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KASKÖ-NÄRPES SAMMANSLAGNINGSAVTAL
1. Utgångsläge för avtalet, ikraftträdande och bindningsnivå
Detta avtal har ingåtts i syfte att städerna Kaskö och Närpes tillsammans bildar en ny
kommun och avtalet är ett sammanslagningssavtal i den mening kommunstrukturlagen
29.12.2009/1698 anger.
Avtalet träder i kraft när städernas fullmäktige har godkänt det och statsrådet har beslutit
om en förändring av kommunindelningen.
Avtalet binder städerna från förändringsbeslutet om kommunindelningen till slutet av år
2023. Uppsägningsskyddet för personalen gäller till slutet av år 2025.

2. Vision och målsättningar
Genom en strategisk sammanslagning bildas från och med 1.1.2021 en ny kommun, staden
Närpes.
Nya Närpes är en livskraftig och trivsam stad med stabilt befolkningsunderlag, god demografi
och ekonomi som möjliggör en god tvåspråkig service åt invånarna.
Sammanslagningen innebär ett strategiskt val, bildandet av en ny kommun, genom vilket
man gör sig beredd på kommande förändringar i befolknings- och servicestrukturen.
Genom sammanslagningen säkerställs att områdets alla invånare får nytta av en starkare
helhet.
Genom sammanslagningen förstärks möjligheterna till boende, service och företagsetableringar inom kommunens område.
Den strategiska sammanslagningen verkställs funktionellt och ekonomiskt så att den nya
kommunen är dragkraftig och utvecklingsbar.
Centrala medel är en balanserad ekonomi, kvalitativ boendemiljö, positiv kommunbild,
näringspolitik som utvecklar livskraft, aktiv personalpolitik och tillgång till kompetent arbetskraft.
Den nya stadens målsättning är att vara en föregångare i god personalpolitik. Genom ett
målinriktat ledarskap möjliggörs en god arbetsmiljö med en kvalitativ verksamhet som är
grunden för en god service.
Speciell vikt fästs vid att man utnyttjar styrkorna i byarna och kommunens olika delar i utvecklingen av den nya kommunen.
Tryggandet av dragningskraften förutsätter en stark satsning på näringslivs- och utvecklingsfunktioner samt aktiv kommunmarknadsföring och kommunikation.
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Utvecklingsmålen för den nya kommunens förvaltning och ledning
• Effektiv modell för ledning, förvaltning och service
• Effektiv och serviceinriktad organisation där beslutsfattandet sker nära kunden
• Förstärkande av kommunarbetsgivarens attraktionskraft genom att utveckla personalens kunnande och välmåga
Utvecklingsmålen för den nya kommunens service
• Anordnande av kvalitativa tjänster på ett ändamålsenligt, ekonomiskt och effektivt sätt
• Anordnande av tjänster som kundorienterade processer och funktionella helheter
• Tryggande av tvåspråkig närservice i kommunens olika delar
• Förbättring av kostnadseffektivitet och produktivitet
• Samordning av ICT-system och utnyttjande av teknologi i den interna och externa
servicen
• Förbättring av näringslivets förutsättningar
Den nya kommunens position och målsättning genom samarbete
• Aktivt och utvecklingsbart center för Österbottens sydliga delar
• Effektiverar samarbetet inom regional utveckling, företags- och servicesamarbete
• Främjar konstruktivt samarbete med andra regioner i Österbotten och med
Södra-Österbottens landskap
Utvecklingsmål för personalen
Utvecklingsmålsättningarna för den nya kommunens personalpolitik är:
• Bygga upp en personalpolitik och stödande lönesystem som sporrar till lärande, effektivitet och förändringsbenägenhet
• Personalen sporras till att kontinuerligt utveckla organisationens verksamhet för att
garantera serviceförmågan
• Organisationen är förståelig, låg och flexibel och verksamheten grundar sig på kundorienterade processer och delegering av beslutsfattande nära kunden
• Den naturliga avgången utnyttjas när verksamheten effektiveras
• Arbetsgivaren stöder aktivt personalens utbildning och placering i nya uppgifter i
kommunorganisationen
• Arbetsgivaren sköter om personalens välmående i personalpolitiska beslut
Beaktande av tvåspråkigheten
Fullmäktiges, styrelsens, nämndernas och sektionernas föredragningslistor och protokoll uppgörs på både finska och svenska. Vid mötena får varje medlem använda sitt eget modersmål
och vid behov finns det tillgång till tolkningstjänster.
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3. Förutsättningar för sammanslagningen
Enligt § 1 och 2 i kommunstrukturlagen är Finland indelat i kommuner för invånarnas självstyrelse, ordnandet av servicen och för den allmänna förvaltningen. När kommunindelningen utvecklas är målet en kommunstruktur som är livskraftig och regionalt enhetlig och har
en fungerande samhällsstruktur, och som stärker förutsättningarna för kommuninvånarnas
självstyrelse. Målet är också att en kommun ska bestå av en pendlingsregion eller någon
annan sådan funktionell helhet som har ekonomiska förutsättningar och på personalresurser
grundade förutsättningar att svara för ordnandet och finansieringen av servicen för kommuninvånarna och för en tillräcklig egen serviceproduktion.
Kommunindelningen kan ändras, om ändringen främjar de mål för utvecklande av kommunindelningen som avses i 2 § samt förbättrar
1) kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet och
produktionen av service eller främjar kommunens funktionsförmåga i övrigt,
2) servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området,
3) verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller
4) samhällsstrukturens funktionsduglighet i området.
En kommun ska bestå av ett enda område som bildar en funktionell helhet, om inte statsrådet beslutar något annat i fråga om den regionala enhetligheten utgående från en sådan
särskild kommunindelningsutredning som avses i 4 kap. Strävan med en särskild kommunindelningsutredning är att kommunen ska bestå av ett enda område.
När kommunindelningen ändras ska i språkligt hänseende förenliga områden eftersträvas så
att den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens rätt att erhålla tjänster på det
egna språket tillgodoses enligt lika grunder.
Avtalsparterna har beslutit att bilda en ny kommun enligt kommunstrukturlagens 5 § och
konstaterat, att förutsättningarna enligt lagens 4 § fylls genom bildandet av en ny kommun
och samtidigt främjar och förbättrar förändringen av kommunindelningen dessa
målsättningar.

