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

------ 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes ledamöterna Sven Jerkku och Matts-Erik Viklund 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                      
den 21.4.2017 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag  
om regionutveckling och tillväxttjänster 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande över utkastet till regeringens 
proposition med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster. Refor-
men av regionutvecklingssystemet och tillväxttjänsterna berör arbets- och nä-
ringsministeriets förvaltningsområde i omfattande grad och på alla förvaltnings-
nivåer.  
 
Reformen av regionutvecklingssystemet har fast anknytning till landskapsre-
formen. Propositionen syftar till att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, region-
utveckling samt sysselsättning, anställningar och verksamhetsförutsättningarna 
för företag med hjälp av satens och landskapens åtgärder samt tjänster som 
dessa ordnar.  
 
Reformen av tillväxttjänsterna har i sin tur samband med spetsprojektet för 
stärkande av konkurrenskraften inom det prioriterade området Sysselsättning 
och konkurrenskraft. I spetsprojektet har fastställts åtgärder för främjande av fö-
retagande. NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas arbetskrafts- 
och företagstjänster sammanförs till tillväxttjänster. Kundens valfrihet ökas ge-
nom att uppgifterna i samband med produktionen släpps ut på marknaden. 
 
Begäran om utlåtande ska besvaras via en elektroniska enkät. Remissenkäten 
finns endast på finska, men kan också besvaras på svenska. 
 
Riktlinjer för utlåtande 

 
- Ändringen i organiseringen av tillväxttjänsterna aktualiseras av landskapsre-

formen. Det är naturligt att NTM-centralernas och arbets- och näringsbyrå-
ernas arbetskrafts- och företagstjänster sammanförs till tillväxttjänster och 
att landskapet får organiseringsansvaret på landskapsnivå. Det är en god 
målsättning att tillväxttjänsterna produceras som ändamålsenliga och sam-
ordnade med beaktande av befolkningens och företagens behov. 

 
- Reformen bygger starkt på marknadsmekanismerna så att kunderna inom 

landskapets tillväxttjänster har rätt att välja tjänsteproducent bland de tjäns-
teproducenter som landskapet utsett. Alternativet är att det i huvudsak 
skulle vara landskapet som producerar tillväxttjänsterna. 
 

- Bolagiseringstvånget för landskapet och begränsningen av landskapets 
möjligheter att producera tillväxttjänster endast vid marknadsbrist innebär 
en stor förändring och konsekvenserna är svåra att överblicka. Ifall mark-
nadsbrist konstateras, träder landskapet till för att täcka upp. Det finns i så 
fall en risk för att tjänsterna koncentreras  till centralorterna och att utbudet 
av tillväxttjänster på landsbygden inte blir tillräckligt. I fråga om de språkliga 
rättigheterna måste det genom lag garanteras att tillväxttjänsterna även i 
praktiken tillhandahålls på finska och svenska. 

 
- En förutsättning för att utbudet av tillväxttjänster på landsbygden ska kunna 

garanteras är att även små producenter får tillträde till marknaden. Till pro-
ducenter bör även kunna godkännas bolag som är anknutna enheter till 
kommuner. 
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- Utgångspunkterna i landskapen kommer att vara mycket olika. I Österbot-
tens fall måste understrykas betydelsen av arbetskraftsinvandring och integ-
ration, koncentration av specialnäringar och ett starkt exportinriktat närings-
liv.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att Närpes stad avger ett svar på remissenkäten utgående från ovanstående 
riktlinjer, med tillägget att enkäten borde finnas tillgänglig på båda nationalsprå-
ken. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arrendering av bostadstomt 5:162 i Kåtnäs/Bostads Ab Närpes Solhagen 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Bostads Ab Närpes Solhagen anhåller om att få arrendera och senare lösa in 
tomt nr 5 i kvarter 162, del av fastigheten Häggback RN:r 1:109 i Kåtnäs by, 
Närpes stad. Tomtens storlek är cirka 3.200 m2 och dess värde är 38.400 euro. 
Arrendetiden föreslås börja från 1.5.2017. Förslag till arrendeavtal framgår av 
bilaga.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att godkänna bilagda arrendeavtal med Bostads Ab Närpes Solhagen gällande 
arrende av tomt nr 5 i kvarter 162, del av fastigheten Häggback RN:r 1:109 i 
Kåtnäs by.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Hffi
ruNNP¡S STAD
Stadsstyrelsen

