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SAMMANTRÄDESTID: 25.04.2016  kl. 18:00 – 18:35 

SAMMANTRÄDESPLATS: Stadshuset, sessionssalen 

NÄRVARANDE 
MEDLEMMAR: 

  33 ordinarie fullmäktige, bilaga § 22 A 
  2 ersättare 

 

 

Som ordförande fungerade fullmäktiges ordinarie ordförande 
Mikaela Björklund 
 

FRÅNVARANDE: Ledamot Marianne Nygårds i vars ställe ers. Daniel Dahlbo 
närvar 
Ledamot Johan Skinnars i vars ställe ers. Jeanette Häggqvist 
närvar 
 

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, förvaltningsdirektör Björn 
Häggblom. 
 

ÄRENDEN: §§ 22 - 26 

UNDERSKRIFT Ordförande 
 
 
 
Mikaela Björklund 

Protokollförare 
 
 
 
Björn Häggblom 

PROTOKOLLET HAR 
JUSTERATS 

Tid 28.4.2016 
 
 
 
Karl-Gustav Svedjebäck  Roger Kronlund 

PROTOKOLLET HAR 
VARIT FRAMLAGT TILL 
PÅSEENDE 

Tid och plats 29.4.2016         Utdragets riktighet bestyrker: 
Stadshuset i Närpes 
 
 
 
Björn Häggblom 
Förvaltningsdirektör   
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Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet 
 

KomL § 54: 
 

"Kallelse till sammanträde skall avsändas och bringas till allmän kännedom 
minst fyra dagar före sammanträdet. I kommunfullmäktiges arbetsordning kan 
även längre kallelsetid bestämmas." 
 

KomL § 58 mom. 1: 
 
"Fullmäktiges sammanträde är beslutfört, då minst två tredjedelar av ledamö-
terna är närvarande." 
 
Kallelse till sammanträdet har bringats till allmän kännedom i anslagstavlan 
13.4.2016 samt  avsänts till fullmäktige samma dag. 
 

 
ORDFÖRANDEN TORDE 

 
1) förrätta namnupprop 
 
varefter 
 
2) konstateras huruvida sammanträdet är lagligen sammankallat och med 
hänsyn till antalet närvarande fullmäktige beslutfört. 
 

ORDFÖRANDE FÖRRÄTTADE 
 

1) namnupprop och konstaterade att 33 ordinarie fullmäktige och 2 ersät-
tare var närvarande 
 
varefter 
 
2) konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och med 
hänsyn till antalet närvarande fullmäktige beslutfört. 
 

------ 
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Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende 
 

KomL § 62: 
 

"Vid kommunalt organs sammanträde skall föras protokoll, som undertecknas 
av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. 

 
KomL § 61: 

 
Den som deltagit i beslutsfattandet, lagt fram ett motförslag eller röstat mot be-
slutet samt den som föredragit ärendet har, om beslutet avviker från beslutsför-
slaget, rätt att anmäla avvikande mening genom att reservera sig mot beslutet. 
Reservationen skall göras genast efter att beslutet har fattats. En skriftlig moti-
vering som har framställts innan protokollet justerats skall fogas till protokollet. 
 
Den som har röstat mot beslutet eller reserverat sig är inte ansvarig för beslu-
tet. Föredraganden är ansvarig för ett beslut som fattats på hans föredragning, 
om han inte har reserverat sig. 
 

KomL § 63: 
Fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders protokoll jämte därtill fogad an-
visning om rättelseyrkande eller besvärsanvisning hålls efter justeringen offent-
ligt framlagda så som meddelats på förhand. Andra myndigheters protokoll 
hålls framlagda på motsvarande sätt, om myndigheten anser det vara behöv-
ligt. 
 

STADSFULLMÄKTIGE TORDE BESLUTA 
 

1) att utse två fullmäktigeledamöter att justera protokollet den             
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den            
 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Stadsfullmäktige beslöt 
 
1) att utse fge och fge att justera protokollet den 28.4.2016. 
 
2) att protokollet hålles till allmänt påseende i stadshuset den 29.4.2016.
            
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes stad, köpare: Camilla och  
Kennet Franzén 

 
SSTYR 12.04.2016, 52 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Camilla och Kennet Franzén har anhållit om att få köpa jordbruksmarken (be-
tesmark) som Närpes stad äger längs Korsnäsvägen ca 2,4 km västerom 
Övermark centrum. Över området finns en av stadsfullmäktige godkänd 
(30.3.2009 § 59) markanvändningsplan som innehåller sammanlagt 10 egna-
hemstomter, jordbruksmark och skogsmark. Området som i planen reserverats 
som jordbruksmark är ca 4,11 ha stort. 
 