4. Verkställandet av kommunindelningen, namn och vapen
I syfte att sammanslå kommunerna avslutas Kaskö och Närpes stad och grundas en ny kommun från 1.1.2021 vars namn är Närpes, på finska Närpiö. Den nya stadens vapen är Närpes
vapen. Kommunformen och namnet på den nya kommunen blir stad.
En ny marknadsföringslogotyp planeras för staden på basen av Kaskö stads Sälgrunds fyrs
grafiska element. Den nya staden bibehåller Kaskö stads vapen för historiska ändamål och
hembygdsevenemang.

5. Administrativ indelning, hemort för samfund och stiftelser
Om hemorten för ett registrerat bolag, andelslag, förening eller annat samfund eller en stiftelse angett i bolagsordning eller stadgor har angetts vara Kaskö eller Närpes, blir hemorten
enligt kommunstrukturlagens 34 § från 1.1.2021 staden Närpes.
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6. Kommunala stadgor och avgifter
Nya kommunala stadgor uppgörs för nya kommunen och kommunernas avgifter och taxor
samordnas.
Avgifterna och taxorna bör i mån av möjlighet täcka kostnaderna för verksamheten när det
är möjligt enligt lagstiftningen.
Regelverket struktureras klart och flexibelt så att det möjliggör en bred delegering.

7. Organisation för förtroendevalda
Staden Närpes organisation för förtroendevalda för fullmäktigeperioden 2021-2025 är
följande:
7.1

Stadsfullmäktige har 35 ledamöter

7.2

Stadsstyrelsen (13 medlemmar varav 2 från Kasköområdet under fullmäktigeperioden som inleds 2021), under vilken följande sektion fungerar
- Personalsektion (5 medlemmar), som behandlar personal- och lönefrågor
Förvaltningens struktur är presenterad i bilaga 1

7.3

Bildningsnämnd (13 medlemmar, varav 2 från Kasköområdet under fullmäktigeperioden, som inleds 2021) innefattande utbildning och dagvård
Nämnden har separata sektioner för den finsk- och den svenskspråkiga utbildningen (sektionerna har 7 medlemmar)
Bildningsväsendets struktur är presenterad i bilaga 2

7.4

Kultur- och fritidsnämnd (13 medlemmar, varav 2 från Kasköområdet under
fullmäktigeperioden, som inleds 2021) innefattande bibliotek, musikinstitutet
Legato, medborgarinstitut, kulturväsendet och ungdomsarbetet, idrottsväsendet och museiväsendet
Kultur- och fritidssektorns struktur är presenterad i bilaga 2

7.5

Musikinstitutet Legato fungerar enligt värdkommunmodell med Närpes stad
som värdkommun
Nämnden för musikinstitutet har 5 medlemmar
Musikinstitutets uppgifter är presenterade i bilaga 2

7.6

Tekniska nämnden (13 medlemmar, varav 2 från Kasköområdet under
fullmäktigeperioden, som inleds 2021) innefattande den egentliga tekniska
verksamheten
Tekniska nämnden har en sektion
- Byggnadstillsynssektionen (7 medlemmar)
Strukturen för teknikens organisation är presenterad i bilaga 3
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7.7

Vård- och omsorgsnämnden (13 medlemmar, varav 2 från Kaskö området
under fullmäktigeperioden 2021-2025) som innefattar social- och hälsosamt sjukvårdsverksamhetens fält.
Vård- och omsorgsnämnden har en individsektion (3 medlemmar och 3
suppleanter)
Social-, hälso- och sjukvårdens struktur är presenterad i bilaga 4

7.8

Revisionsnämnd (5 medlemmar)

7.9

Centralvalnämnd (Vallagen 2.10.1998/714)
Fördelning av poster för förtroendevalda
Stadsstyrelsens medlemmar fungerar inte som nämndordföranden

8. Beredningen av kommunsammanslagningen
När båda städernas fullmäktige har tagit beslut om sammanslagningen fortsätter beredningen i en 12 personers sammanslagningsstyrelse, dit båda städerna utser fullmäktiges och
styrelsens ordförande och 4 andra förtroendevalda.
Den högsta beslutsmakten innehas av det sammanslagna fullmäktige från båda städerna när
sammanslagningen träder i kraft. Fullmäktiges mandattid börjar när statsrådet har beslutat
om ändringen i kommunindelningen. Gemensamma fullmäktige till den kommunala valperiodens slut har 52 ledamöter (17 + 35).