ARRENDEAVTAL

Med detta arrendeavtal utarrenderas ett område, som är avsett att bebyggas med radhus.

Följande arrendevillkor har avtalats:

1 Arrendegivare

Närpes stad

2 Arrendetaeare

Bostads Ab Närpes Solhagen

3 Det arrenderade området

Ett cirka 3.200 m2 stort område av fastigheten Häggback RN:r 1:109 i Kåtnäs by, i Närpes

stad. Området utgöres av tomt nr 5 i kvarter 162 och framgår av den bilagda kartan.

4 Arrendetid

Arrendetiden är 30 (trettio) år räknat från och med den L.5.2OL7.

5. Tomtvärde och arrendeaveift

Tomtens värde vid arrendetidens början utgör: 38 400,00 €.

Det årliga arrendets storlek vid arrendetidens början uppgår till tO% av tomtens värde

vilket det första arrendeåret är 3 840,00 €.

Tomtvärdet bindes vid levnadskostnadsindex sålunda att ovannämnda tomtvärde utgör

grundvärde.

Grundindex utgörs av indextalet för den månad som omedelbart föregår den månad då

avtalet trätt i kraft. Jämförelseindex utgörs av september månads indextal. Om
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jà mförelseindexta let är högre eller lägre än gru n d indextalet höjes eller sänkes tomtvärdet i

motsvarande mån. Det justerade tomtvärdet gäller från och med 1:a november. Under det

kalenderår då avtalet ingås göres ingen indexjustering.

Då arrendeområdet inlöses av arrendetagaren utgôrs inlösn ingspriset av det på ovan nämnt

sätt senast justerade tomtvärdet. Sedan tio år förflutit från arrendetidens början och

därefter årligen har staden rätt att fastställa nytt tomtvärde, som kan vara högre eller lägre

än vad det på ovan nämnda sätt indexjusterade tomtvärdet skulle vara.

Den årliga arrendeavgiften utgör tio (1-0) procent av det tomtvärde, som fastställts per 01

november och debiteras för he la pågående kalenderåret eller - om avtalet trätt i kraft u nder

året - från ikraftträ delsedagen till årets slut.

Arrendeavgiften skall erläggas senast den 30 november

Vid försenad betalning är staden berättigad att bryta avtalet och uppbära förseningsränta

enligt räntelagens 4 5 1 mom. på de förfallna beloppen.

6. Skvldiehet att bebvssa området

Det arrenderade området skall av arrendetagaren bebyggas med en idetaljplanen angiven

bostadsbyggnad. Arrendetagaren är skyldig att påbörja byggnadsarbeten a enligt av

byggn adstillsyn smyndìgheten godkända ritningar inom två år. I annat fall upphör

arrendeavtalet att gälla utan separat uppsägning då ovannämnda två år förflutit.

7. ln lösn ine av arrendeområdet

Efter det att Brunden till bostadsbyggnaden (se punkt 6) färdigställts och godkänts av

byggn adsinspektionsmyn d igheterna har arrendetagaren rätt att medelst sepãrat köpebrev

inlösa arrendeområdet för det belopp, som ienlighet med punkt 5 fastställts som tomtens

värde.
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8. Arrendetagarens företrädesrätt till nVtt arrende

Arrendetagare, som uppfyllt sina skyldigheter enligt detta avtal, har vid arrendetidens

utgång företrädesrätt till att få arrendera tomten ånyo om staden arrenderar ut tomten

för samma bostadsändamå1.

