
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 3/2012, 27.2.2012 
 
41 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
42 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Stefan Dahlvik ja Marina Furubacka. 
 
43 § Esityslistan hyväksyminen 

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan ja päätti keskustella edustuksesta elinkeinokeskus 
Concordiassa, hallituksen ja valtuuston puhemiehistön välisestä tapaamisesta sekä 
tarjouksista lakimiespalveluista tämän kokouksen pykälässä Muut asiat. 

 
44 § Kyselytunti 

Pietarsaaren työ- ja elinkeinotoimiston toimistonjohtaja Mats Löfberg kertoi toiminnasta 
ja hankkeista, joiden kohderyhmänä ovat nuoret alle 25-vuotiaat työttömät. 
Kunnanjohtaja kertoi verokehityksestä. 
Tiedonsaanti merkittiin tiedoksi. 

  
45 § Lautakuntien pöytäkirjat 

Kunnanhallitus ei ota rakennuslautakunnan ja ympäristölautakunnan tekemiä päätöksiä 
käsiteltäväkseen. Teknisen lautakunnan pöytäkirja otetaan käsittelyyn seuraavassa 
kokouksessa, kun pöytäkirja on tarkastettu. Hallitus kehottaa teknistä lautakuntaa 
tarkistamaan pöytäkirjan tarkastamista koskevia rutiineja. 

 
46 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja 
 Hallitus päätti panna valtuuston 16.2.2012 tekemät päätökset täytäntöön. 
 
47 § Kutsuntalautakunta 2012 

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen nimetä kutsuntalautakuntaan vuodelle 2012 
seuraavat henkilöt:  
Jäsen: Hans-Erik Lindgren 
Varajäsen: Ossian Wassborr. 
 

48 § Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi 2012 
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 euroa käyttövaroistaan 
vuoden 2012 veteraanipäivän viettämiseksi.  

 
49 § Norra svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. 
 Kunnanhallitus päätti myöntää 3 000 euron avustuksen rintamaveteraanien kuntoutusta 

varten vuonna 2012 Norra svenska Österbottens krigsveteranförening r.f:lle.  
Määräraha myönnetään hallituksen käyttövaroista/sosiaali- ja terveydenhuolto. 

  
50 § Kruunupyyn alueen päivähoito ja esikoulu 
 Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti hallituksen edustajaksi sivistyslautakunnan 

työryhmään Susanne Hongellin. Työryhmän tehtävänä on selvittää konkreettisia 
malleja siitä, miten päivähoito- ja esikoulupaikkoja voi kehittää Kruunupyyn alueella. 

 
51 § Anomus teollisuustontin ostamisesta, Kronoby Energiandelslag 
 Kunnanhallitus päätti myydä Kruunupyyn keskustassa Torgarentien varrella olevan 

tontin nro 1 korttelissa 168 Kronoby Energiandelslagille. Alue on n. 6 800 m2 määräala 
tilasta Undergången RNro 2:78 Kruunupyyn kunnan Hopsalan kylässä. Hinta on 2,50 
€/m2. Tontilla sijaitsevan äänivallin takia arvioidaan tontin pinta-alaksi 6 400 m2 hintaa 
laskettaessa. Tonttimaan kokonaishinta on 16 000 euroa. 



 Laaditaan normaali kauppakirja, jossa maininta äänivallista rautatien vastaisella 
tonttirajalla. 

 Ossian Wassborr ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.  
 
52 § Anomus kaavamuutoksesta Alavetelin keskustassa; Gustafsson 
 Kunnanhallitus päätti antaa tekniselle osastolle tehtäväksi aloittaa 

asemakaavamuutoksen laatimisen Alavetelin keskustassa. Alueelle on tarkoitus 
rakentaa omakotitalo. Muutoksen hakijat, Ole ja Ylva Gustafsson vastaavat 
suunnittelukustannuksista ja kunnallisteknillisistä kustannuksista. 

 
53 § Yhteisen maaseutuhallinnon järjestämisestä koskevan päätöksen toimeenpaneminen 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja on toimittanut selostuksen ja kunnanjohtaja sekä 

kunnansihteeri kommentteja asiasta. Kunnanhallitus päätti merkitä kirjelmät tietoon. 
 John-Erik Sandvik ja Peter Albäck ilmoittivat eriävät mielipiteensä päätöksen johdosta. 
 
54 § Jätekuljetukset 
 Kunnanhallituksen kanta on, että sopimuspohjainen järjestely jatkuu entiseen tapaan. 

Kanta ilmoitetaan Pohjanmaan jätelautakunnalle ja kunnan edustajalle lautakunnassa. 
 
55 § Osallistuminen TerPS2 -hankkeeseen - hyvinvoinnin edistämisen johtaminen ja 

seuranta Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kunnassa, pöydälle pantu asia 
 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen osallistua TerPS2 -hankkeeseen. Hanke 

rahoitetaan kunnan määrärahasta omia sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä 
kustannuksia varten. 

 
56 §  Kysely kunnan suuntautumisesta 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen toteuttaa kyselyn kunnan suuntautumisesta 

ja nimesi työryhmän, jonka tehtävänä on kysymysten ja aikataulun selvittäminen.  
 Työryhmän kokoonpano: Peter Albäck (koolle kutsuja), Marina Furubacka, Elisabeth 

Hagström, Susanne Hongell, Stefan Högnabba, Hans-Erik Lindgren ja Kerstin Myrskog 
(sihteeri). 

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

 
57 § Kysely -asian käsittely 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat toimittaneet pyydetyt selitykset. 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen tuomita puheenjohtajan ja kunnanjohtajan 

selityksiä ja toivoo heidän julkisesti myöntävän tehneensä virhearvioinnin. Muuten 
juridinen ja poliittinen tarkastus on vietävä eteenpäin. 

 Liane Byggmästar, Stefan Dahlvik ja Hans-Erik Lindgren ilmoittivat eriävät 
mielipiteensä päätöksen johdosta ja jättivät kirjallisen vastalauseen ennen pöytäkirjan 
tarkistamista. 

 
58 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksiantoasiat tietoon. 
 
59 § Muut asiat 
 Kunnanhallitus merkitsi muut asiat tietoon. 

___________________ 