9. Personalens ställning
Beredningen av beslutet att ändra kommunindelningen och beredningen av samgångsavtalet enligt kommunstrukturlagens § 8 och därtill hörande planer har verkställts i samråd med
personalens representanter enligt lagens § 7.
Förändringar i kommunindelningen enligt kommunstrukturlagens § 29, som leder till att
personalens arbetsgivare förändras, betraktas som överlåtelse av rörelse och personalens
ställning bestäms därför enligt principerna för detta.
Parterna har kommit överens om att den tillsvidare anställda personalen i båda städerna
garanteras ett femårigt (5) anställningsskydd.
Löneharmonisering utförs inom två år, dock så att nya löner utgående från löneharmonisering betalas från och med 1.1.2021 oberoende av när värderingsarbetet slutförts inom harmoniseringsperioden. Harmonisering sker enligt kollektivavtalsenliga bestämmelser gällande
värdering av arbetets svårighetsgrad.
Fast anställda tjänsteinnehavare och arbetstagare i Kaskö och Närpes övergår i den nya
kommunens tjänst till lämpliga uppgifter enligt kommunstrukturlagens § 29. Vid val av personal behandlas kommunernas personal likvärdigt. Ifall personer inte direkt kan överföras till
motsvarande uppgifter i den nya kommunen utreds intresse och förutsättningar att överföras
till andra lämpliga uppgifter.
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Den nya kommunen, som bildas, kommer att vara tvåspråkig varför en behörighets- och
språkkravsstadga för olika uppgifter beroende på kravnivå bör uppgöras i samband med
uppgörande av förvaltningsstadga för den nya kommunen. Parterna har enats om att om en
arbetstagare i den nya kommunen flyttas till en uppgift som personen har skött tidigare kan
hen fortsätta i samma uppgift fast hen inte eventuellt fyller de formella språkkraven enligt
den nya språkstadgan. Stadgan gäller nya arbetstagare som anställs efter sammanslagningen.
Enligt kommunstrukturlagens § 30 avslutas kommundirektörstjänsten i den kommun som
upphör när den nya kommunindelningen träder i kraft. Tjänsteinnehavaren överflyttas till en
lämplig tjänst eller befattning i den nya kommunen. Till tjänsten hörande förmåner stadgas
om i kommunstrukturlagens § 29.
Avtalsparterna har med de berörda stadsdirektörernas samtycke kommit överens om att
stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist går i pension senast vid datumet för sammanslagningen
och stadsdirektör Minna Nikander avgår från sin tjänst senast 31.12.2020. Om stadsdirektör
Nikander kvarstår till förfogande i sin tjänst till 31.12.2020 utbetalas som avgångsvederlag åt
stadsdirektör Nikander 12 månaders lön.
Sammanslagningsstyrelsen bereder valet av ny stadsdirektör för beslut i stadsfullmäktige
före 01.09.2020

10. Planen för anordnande av förvaltning och service
Enligt kommunstrukturlagens 8 § bör kommunerna avtala om anordnandet av förvaltning
och service om förändringen i kommunindelningen innebär bildande av en ny kommun eller
antalet kommuner minskar.
Avtalet är i kraft tre (3) år efter att förändringen i kommunindelning har trätt i kraft.
Plan för ordnande av förvaltning och service som bilaga 1-4.
Lista över investeringar åren 2020 – 2023 som bilaga 5.
Lista över kommunal service på Kasköområdet som bilaga 6.

11. Förvaltningens placering i kommuncentra
Närpes stads förvaltningscentrum finns i stadshuset i Närpes. Vid servicepunkten i Kaskö
placeras åtminstone de förvaltningstjänster som är nämns i bilagan som gäller förvaltningens
organisation.
Dessa servicepunkter bildar en kvalitativ och funktionell helhet tillsammans samservicepunkten för andra myndigheter. Vid behov har övriga förvaltningsgrenar sidomottagningar med
tidsbeställning vid servicepunkterna.
Digitala tjänster utvecklas aktivt för att underlätta servicen för kommuninvånarna. I första
hand utnyttjas kommunernas nuvarande utrymmen för förvaltningens tjänster.

12. Invånarnas delaktighet
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Kommunen tillsätter enligt kommunallagen 10.4.2015 / 410:
• Enligt § 26 ett ungdomsfullmäktige
• Enligt § 27 ett äldreråd
• Enligt § 28 ett råd för personer med funktionsnedsättning
Ungdomsfullmäktige och råden är organ underställda stadsstyrelsen. Stadens centralförvaltning utser en sekreterare till förfogande för organen.
Den nya kommunen uppskattar livskraften i byarna och befolkningscentra och främjar kommuninvånarnas egen verksamhet. Detta sker genom att anordna hörandetillfällen i varje
stadsdel.

13. Andra arrangemang förorsakade av sammanslagningen
Alla avtal och arrangemang som gäller kommunalt samarbete mellan Kaskö och Närpes upphör eller sägs upp när kommunernas verksamhet avslutas.
Efter att statsrådet har tagit beslut om sammanslagning inleds förhandlingar om det kommunala samarbetet eller avtal eller arrangemang som avtalskommunerna har ingått med andra
kommuner.
När Kaskö och Närpes kommuner upphör 31.12.2020 och den nya kommunen bildas
1.1.2021 överförs de avslutade kommunernas egendom, skulder och förbindelser till den nya
kommunen enligt kommunstrukturlagens § 36.

14. Investeringar
För att trygga livskraften och utvecklingen i de gamla kommunerna har parterna enats om
investeringarna i bilaga 5. Investeringarna förverkligas i den omfattning man årligen kommer
överens om i stadens budget.

