
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 13/2013, 9.9.2013 
 
 
 
213 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
214 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liane Byggmästar ja Mikaela Dahlbacka. 
 
215 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.  
 
216 § Rakennemalli ”Elämänlaatu 2040” 
 Concordian aluesuunnittelija Gustav Nygård kertoi Pietarsaaren seudun 
 rakennemallista Elämänlaatu 2040. 

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.  
Kunnanhallitus haluaa nostaa esille valtatien 13 ja kantatien 63 tärkeinä 
kehityskohteina suunnitelmassa. 
  

217 § Kyselytunti 
 Kunnanjohtaja kertoi väestökehityksestä, sosiaali- ja terveydenhuollon 

säästötoimenpiteistä, Kokkolan ehdotuksesta liittyen kuntarakenneselvityksiin sekä 
Optima-kuntayhtymän perussopimuksesta koskien Kruunupyyn toimintaa. 

 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedonsaanti tiedoksi. 
 
218 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
219 §  Kårkullan kuntayhtymän lausuntopyyntö rahoitussuunnitelmasta vuosille 2014–2016 
  Kunnanhallitus päätti yhtyä Kokkolan laatimaan lausuntoluonnokseen Kruunupyyn 

kunnan osalta. 
   
220 § Fastlighets Ab Heimsjölidenin anomus osakepääoman korotuksesta 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti osallistua osakepääoman korotukseen 

edellyttäen että muutkin osakkaat osallistuvat kukin omilla osuuksillaan. 
Kunnanhallitus asetti työryhmän toimenpideohjelman toteuttamiseksi. Työryhmän 
jäseniksi valittiin Ulrika Ahlbäck, Bengt-Johan Skullbacka, Bernt Slotte, Bernt 
Storbacka ja Clas-Eirik Slotte.  

 
221 § Kruunupyyn kunnan valmiussuunnitelman hyväksyminen 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Kruunupyyn kunnan uuden 
valmiussuunnitelman ja esittää kunnanvaltuustolle 
- että valmiussuunnitelma hyväksytään.   

 
222 § Maankäyttösopimuksen hyväksyminen, Ole Gustafsson  
 Kunnanhallitus päätti hyväksyä maankäyttösopimuksen tilalla Heimers RNr 32:4 

Alavetelin kylässä. 
 
223 § Maankäyttösopimuksen hyväksyminen, Boström  
 Kunnanhallitus päätti hyväksyä maankäyttösopimuksen tilalla Ståhl RNr 14:21 

Påraksen kylässä. 
 
224 § Palkkauksen vahvistaminen, henkilöstösihteerin virka 
 Asia vedettiin kunnanjohtajan pyynnöstä pois esityslistalta. 
 



225 § Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö; Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 
vuodelle 2040 ja aiesopimus vuosille 2013–2016 

 Kunnanhallitus yhtyy teknisen päällikön esitykseen. 
 Kunnanhallitus peräänkuuluttaa turvajärjestelyjä valtatiellä 13 Alavetelin 

keskustassa. 
 Kunnanhallitus haluaa myös huomauttaa, että liikenneturvallisuus on huono 

Åsbackantiellä (tie 747) raskaan liikenteen takia. 
 
226 § Aluehallintoviraston lausuntopyyntö;  Blue Päls Ab, turkistarhatoiminta ja toiminnan 

laajentaminen 
 Kunnanhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Blue Päls Oy:lle. Lupaa 

haetaan turkistarhatoimintaan ja toiminnan laajentamiseen Kruunupyyn kunnassa 
Kortjärven kylässä tiloilla Rävskog RNr 13:109 ja Blue Päls RNr 92:1 sekä 
Teerijärven kylässä tilalla Damström RNr 23:19-M601. 

 
227 § Kunnanvaltuuston Strategia 2020 
 Kunnanhallitus kirjaa Strategian 2020 tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, 
 - että Strategia 2020 otetaan keskusteltavaksi ja hyväksytään. 
 
228 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksiantoasiat tiedoksi 
 
229 § Bertel Riipan kysymys 
 Bertel Riippa pyytää selvittämään, oliko päätös §:ssä 207 / 19.8.2013 laillinen. 
 Kunnanhallitus päätti siirtää asian valmisteltavaksi. 
 
230 § Sissi Brännbackan irtisanoutuminen virastaan 
 Kunnanhallitus päätti hyväksyä henkilöstösihteeri Sissi Brännbackan 

eroanomuksen. 
 
  
 

___________________ 


