

RIVNING AV RESIDENSHUSET?

Stadsstyrelsen

245 §

26.09.2016

Bilaga 1/245 §

Bilaga 1/56 §
Planeringskommittén för Residensskolan har lämnat in en anhållan till stadsstyrelsen om att få riva Residenshuset. I anhållan poängteras att Ahlbeckhuset och kanslihuset bevaras och sätts i skick. En karta över området bifogas anhållan.
Planeringskommittén anhåller om att anhållan lämnas in till museiverket. Den
formella gången torde dock vara den att en eventuell rivningslovsansökan riktas
till miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby, som i sin tur hör museiverket och
Sst 245 §

Beslut:

Sst 56 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

övriga som nämnden anser bör höras.
SD: Stadsstyrelsen diskuterar för- och nackdelar med planeringskommitténs
förslag och beslutar huruvida en rivningsanhållan skall riktas till byggnadsnämnden. Ett slutligt beslut om rivning tas först efter att rivningslov eventuellt beviljats.
______
Stadsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet och ger stadsingenjör Peter Sjöblom och
direktören för bildningsväsendet Boris Sundell i uppdrag att diskutera eventuell
flytt eller rivning av Residenshuset med Museiverket i Helsingfors innan beslut tas
i ärendet.
______
Österbottens Landskapsmuseum har den 2 februari 2017 givit sitt utlåtande (bifogas) gällande Nykarleby stads begäran om utlåtande gällande en eventuell rivning
av Residenshuset. Österbottens Museum motsätter sig starkt en rivning av Residenshuset.
SD: Stadsstyrelsen antecknar Österbottens Museums utlåtande för kännedom
och beslutar avskriva planerna på en rivning av Residenshuset.
Detta meddelas planeringskommittén för kännedom och för att tas i beaktande vid skolområdets fortsatta planering.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
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CK:207/2017/067
57 §

RONDELLEN VID NORRA INFARTEN
En utsmyckning av rondellen vid norra infarten till staden har varit aktuell i olika
repriser. Skulptör Ann-Sofie Eriksson har tillsammans med CNC-design tagit
fram en modell på en skulptur som kunde pryda rondellen. Erikssons förslag består av en upplyst fjäderpenna i plexiglas och skulle även ha en koppling till
Zacharias Topelius.
Skulpturen har tidigare presenterats för stadens ledning.
SD: Stadsstyrelsen beslutar att beställa skulpturen och utreder möjligheten till
utomstående finansiering för projektet.
______

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Stadsdirektörens förslag godkändes.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING (rättelseyrkande)
OCH BESVÄR
Beslutsorgan

Datum för sammanträde

Stadsstyrelsen
6.2.2017
___________________________________________________________________________

Besvärsförbud
Eftersom beslut nedan endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen omprövningsbegäran (rättelseyrkan) inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 39-46, 49-56

Anvisning för begäran om omprövning (rättelseyrkande)
Den som är missnöjd med ett av nedannämnda beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från delgivningen av beslutet.
Paragrafer: 36-38, 47-48, 57

Kontaktinformation:
Stadsstyrelsen i Nykarleby, PB 29 (Topeliusesplanaden 7), 66901 Nykarleby
nykarleby.stad@nykarleby.fi

Omprövningsbegäran kan framställas av en part, d.v.s. den som beslutet gäller, eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt, eller av en kommunmedlem.
Omprövningsbegäran skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. En part anses, om
inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollsutdraget sänts om beslutet
skickats per brev, eller tre dagar efter att protokollsutdraget sänts till parten om beslutet sänts
elektroniskt. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
I ansökan skall den som begär omprövning av beslutet och den som avfattat skrivelsen anteckna
namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:
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Kravet med motiveringar skall framgå av omprövningsbegäran. Till begäran om omprövning skall
bifogas beslutet i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original samt handlingar man hänvisar till. Omprövningsbegäran skall vara stadsstyrelsen tillhanda före kl. 16.00 den sista dagen som
begäran om omprövning får framställas.

Anvisning för besvär
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärstid
Kommunalbesvär, paragrafer:
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer:

30 dagar

Besvärsmyndighet:
Vasa förvaltningsdomstol, PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65 101 Vasa
vaasa.hao@oikeus.fi
Annan besvärsmyndighet:
Adress:

Paragrafer:
Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem 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 protokollsutdraget om beslutet sänts till parten, eller tre dagar
efter att protokollsutdraget sänts till parten om beslutet sänts elektroniskt. Beslut som getts efter
anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då beslutet gavs.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller av en
kommunmedlem.
Besvärsskriften skall innehålla följande uppgifter:
o ändringssökandes underskrift
o om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges
o vilket beslut som överklagas
o vilka ändringar som yrkas i beslutet och motiveringar till att beslutet bör ändras
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas. Besvär får anföras på den grunden att
o beslutet har tillkommit i felaktig ordning,
o den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
o beslutet annars strider mot lag
o

Inlämnande av besvärshandlingarna
Protokolljusterarnas signatur
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Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall sändas i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvär till Vasa
förvaltningsdomstol skall lämnas in senast kl. 16.15 den dag då besvärstiden går ut.
För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 250 € (Lag om domstolsavgifter 1455/2015).

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
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