15. Bindningsnivån för detta avtal
Som en bilaga till detta sammanslagningsavtal finns en plan för samordning av servicestrukturen för att förbättra ekonomin och effektiviteten. Om dessa dokument är i strid med varandra har tolkningen av detta dokument företräde. Avtalet uppgörs på svenska och finska. Den
svenskspråkiga versionen har tolkningsföreträde om dessa dokument är i strid med varandra.
Plats och datum

Kaskö stad			

Närpes stad
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BILAGA 1
SERVICEPUNKTEN I KASKÖ
Målsättningen är att upprätthålla en servicepunkt med ett brett serviceutbud för invånarnas och
företagens behov.
Servicepunkten har åtminstone följande funktioner:
• Rådgivning och information om stadens och andra myndigheters tjänster och blanketter
• Distansarbetspunkter enligt överenskommelse
• Bas för arbetstagare, som verkar inom Kaskös område, om basen inte finns annorstädes
inom verksamhetspunkterna för social- och hälsovården, bildningen eller tekniska verket
• Turistinformation

Servicedirektör (överförs från Kaskö)
Uppgifter:
• Fungera som ställföreträdande för förvaltningsdirektören.
• Bereda ärenden till stadsstyrelse och stadsfullmäktige.
• Som kontorschef vara ansvarig för servicepunkten i Kaskö.
• Koordinera språktjänster och översättningsarbetet samt vara förman för översättarna.
• Koordinera sekreteraruppdragen i organen för delaktighet och påverkan.
• Fungera som projektledare för olika utvecklingsprojekt inom förvaltningsavdelningen.
• Uppgöra stadens strategiska målsättningar för turismen och koordinera turismsamarbetet.
• Ingå i stadens ledningsgrupp.
• Utföra övriga av avdelningens chef bestämda arbetsuppgifter.
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BILAGA 2
Bildningsnämndens uppgift
Bildningsnämnden ansvarar för de uppgifter, som med stöd av lagen om grundläggande utbildning
och gymnasielagen hör till staden i dess egenskap av utbildningsanordnare. Bildningsnämnden
handhar även de uppgifter som ankommer på staden enligt lagen om småbarnspedagogik.
Uppgifter och beslutanderätt för bildningsnämnden
Utöver vad som annorstädes har stadgats gällande nämndens beslutanderätt, avgör nämnden
inom sitt ansvarsområde följande ärenden:
• Ansvarar för ordnandet av småbarnspedagogik, förskoleutbildning, grundläggande utbildning,
gymnasieutbildning
• Gör budget och verksamhetsplan.
• Gör bokslut och verksamhetsberättelse
• Godkänner läroplaner och planen för småbarnspedagogik.
• Besluter om elevupptagningsområden.
• Fastställer skolornas arbetstider och lovdagar.
• Godkänner timresurs och undervisningsgruppernas storlek.
• Godkänner skolskjutsplanerna samt upphandlar skolskjuts
• Sköter samarbetet med andra myndigheter och läroanstalter.
• Övervakar den privata dagvården.
• Besluter om de uppgifter som enligt lagstiftningen om småbarnspedagogik, stöd för hemvård
av barn och stöd för privatvård av barn hör till staden.
• Styr, övervakar och utvecklar de verksamhetsområden som hör till nämnden
Uppgifter och beslutanderätt för Sektionen för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik och Sektionen för finskspråkig utbildning och småbarnspedagogik
• Ger förslag till budget och verksamhetsplan.
• Ger förslag till bokslut och verksamhetsberättelse.
• Fungerar som läropliktsmyndighet.
• Besluter i ärenden som berör avstängning av elev.
• Ansvarar för förverkligandet av elevernas rättsskydd.
• Behandlar äskanden om att få gå i skola i annan kommun än hemkommunen.
• Besluter i ärenden där en kund inom småbarnspedagogiken har sökt rättelse i ett tjänstemannabeslut om en klientavgift eller i ett beslut om antagande till barndagvård.
• Fastställer skolornas läsårsplaner efter att de godkänts i direktionerna
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BILAGA 2
Uppgifter och beslutanderätt för skolornas direktioner
- Läsårsvis godkänna en läsårsplan som är baserad på läroplanen samt utvärdera läsårsplanen. Om
behov föreligger kan 1-2 skoldagar flyttas under läsåret såvida skoldagarna verkligen motsvarar en
arbetsdag. Skoldagar som flyttas ska fastställas i skolans läsårsplan och godkännas av direktionen.
De extra kostnader som uppstår i samband med att skoldagen flyttas åläggs den skola som åsamkar kostnaderna. Respektive skola ska till den/de trafikanter som sköter om elevernas skolskjutsar
i god tid anmäla om vilka dagar som flyttas. Till bildningsdirektören ska respektive skola anmäla
vilka dagar som flyttas och vilket program som ersätter den vanliga skoldagen.
• Godkänna direktionens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår.
• Befrämja det interna arbetet i skolan.
• Godkänna skolans ordningsregler samt räddningsplaner.

Kultur- och fridsnämndens uppgift
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för de uppgifter, som med stöd av lagen om fritt bildningsarbete, bibliotekslagen, idrottslagen, ungdomslagen samt lag om kulturverksamhet hör till stadens
verksamhet.
Uppgifter och beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden
Nämnden skall sörja för planeringen av biblioteks-, fria bildnings-, idrotts-, ungdoms-, nykterhetsoch kulturverksamheten i staden samt stöda föreningar och institutioner som bedriver verksamhet
inom dessa områden.
• Gör förslag till budget och verksamhetsplan.
• Uppgör bokslut och verksamhetsberättelse.
• Besluter om bibliotekets öppethållningstider.
• Inrättande av andra verksamhetspunkter än egentliga bibliotek.
• Fastställer principer för bibliotekens inköp av olika media.
• Godkänner vuxeninstitutets undervisningsplaner (kursprogram).
• Besluter om gruppstorlekar inom kursverksamheten.
• Godkänner de årliga verksamhetsplanerna och övervakar att dessa efterföljs.
• Besluter om grunderna för de studieavgifter som uppbärs av eleverna.
• Besluter om avstängning av studerande vid folkhögskola/vuxeninstitut.
• Fördelar verksamhetsbidrag.

