
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 19/2012, 17.12.2012 
 
 
323 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
324 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liane Byggmästar ja John-Erik Sandvik. 
 
325 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
326 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja 
 Kunnanhallitus päätti panna kunnanvaltuuston 13.12 tekemät päätökset täytäntöön. 
 
327 § Talousarvioraportti 1.1. – 31.10.2012 
 Kunnanhallitus päätti merkitä kirjanpitoraportin ajalta 1.1. – 31.10.2012 tiedoksi. 
 
328 § Etuosto-oikeuden käyttämisen harkinta, Lyttsbacka 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei käytä etuosto-oikeuttaan kaupassa, jossa 
myydään noin 1,4 ha suuruinen määrä-ala tilasta Sjöstrand RNr 45:1 Teerijärven 
kylässä. 

 
329 § Henrik ja Helena Boströmin anomus asemakaavan laatimisesta tilalla Ståhl 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä asemakaavan laatimisen osalla tilaa Ståhl RNr 
14:21 Påraksen kylässä edellyttäen, että hakija vastaa suunnittelukustannuksista ja 
kuulutuskustannuksista. Hyväksytään, että HN-Consult Oy toimii alueen 
kaavoittajana. 
Alueelle ei ole laadittu yleiskaavaa, joten suunnittelussa pitää ottaa huomioon 
ympäröivät tilat, jotta nekin voidaan tulevaisuudessa kaavoittaa. 
Ennen kuin kunta hyväksyy lopullisen suunnitelman, laaditaan nk. 
maankäyttösopimus, jossa sovitaan mm. kunnallistekniikan rakentamisen 
kustannuksista. 

 
330 § Vastaus Elisabeth Hagströmin aloitteeseen; pöytäkirjojen hakutoiminto 
 Kunnanhallitus päätti merkitä ATK-vastuuhenkilön laatiman selvityksen tiedoksi. 

Aloitteeseen voidaan ottaa kantaa ensi vuonna sähköisen kokousmateriaalin 
mahdollisen hankinnan yhteydessä. 

  
331 § Vastaus Susanne Hongellin aloitteeseen avoimien kokousten arvioimisesta 

Kunnanhallitus päätti merkitä asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. Arviointi-PM 
liitetään pöytäkirjaan matkaevääksi seuraavalle hallitukselle.  

 
332 § Peter Albäck ym aloite; Peter Albäck ym. aloite; työryhmän asettaminen 
 kuntauudistusta ja liittojäsenyyttä varten  
 Kunnanhallitus toteanee vastauksenaan aloitteeseen valtuustolle 

 - että uuden valtuustokauden edessä ei ole syytä asettaa erityisiä ryhmiä 
selvittämään maakuntajakoa yllä mainituin perustein eikä erityisesti silloin kun uusi 
valtuustokausi alkaa uudella hallituksella, joka tulee ottamaan kantaa suoranaisesti 
tai epäsuoranaisesti kuntarakenneuudistukseen liittyviin kysymyksiin ja 
- että tällä uudistuksella mahdollisesti lyhyellä aikavälillä mutta suuremmalla 
todennäköisyydellä pidemmällä aikavälillä on radikaaleja vaikutuksia 
maakuntajakoon ja maakuntien tehtäviin.  

 
333 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus kirjasi tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuksi. 



 
334 § Koulutus valtuustolle 
 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Elisabeth Hagströmin toivomuksen, että 
 valtuustolle kerrotaan ensimmäisessä kokouksessa kuntarakenneuudistuksesta.  
 
335§ Ensihoito 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Elisabeth Hagströmin huomautus 
 ensihoidosta selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä. 

___________________ 
 

 
 
Vuoden viimeinen kokous päättyi puheenjohtajan toteamukseen, että toimikauden viimeinen 
kokous pidetään maanantaina 7. tammikuuta 2013. Hän toivotti kaikille Oikein Hyvää Joulua 
ja Onnekasta Hyvää Uutta Vuotta! 
 

___________________ 
 