Staden bör meddela arrendetagaren senast ett år före arrendetidens utgång huruvida

tomten arrenderas ut för samma bostadsändamål och i så fall på vilka villkor.

Om arrendetagaren önskar använda sig av ovan nämnda företrädesrätt skall han senast

sex månader före arrendetidens utgång skriftligen meddela därom till staden med risk att

han annars förlorar sin rätt.

9. Bortskaffande av bvggnader m.m. då avtalet upphör

Vid arrendetidens utgång är arrendetagaren skyldig ifall icke med staden annorlunda

överenskommes, att på egen bekostnad riva och bortföra alla på tomten uppförda

byggnader, anordningar och anläggningar och iståndsätta tomten.

Om inte byggnader, anord n ingar och anläggningar är avlägsnade inom sex månader efter

arrendetidens utgång, är staden berätt¡gad att för arrendetagarens räkning sälja dessa på

offentlig auktion och ombesörja tomtens ¡ståndsättn¡ng på arrendetagarens bekostnad.

10. överlåta nde av arrenderätten

Arrendetagaren får inte utan stadens medgivande överlåta tomten eller del därav att

användas eller innehavas av tredje person. Efter att grunden till bostadsbyggn ad en (se

punkt 6) färdigställts och godkänts av byggnadsinspektionsmyn d igh eterna har

arrendetagaren likväl rätt att utan stadens hörande överlåta arrenderätten till tredje

person. Arrendetagaren är dock skyldig att inom en månad från överlåtelsen anmäla

därom t¡ll staden och samtidigt bifoga kopior av överlåtelseha nd lingarn a jämte andra

nödiga handlingar. Staden förbinder s¡g att inte sälja tomten till tredje person under

a rrend etiden.
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tL Väsaveift

Arrendetagaren är skyldig att ombesörja underhåll och renhållning av byggnadsplaneväg

på sätt som stadgas i lag(669/781om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna

områden. I det fall att den vä9, som finns vid tomten, inte på stadgat sätt upplåtits för

allmänt begagnande, men vägen likväl används för allmän trafik, är arrendetagaren skyldig

att ombesörja vägavsnittets underhåll och renhållning eller betala vägavgift för enskild väg,

ifa ll inte annat överenskommes.

12. Vattent¡änster

Arrendetagaren tecknar avtal med vederbörande vattentjänstverk angående anslutning av

fastigheten till verkets vattenledning och/eller avlopp.

13. Bestämmelserrörandearrendetomten

På tomten växande träd får inte skadas ej heller fällas utan stadens lov. Fällda träd tillhör

staden.

Arrendetagaren är skyldig att hålla byggnaderna brandförsäkrade till sitt fulla värde.

Tomten, del därav samt på den befintliga byggnader, anordningar eller anläggningar får ej

utan stadens medgivande användas för annat ändamål än vad som angetts i detta

arrendeavtal. Arrendetagaren är skyldig att hålla på tomten befintliga byggnader,

anläggningar, anordningar, staket samt obebyggd tomt ellertomtdel igott skick ävensom att

fullgöra vad vederbörande inspektionsmynd igh eter vid verkställd besiktning föreskrivit.

Tomten får inte användas för upplagring på ett för omgivningen förfulande eller störande

sätt. Ej heller får på tomten idkas sådan verksamhet, som kan genom rök, lukt, buller eller

annat liknande förorsaka oskäligt men för granne.

Staden har rätt att verkställa syn på tomten. Om synen skall, om det utan svårighet kan ske, i

god tid ges meddelande åt arrendetagaren, som om möjligt bör närvara vid synen. Vid synen

granskas om tomten och dess byggnader är i gott skick och om arrendeavtalets
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bestämmelser i övrigt har följts. Om granskningen föranleder anmärkningar, skall

bristfäll¡gh ete rn a åtgärdas av arrendetagaren inom av staden fastställd tid.