BILAGA FÖR SAMMANSLAGNINGSAVTAL MELLAN STÄDERNA KASKÖ OCH NÄRPES

SIDA 16 / 34

BILAGA 2
Nämnden för musikinstitutets uppgift
Musikinstitutet Legato är ett institut vars uppgift är att ordna undervisning i musik och dans.
Undervisningen strävar till att utveckla elevens beredskap att skapa och mångsidigt utöva och
framträda med musik och konstarter i anslutning till dessa. Studierna ska ge de baskunskaper som
krävs för yrkesstudier i musik och dans.
Uppgifter och beslutanderätt för nämnden för musikinstitutet
Utöver vad som på annat håll stadgas eller bestämmes om nämndens uppgifter har nämnden i
uppgift att:
• Följa med och leda musikinstitutets verksamhet, att följa med den allmänna utvecklingen
inom kulturfostran, att ta initiativ och framlägga förslag till utvecklande av institutet samt att
ge utlåtanden.
• Godkänna läroplaner samt övervaka att dessa efterföljs.
• Godkänna de årliga verksamhetsplanerna samt övervaka att dessa efterföljs.
• Med iakttagande av gällande bestämmelser besluta om rektors och biträdande rektors undervisningsskyldighet.
• Övervaka att musikinstitutets ekonomi och egendom sköts i enlighet med gällande stadganden.
• Fastställa det penningbelopp som rektors beslut om enskilda anskaffningar inte får överskrida.
• Besluta om beviljande av frielevsplatser.
• Vid elevs missbruk av studieplats besluta om avstängning av elev.
• Utföra övriga uppgifter, som hör till nämndens ansvarsområde.

Bildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens tjänstemannaorganisation
Tjänstemän underställda bildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden bildar ett gemensamt
ämbetsverk, bildningsavdelningen. Bildningsdirektören är föredragande i bildningsnämnden och
dess sektioner, ansvarar för bildningssektorns verksamhet och är förman för bildningssektorns
personal. Direktören för kultur och fritid är föredragande i kultur- och fritidsnämnden, ansvarar för
sektorns verksamhet och är förman för kultur- och fritidssektorns personal. Bildningsdirektören är
förman för ämbetsverket bildningsavdelningen. Direktörerna är varandras suppleanter i händelse
av frånvaro.
Föredragning och närvarorätt
Bildningsdirektören är föredragande i bildningsnämnden samt sektionerna för svenskspråkig och
finskspråkig utbildning och småbarnspedagogik. Beredande tjänstemän deltar i nämndens och
sektionernas möten. Direktören för kultur- och fritidssektorn är föredragande i kultur- och fritidsnämnden. Beredande tjänstemän deltar i nämndens möten. Bildningsdirektören har närvaro- och
yttranderätt i kultur- och fritidsnämnden.
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Bildningsavdelningens ledningsgrupp
Vid bildningsavdelningen finns en ledningsgrupp, vars uppgift det är att planera och behandla
ärenden som är viktiga för bildningsavdelningen. Ledningsgruppen består av bildningsdirektör, bildningsnämndens ekonomichef, barnomsorgschef och direktören för kultur och fritid. Till de möten
där personalfrågor behandlas kan en personalrepresentant kallas.
Beslutanderätt vid anställningar inom bildningsavdelningen
Bildningsnämnden

Ekonomichef
Barnomsorgschef
Rektor inom grundläggande utbildning
Gymnasierektor

Svenska och finska sektionen

Ordinarie lärare
Ledande speciallärare
Administrativ daghemsföreståndare
Ansvarig ledare för daghem

Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksdirektör
Rektor för Vuxeninstitutet
Kultursekreterare
Idrottssekreterare
Ordinarie lärare

Nämnden för musikinstitutet

Rektor och vicerektor för Legato

Avdelningsdirektör eller områdeschef

Övrig underställd personal
(bl.a. timlärare, skolgångsbiträden, eftispersonal, bibliotekspersonal, ungdomssekreterare,
verksamhetsledare för Närpes Skolmusikkår)
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Biträdande teknisk direktör
Den biträdande tekniska direktören har koordinerande arbetsuppgifter inom flera verksamhetsområden vid tekniska avdelningen och kommunkoncernen.
Uppgifter:
• Ställföreträdare för tekniska direktören
• Handha upphandling av byggnads- och infraprojekt
• Förutse kommande behov och åtgärder för fastigheter och infra och uppgöra ett handlingsprogram
• Kontrollant på stadens projekt
• Koordinera samarbetet mellan de tekniska koncernbolagen
• Sköta byggherreuppgifter
Mätning och planläggning
Ansvarsperson: Planläggningsingenjör
Huvudsaklig verksamhet:
Enhetens huvudsakliga uppgift är att sköta stadens samhällsplanering, ansvara för stadens kartläggnings- och mätningsverksamhet. Enheten bereder stadens planläggningsärenden, tomtarrenden, markköp och –försäljning åt stadsstyrelsen.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
• Skapa förutsättningar för tillgång på bostads- och industritomter.
• Hålla planerna och planeringens baskartor tidsenliga i enlighet med MarkByggL.
• Utarbeta general- och detaljplaner som styr samhällsstrukturen och markanvändningen.
• Olika samhällsgrupper ska göras mera delaktiga i planläggningsprocessen.