Jordbruksmarken har tidigare bjudits ut till försäljning medels annons i tidningen 
Syd-Österbotten men ingen har visat intresse för området. Kennet Franzén 
som har byggt ett bostadshus på området kan däremot använda området. Ef-
tersom jordbruksmarken på området inte är av bästa kvalitet och för vilken det 
inte visats intresse från andra jordbrukare kan det anses motiverat att sälja om-
rådet till Camilla och Kennet Franzén. Staden behåller bostadstomterna och 
skogsmarken intill tomterna. 
 
Försäljningen gäller ett ca 4,55 ha stort område av fastigheten Johannesskog 
RN:r 11:54 i Övermark by, för 25.790 euro. Området utgöres av ca 4,11 ha 
åkermark och ca 0,44 ha skogsmark. Av köpesumman utgör fastighetens andel 
24.261,08 euro och stödrättigheternas andel 1.528,92 euro (inkl. moms 24%).  
  
Förslag till köpebrev jämte karta, markanvändningsplan och värdering framgår 
av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad samt Camilla och Kennet Franzén god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / säljare: Närpes stad, köpare: Kiinteistö Oy  
Tokmanni Närpiö   

 
SSTYR 12.04.2016, 53 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

I och med att ändringen av detaljplanen för kvarteren 147 och 148 med tillhö-
rande torg- trafik- och grönområden i Närpes centrum har godkänts av stads-
fullmäktige så har tomtköpet med Tokmanni aktualiserats.  
 
Enligt markanvändningsavtalet mellan Närpes stad och Lemminkäinen Hus Ab 
och som godkänts av stadsfullmäktige 20.06.2011 § 30  beräknas tomtens vär-
de enligt 41 €/m2 byggrätt. Samma system och pris tillämpades också vid för-
säljningen av Mitt i stan fastigheten. Enligt samma avtal är byggnadsskyldighe-
ten inom 2 år från undertecknande av köpebrevet. 
 
Försäljningen gäller ett ca 5.890 m2 stort tomtområde av fastigheten Byggdebo 
RN:r 4:203 (545-412-4-203) i Näsby by i Närpes stad. Köpesumman är 123.000 
euro. Området utgöres av tomt nr 1 i kvarter 148 enligt godkänd detaljplan. För 
att staden skall säkerställa sig om att tomten bebyggs har det intagits ett villkor 
i köpbrevet om byggnadsskyldighet enligt vilket uppförandet av ett affärshus 
som är överensstämmande med detaljplanen och godkända ritningar skall vara 
påbörjat senast 31.08.2018.  I annat fall kan köpet hävas.  
   
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Kiinteistö Oy Tokmanni Närpiö god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
Stadsfullmäktiges beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av markpolitiskt program 
 

SSTYR 12.04.2016, 57 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Från 1.5.2015 finns i Markanvändnings- och bygglagen en bestämmelse om 
utövande av markpolitik i kommunen, 5 a § som lyder:  ”Kommunens markpoli-
tik omfattar sådana mål och åtgärder för kommunens markförvärv och genom-
förandet av planer som skapar förutsättningar för en utveckling av samhällen”. 
Bestämmelsen om att kommunen ska utöva en sådan markpolitik som  utveck-
landet av samhällen förutsätter har kommit till särskilt för att främja konkurren-
sen inom handeln och bostadsbyggandet och för att trygga ett tillräckligt 
tomtutbud i växande stadsregioner. Paragrafen syftar till att främja en aktiv 
mark-politik i kommunerna med fri prövningsrätt att använda olika markpolitiska 
metoder.  
 
Kommunerna förfogar över det utbud av markpolitiska metoder som lagstift-
ningen erbjuder. Utöver frivilligt markförvärv har kommunerna sedan tidigare 
haft möjlighet att, enligt förutsättningarna i den nya lagstiftningen, förvärva mark 
genom att utöva förköpsrätt och lösa in mark. Markanvändningsavtal mellan 
kommun och markägare används vid detaljplanering av mark som kommunen 
inte äger. Markanvändningsavtal fungerar väl när det gäller att komma överens 
om planläggningen och att dela på kostnaderna för utarbetandet av en plan, 
speciellt vid planeändringar och kompletterande planläggning. 
   
För att främja genomförandet av en detaljplan har kommunerna möjlighet att 
använda sig av bygguppmaning eller besluta om höjd fastighetsskatt för obe-
byggda byggplatser. Det har under senare år blivit vanligare att kommuner ut-
arbetar markpolitiska program för att stöda kommunens markpolitik och dra upp 
riktlinjer för användningen av markpolitiska metoder. 
 
