
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 12/2012, 13.8.2012 
 
 
205 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
206 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marina Furubacka ja Susanne Hongell. 
 
207 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista täydennetään pykälällä Elinkeinokeskus Concordia.   
 

208 § Sammanslutning Kjell Gripenberg ym. poikkeamislupahakemus 
 Kunnanhallitus puoltaa Sammanslutning Kjell Gripenberg m.fl. 

rakennuslupahakemusta rakennustarkastajan perusteluihin viitaten. 
 
209 § Kirjanpitoraportti 1.1. – 30.6.2012 
 Kunnanhallitus päätti merkitä kirjanpitoraportin tiedoksi. 
 Seuraavassa kokouksessa esitellään eritelty raportti teknisen lautakunnan 

talousarvion käytöstä ajalta tammikuu-kesäkuu 2012. 
 
210 § Lausunto kuntayhtymä Kiurulle ensihoidon järjestämisestä  
 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen lähettää kysymyksen uudelleen 

valmisteltavaksi ja että valtuutetut saavat lisätietoja. Pyydetään lisäaikaa niin, että 
kysymys voidaan käsitellä seuraavassa kokouksessa. 

 
211 § Kuntayhtymä Kårkulla samkommunin lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2013 – 

2015 
 Kunnanhallitus toteaa, että kuntayhtymän 4 prosentin kustannusnousu vuodelle 

2013 voidaan pitää korkeana kunnan taloudellinen tilanne huomioiden. Kårkullan 
odotetaan jatkossa sopeuttavansa taloussuunnitelmansa paremmin kuntien 
taloudelliseen tilanteeseen. Kårkullan palveluhintojen ei tule olla korkeampia kuin 
vastaavien palvelumuotojen, jotka kunta tuottaa itse.  

 
212 § Kysely kunnan suuntautumisesta; työryhmän loppuraportti, pöydälle pantu asia 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen panna toimeen 27.2 § 56 tekemänsä 

päätöksen kyselyn järjestämisestä kunnanjakoselvityksestä niin että kysely on 
lähetettävä viimeistään 24.8 ja vastaukset toimitettava Mailhouse Oy:hyn 
viimeistään 14.9. 

 Liane Byggmästar, Peter Svartsjö, Susanne Hongell ja Hans-Erik Lindgren 
ilmoittivat eriävät mielipiteensä päätöksen johdosta ja jättivät kirjallisen vastalauseen 
ennen pöytäkirjan tarkistamista. 

 
213 § Oikeusministeriön lausuntopyyntö; Kokkolan ja Vaasan oikeusaputoimistojen 

yhdistäminen 
Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista Kokkolan ja Vaasan oikeusapu-
toimistojen hallinnollisesta yhdistämisestä. 
 

214 § Kokkolan kaupungin lausuntopyyntö maa-ainesten ottamisesta kunnan rajalla, 
Kokkolan Autoilijat Oy 

 Kunnanhallitus päätti, ettei sillä ole huomauttamista maa-ainesten ottamisen 
suhteen.  

 
215 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus kirjasi tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuksi. 
 



216 § Concordia 
 Kunnanhallitus päätti, että asia käsitellään 3.9. 
 
217 § Elisabeth Hagströmin aloite yleiskaavasta Alavetelin Slotte-Sandbacka alueelle. 
 Kunnanhallitus päätti siirtää aloitteen tekniselle lautakunnalle. 
 
218 § Peter Albäckin aloite koskien sivistystoimea 
 Kunnanhallitus päätti, että teiden luokituksia koskeva asia siirretään lautakunnalle ja 

että keskustelu asianomaisten puheenjohtajien kanssa otetaan käsittelyyn 
seuraavassa kokouksessa.  

  
___________________ 