Allmän teknisk verksamhet
Ansvarsperson: Tekniska direktören
Huvudsaklig verksamhet:
Det ankommer på tekniska nämnden att ombesörja byggande samt underhålls- och driftsarbete,
som skall utföras på kommunens försorg, även planerings- och övriga förvaltningsuppdrag i anknytning därtill.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
• Ett effektivt och rationellt handläggande av tekniska frågor inom den kommunala administrationen.
• Skötsel av kommunens egendom i form av byggnader, mark och anläggningar.
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Byggnader
Ansvarsperson: Fastighetsingenjör
Huvudsaklig verksamhet:
Enhetens uppgift är att sköta och underhålla de byggnader som staden äger på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och så att deras värde bibehålls.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
Sträva till att med tilldelade resurser hålla byggnadsbeståndet i så bra skick som möjligt. Fastighetsskötare och timanställda ges möjlighet att delta i skolning för att kunna arbeta så självständigt
som möjligt inom sina respektive områden, motivera och ge beröm vid väl utförda arbeten. Åtgärda brister som övervakande myndigheter påpekar vid sina fastighetsgranskningar.

Trafikleder
Ansvarsperson: Vägmästare
Huvudsaklig verksamhet:
Till trafikledernas ansvarsområde hör underhåll av gator och enskilda vägar, vägbelysning och
fiskehamnar.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
• Sträva till att både sommar- och vintertid hålla trafiklederna i ett sådant skick som trafiken
och omgivningen kräver med beaktande av ekonomiska och trafiktekniska aspekter.
• Förnyandet av beläggningar och eventuella grundförbättringar på trafikleder med slitna beläggningar.
• Sträva till att statsbidrag erhålles vid omfattande grundförbättringar av enskilda vägar.
• Inleda saneringsarbetet av vägbelysningsnätet medels energibesparande åtgärder. Detta för
att med hänvisning till jämnställdhetsplanen skapa en trygg och säker samt trivsam trafikmiljö.
• Uppdatera trafiksäkerhetsplanen samt fortsätta med trafiksäkerhetsförbättrande projekt samt
inleda planeringen av dessa.

Idrotts- och friluftsanläggningar
Ansvarsperson: Servicechef
Huvudsakliga verksamhet:
Skapa förutsättningar för stadens alla invånare att bedriva en meningsfull fritid.
I staden finns möjlighet till fysisk aktivitet och avkoppling på följande fritidsområden och sportplaner:
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Fritidsområden:

Sköts av:

Tjärlax simstrand
Skrattnäs
Pjelax simstrand
Kaskö simstrand
Kalax
Norrnäs
Rangsby

Tekniska avdelningen
”
”
”
byn/smf mot årlig ersättning
”
”

Idrottsanläggningar:

Sköts av:

Övermark
Pörtom
Töjby
Kaskö
Närpes centralidrottsplan
Mosedals idrottsområde
Pjelax
Yttermark
Idrottshall (Kaskö)

Förening mot årlig ersättning
”
”
tekniska avdelningen
”
”
”
”
”

Övrigt:

Sköts av:

Nämpnäs
Kaskö gästhamn

tekniska avdelningen
”

Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
• Hålla idrotts- och friluftsanläggningarna i sådant skick, som beaktar verksamhetens omfattning och krav.

Park- och övriga områden
Ansvarsperson: Vägmästare
Huvudsakliga verksamhet:
Underhåll av torg, parkområden och lekparker.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
• Parker och planteringar ger trivsel i bostadsområden.
• Varje detaljplanerat bostadsområde har en egen lekpark.
• Skapa en fortsatt trivsammare och grönare miljö
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Jord- och skogsbrukslägenheter
Ansvarsperson:
Jordbruk, servicechef
Skogsbruk, tekniska direktören
Huvudsaklig verksamhet:
Skogarna sköts av staden i samråd med Skogsvårdsföreningen Österbotten. Virkesförsäljning sker i
huvudsak medels rotprisanbud. Jordbruksmarken utarrenderas 5 år åt gången.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
• Sköta skogarna enligt skogsbruksplanen och i samråd med skogsvårdsföreningarna. Den
mark som går att använda för jordbruksändamål, och som inte behövs för byggande eller
annat, utarrenderas.

Avfallshantering
Ansvarsperson: Tekniska direktören
Huvudsakliga verksamhet:
Botniarosk har skött avfallshanteringen sedan år 2002.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
• Botniarosk sköter om avfallshanteringen.

Byggnadstillsyn
Ansvarsperson: Ledande byggnadsinspektör
Huvudsaklig verksamhet:
Huvudsakligen i lag stadgade uppgifter:
• Den regelstyrda byggnadstillsynen ombesörjer sektionen för byggnadstillsyn med hjälp av
byggnadsinspektörer och kanslipersonal genom en serviceinriktad handledning och rådgivning i frågor som gäller byggande. Sektionen handhar tillstånd för byggande, rivning, övriga
byggnadstillsynens myndighetsuppgifter, övervakar underhållet och skötseln av den byggda
miljön och byggnaderna.
• Sektionen ger utlåtanden och handhar med hjälp av kansliet beredningen av olika ansökningar och övervakning av byggande. Kansliet bereder och verkställer sektionens beslut.
• Enligt lag ska alla syneförrättningar enligt bygglovet utföras; olika byggskeden uppföljas och
meddelas.
• Kansliet insamlar och uppföljer samt arkiverar den lagstadgade byggnadsstatistiken som ges
till Befolkningsregistercentralen samt bidrar till statliga utredningar o.d. som berör byggnader
och byggande.
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Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
• Resultatområdet omfattar huvudsakligen uppgifter som är lagstadgade och är hänförda till
sektionen för byggnadstillsyn i markanvändnings- och bygglagen jämte förordning, samt i
diverse andra lagar och förordningar.