Det finns stora variationer i omständigheterna för kommunernas markanvänd-
ning och i kommunernas utvecklingsutsikter. I tillväxtcentra är utmaningen att 
upprätthålla ett tillräckligt tomtutbud och att ordna service till invånarna. I av-
folkningskommuner är problemet däremot upprätthållandet av boendeförhål-
landen och service. Lämpliga åtgärder för markpolitiken ska väljas utgående 
från lokala förhållanden. Genom en aktiv markpolitik kan kommunen upprätthål-
la ett tillräckligt tomtutbud för bostads- och arbetsplatsbyggandet i fråga om 
kvalitet och kvantitet, svara på företagens utrymmesbehov samt trygga en jäm-
lik behandling av markägare. Kommunen kan genom markpolitiska åtgärder 
säkra att planerade tomter, utbyggd kommunalteknik och gatunät tas i bruk i tid 
och kostnadseffektivt. Genom att överlåta tomter så att det motsvarar efterfrå-
gan kan kommunen påverka att tomtpriserna hålls på en rimlig nivå. Ett tillräck-
ligt och mångsidigt tomtutbud främjar också konkurrensen inom bostadsbyg-
gandet och i branscherna inom näringslivet. 
 
Med en bra markpolitik säkras ett ändamålsenligt genomförande av planlägg-
ningen, lönsamheten av de investeringar som utförs av kommunen säkras och 
kostnaderna optimeras. Samtidigt skapar man verksamhetsförutsättningar för 
behövlig bostadsproduktion med alternativa boendemiljöer och näringslivsverk-
samhet. Med hjälp av kommunens markanskaffning befrämjas också kommu-
nens möjlighet för befolkningstillväxten och genomförandet av en mångsidig, 
trivsam och fungerande samhällsstruktur i enlighet med målen. Med en bra 
markpolitik kan man undvika att behöva använda de ”tvångsmetoder” som lag-
stiftningen ger möjlighet till.    
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Målsättningen i stadens markpolitik bör fortsättningsvis vara att markanskaff-
ningen i huvudsak sker på frivillig väg där alla markägare behandlas jämlikt.  
 
Som skild bilaga finns förslag till markpolitiskt program för Närpes stad. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att uppgjort markpolitiska program godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt med en komplettering gällande en text om tomt-
överlåtelse: vid tomtöverlåtelse finns inga speciella krav på sökanden då det 
gäller hemkommun, arbetskommun, social bakgrund osv. 
 

------ 
 

Stadsfullmäktiges beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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BESVÄRSANVISNING 

 
  I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.  
 
 Besvärsrätt 

 
I detta beslut får ändring sökas av den som beslutet avser eller vars 
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).  

 
Besvärstid 

 
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.  
 
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärs-
tidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, 
om inte något annat visas. Vid elektronisk delgivning anses parten ha 
fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes. 
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista da-
gen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär 
anföras den första vardagen därefter. 

 
Besvärsmyndighet 

 
Besvären anförs hos Vasa förvaltningsdomstol 
Postadress: PB 204, 65101 Vasa   
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4 vån.  
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi  
Faxnummer: 029 56 42760  
Telefonnummer: 029 56 42611  
 
Öppettider för förvaltningsdomstolens registratur: 08:00-16:15 
 

Besvärens form och innehåll 
 
Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyl-
ler kravet på skriftlig form. 
 
I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges 
 
– det beslut i vilket ändring söks 
– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar 

som yrkas 
– de grunder på vilka ändring yrkas. 
 
I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. 
Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrä-
dare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärs-
skriften, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i be-
svären. 
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I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig 
behövlig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får del-
ges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges. 
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska under-
teckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte komplet-
teras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om av-
sändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets au-
tenticitet och integritet. 
 
Till besvären ska bifogas   
 
– det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks 
– intyg över vilken dag beslutet har delgetts, någon annan 

utredning över när besvärstiden har börjat 
– de handlingar som ändringssökanden åberopar, om de inte 

redan tidigare har lämnats till myndigheten. 
 
Rättegångsavgift 

 
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen 
av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i 
lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndighe-
ters prestationer 26.7.1993/701. 

 
Protokoll 

 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos 
Närps stads registratur.  
 
Postadress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes  
E-postadress: staden@narpes.fi 

  Faxnummer: 06 2241 285  
Telefonnummer: 06 2249 111  
 
Öppettider för kommunens registratur: 08:00-15:45 
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