Arrendetagaren är skyldig att tillåta dragande av avlopps-, vatten-, telefon- och

elledningar ävensom andra dyfika ledningar på tomten samt till ledningarna hörande

stöd och fästen liksom underhåll och reparation av ledningarna.

74. Uppsägning av a rrendeavta let

Om uppsägning av arrendeavtalet gäller vad därom stadgas i Jordlegolagen (258/66) SS 23

och 54.

l-5. lnskrivning, inteckning och avtalsböter

Arrendetagaren är berätt¡gad och skyldig att utan stadens vidare hörande låta inskriva

detta arrendeavtal enligt jordabalkens föreskrifter till säkerhet för arrenderättens

bestån d.

Staden är berättigad att på arrendetagarens bekostnad söka och vinna inteckning i

tomtens arrenderätt och på tomten befintliga byggnad er och an läggningar till sä kerhet för

betalning av den årliga arrendesumman till högst det belopp som antecknats nedan i

d en na pun kt.

Om arrendetagaren bryter mot detta avtals villkor eller med stöd av avtalet utfärdade

bestämmelser, är arrendetagaren skyldig att till staden betala förutom skadeersättning i

denna punkt antecknade avtalsböter.

Avtalsböter euro: åttahundraû4!_q_1948¿ì

1,6. Tillässsvillkor

M en ingsskilja ktigheter på grund av detta avtal avgöres vid Österbottens tingsrätt. Om

inte annat avtalats i detta avtal efterföljes stadgandena ijordlegolagens (258/66) 3 kap.

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för staden och ett för

a rren d etaga ren.
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t7. Underskrifter

Närpes den / 20

STADSSTYRELSEN I NARPES

Ha ns Erik Lindqvist Björn Häggblom
Förvaltn ingsdirektörStadsd irektör

Jag godkänner detta arrendeavtal och förbinder mig att noga uppfylla dess villkor

Närpes den / 20

Arrendetaga re

Bev¡ttn at av:
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- Fritidsnämnden 28.3.2017 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att anteckna ovannämnda handling för kännedom. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av  kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning el-
ler verkställighet: 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: 
 
 
 
 
I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas 
genom besvär med stöd av kommunallagen med motiveringen att beslutet strider 
mot lagen om offentlig upphandling. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att ett brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som 
antecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
I rättelseyrkandet ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen 
anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer. 
Till rättelseyrkandet skall fogas 
- det beslut i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original 
- handlingar man hänvisar till 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Stadsstyrelsen i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
E-post: staden@narpes.fi 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den sista dagen för den tid rättelseyrkande får framställas innan äm-
betsverket stänger. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet 

 
Över detta beslut kan besvär anföras hos: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 

Besvärstid 
Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part 
anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett 
brev därom  avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset el-
ler som har antecknats i ett  särskilt intyg om delfående av beslutet. 
Beslut som getts efter anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då 
beslutet gavs. 
 
Vid beräkningen av dagen för delfåendet och tiden för sökande av ändring ska föl-
jande bestämmelser i lagen om beräknande av laga tid beaktas: 
* den dag då tiden för sökande av ändring anses börja räknas inte med i tidsfristen 
* om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första  
   maj, julafton, midsommarafton eller en söckenlördag, får ändring sökas den  
   första vardagen därefter 
* ändring ska sökas senast den sista dagen av tidsfristen innan ämbetsverket  
  stänger. 

 
Besvärsskrift 

Av besvärsskriften bör framgå: 
- besvärandens namn, yrke, boningskommun, postadress och telefonnummer 
- beslut, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller av den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens namn, yrke, boningskommun och postadress upp-
givas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och bevis över den dag, 
från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till  besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. 
Besvärshandlingarna skall vara framme senast den sista besvärsdagen innan ver-
ket stänger. 

 
Rättegångsavgift 

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig-
heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. I nämnda lag finns särskilda bestämmelser 
om vissa fall där avgift inte uppbärs. 
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