Miljövård
Ansvarsperson: Tekniska direktören
Huvudsaklig verksamhet:
Från 1.1.2009 sköts miljöhälsovården och veterinärvården av ett samarbetsområde med Korsholm
som värdkommun. Området består av Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.
Av dessa har Närpes, Korsholm, Kristinestad och Kaskö också miljövården i samarbetsområdet.
Västkustens tillsynsnämnd fungerar som regionalt organ och miljösektionen behandlar frågor som
angår miljövården i de deltagande kommunerna. Budgeten bereds av tillsynsnämnden och fastställs av kommunfullmäktige i Korsholm. Kostnadsfördelningen sker enligt invånarantal.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
• Miljövården, miljöhälsovården och veterinärvården sköts av samarbetsområdet med Korsholm som värdkommun.

Räddningsverksamhet
Ansvarsperson: Tekniska direktören
Huvudsaklig verksamhet:
16 kommuner har bildat ett gemensamt Österbottens räddningsverk, som inledde sin verksamhet 1.1.2004. Räddningsverket skapar och upprätthåller räddningsväsendets tjänster i Österbotten. Räddningsverket är ett med skattepengar finansierat kommunalt affärsverk, som erhåller sin
inkomst i form av betalningsandelar av de samarbetskommuner, som grundat affärsverket. Räddningsverket strävar även efter att utveckla sin självfinansieringsandel genom att producera och
sälja olika tjänster. Räddningsnämnden besluter om räddningsverkets budget, som fastställs av
stadsfullmäktige i Vasa.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten:
Brand- och räddningsverksamheten sköts medels köptjänster av Österbottens räddningsverk.

Matservice
Ansvarsperson: Kosthållschef
Huvudsaklig verksamhet:
• Handha matservicen till stadens skolor och daghem, vårdinrättningar och serviceboende
samt till äldre människor som bor hemma. Den serverade maten skall vara näringsriktig och
anpassad till rätt åldersgrupp. Specialdieter tillreds enligt av läkare konstaterade behov.
• Mat tillreds i Pörtehemmet, Alvinahemmet, HVC-matservice, Mosebacke-matservice, Kaskö
centralkök samt i lågstadieskolorna i Pjelax, Stenbackens, Västra Närpes, Yttermark, Övermark och Pörtom även i SÖFF. Mat till hemmaboende tillreds vid HVC- och Alvinahemmets
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matservice samt vid Mariehemmet. Som utdelningskök fungerar Bostället, Trollebo-, Skogsdungens- daghem, daghemmet Ankaret samt Kaskö lågstadieskola.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten
• Köksfunktionerna fortsätter att utvecklas genom samarbete mellan stadens kökspersonal.
• Förändringar och utveckling av matservicen enligt behov.
• Förändringar och utveckling av matservicen, enligt ändrade behov.
• Då nya daghemmet i Kaskö är klart flyttas Kaskö centralkök dit och köket vid Mariehemmet
blir utdelningskök.

Städservice
Ansvarsperson: Servicechef
Huvudsaklig verksamhet:
• Handha städservicen i stadens fastigheter och i andra utrymmen där staden bedriver sin
verksamhet.
Mål och strategier för utvecklandet av verksamheten
• Överlag införa moderna och rationella städmetoder i verksamheten. Förbättrade städmetoder
skall underlätta personalens arbete och medverka till färre sjukskrivningar.
• Dimensionering, förändring och utveckling av städservicen fortsätter.
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Kaskö stad
Investeringsbudget, Bu 2019, plan 2020-23
IMMATERIELLA NYTTIGHETER

Förvaltningens programanskaffningar
Planläggning

BYGGNADER

Euro

Totalt

2019

2020

2021

2022

2023

70 000
60 000
130 000

5 000
60 000
65 000

60 000
60 000

35 000
35 000

35 000
35 000

250 000

100 000

100 000

Tekniska, varm servicehall

150 000

Fastighetssaneringar

255 000

Mariehemmets planering och sanering

50 000

ARA bidrag

1 500 000
-600 000

Netto
Sanering av K Oy Toritammi, bibliotek i nedre våningen, bostäder vån
2, hälsostationen flyttas, kostnadsförslag 1.000.000 €, sköts via
bolaget
Hälsostation, planering (hyrmodell)

50 000

Daghem, planering och byggstart (hyrmodell)

50 000

Skolbyggnad
Motionsområde planering
Sanering av idrottshall

250 000

900 000

200 000

220 000
300 000

Sälgrund, fönster

350 000

200 000

30 000

400 000

25 000

Gästhamn, servicebyggnad
Campingområde, servicebyggnad etc
Bladhska gården
Stadshuset, planering

Byggnader totalt nettokostnad
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30 000
30 000
50 000
875 000

825 000

850 000

1 310 000

30
30
50
50

000
000
000
000

290 000
SIDA 28 / 34

BILAGA 5
FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

Förnyande av avloppsledning, tryck
Infrasanering

258 000
350 000

Planering av Mariestrands sanering (förutsätter understöd)

MASKINER OCH UTRUSTNING

Förnyande av lösöre
Riksväg 8, reklamtavla
Utrustning för tekniska verket

250 000

250 000

20 000
Totalt

Totalt

Investeringskostnad netto
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628 000

200 000

200 000

50 000

50 000

250 000

250 000

250 000

250 000

20 000

20 000

20 000

20 000

30 000
50 000

30 000
50 000

30 000
50 000

30 000
50 000

1 761 000 1 190 000 1 210 000 1 645 000

625 000

3 000
125 000
128 000
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Närpes stad
Investeringsbudget, BU 2019, plan 2020-2023
Markköp och planering

Markköp och planering

Byggnader
Husbyggnad

Mosebacke skola, tillbyggnad
VNS, tillbyggnad samt rörsanering
Högstadiet
Närpes servicecenter kök och huvudingång

2019

2020

2021

2022

2023

Totalt

-170
-170

-120
-120

-120
-120

-120
-120

-120
-120

-3 300
-4 000

-5 000

-2 000

Totalt

-1 400
-900
-300
-1 800
-4 400

-7 300

-5 000

-2 000

-3 200

-2 000

-1 500

-1 000

-1 000
-1 000

-50
-50
-70

-50
-50

1 000 €

Saneringar och tillbyggnader

Alina, Efraim och Solbacken, renovering och tillbyggnad
HVC sjukhus
HVC källare, renovering
HVC vån 1, planering och renovering
Frida, planering och renovering
Mosedal läktare, förnyande av sittunderlag
Energibesparande åtgärder
Förbättring av inomhusklimat
Servicehuset vid Övermark idrottsplan, renovering
Pörtom skola, rörkulvert
Mosebacke matservice, renovering och tillb. av kök, planering
Simhallen, förnyande av gymnastiksalens golv
Förnyande av vattentak, Finby daghem
Trafikarrangemang stadshuset/Närpes servicecenter
Byte av lås i stadshus och bibliotek
Fasadrenovering Övermark Skola
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-3 400
-2 300
-80
-70
-30
-40
-50
-50
-70
-100
-50
-120
-80
-20
-35
2019

-200
2020

2021

0

-50
-50

-50
-50

-500

-500

2022

2023
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Pörtehemmet, renovering
Servicehuset i Pörtom, renovering
Söff
Stadshuset
Simhallen

Publik egendom

Byggande av dagvattenledningar
Byggande och beläggning av gator
Asfalteringar vid Trollebo + gc-bana
Föreningsvägen trottoar
Byggande av Blåvägen, Kåtnäs norra
Byggande av gator på Strandhagen bostadsområde
Biblioteksvägen, grundförbättring
Parken i Näsby, sanering
Förbättring av trafiksäkerheten
Förbättring av torgmiljön
Renovering av Mosedal idrottsplans prestationsplatser
Vandringsled, Närpes centrum
Asfaltering av rinkunderlag, Pörtom skola
Korgbollsplan, ytbeläggning och linjemarkeringar
Klaresundsvägen, trottoar och beläggning
Rinken i Nämpnäs
Mattlars, åbro
Parkvägen, trottoar
Åvägen, trottoar
Ängskullsvägen-Mosebacke skolomr., förbindelseväg
Karlsrovägen, förlängning
Akranäsvägen, förlängning

Totalt

-300
-70
-300
-300

-2 000
-70

-6 495

-4 570

-4 100

-3 070

-3 970

-100
-150
-40
-50
-70

-100
-150

-100
-150

-100
-150

-100
-150

-200

-200

-200

-150
-150
-200
-50
-450
-20
-30
-15

-150
-200
-80
-80
-80
-150
-100
-100
-100

Totalt
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-1 000
-300

-1 475
2019

-680
2020

-450
2021

-1 060
2022

-150
-50
-100
-100
-850
2023
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BILAGA 5
Lösegendom
Samkommuner
Inkomster

Markförsäljning
Alina, Efraim och Solbacken, Ara bidrag
Bidrag från I och E Eklunds fond
Pörtehemmet ARA bidrag, fondbidrag
Förnyande av prestationsplatser, Mosedal idrottsplan
Försäljning av fastigheter

Totalt

Investeringskostnad netto
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-936

-650

-610

-765

-765

-4

-4

-4

-4

-4

150
1 220
300

150
1 280

150
1 280

150

150
1 100

130
100
1 900

100
1 530

100
1 530

100
250

100
1 350

-11 580

-11 794

-8 754

-6 769

-4 359
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BILAGA 6
Servicen i Kaskö efter sammanslagningen
Bildning
• Enhet för småbarnspedagogik på finska och svenska
• Förskola på finska och svenska
• Lågstadiets årskurs 1-6 på finska och svenska
• Elevvårdstjänster
Kultur och fritid
• Bibliotek
• Vuxeninstitut
• Ungdomsverksamhet
• Idrottshall
• Gym
• Idrottsanläggningar
Vård och omsorg
• Hälsostation (läkar- och sjukskötarmottagning, nuvarande servicenivå bibehålls)
• Materialutdelning
• Socialarbetare vid hälsostationen
• Sysselsättningskoordinator vid hälsostationen
• Mariehemmet, effektiverat serviceboende
• Hemvård
• Skolhälsovårdsmottagning
• Munhälsovård
• Stödtjänster
Tekniska
• Byggnadsinspektionens tjänster vid samservicepunkten
• Tjänster för byggnader och infra
• Tekniska verkets jourring
• Centralkök
Förvaltning
• Servicepunkt (distansarbetspunkter enligt överenskommelse)
• Turistinformation
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