
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 5/2016, 4.4.2016

69 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi.

70 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karin Saarukka ja Bengt-Johan Skullbacka.

71 § Esityslistan hyväksyminen
Vt. kunnanjohtaja ilmoitti lisäasian pykälään 88 Muut asiat.
Puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja ilmoittivat pari lisäasiaa pykälään 87
Tiedoksiantoasiat.
Muilta osin esityslistan hyväksyttiin työjärjestykseksi.

72 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa
olevien toimielinten päätöksiä:
- tekninen lautakunta, 16.3
- ruotsinkielinen koulujaosto, 17.3
- ympäristölautakunta, 29.3

73§ Kiintiöpakolaisten vastaanotto 2016
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Kruunupyyn kunta vastaanottaa 10
- 15 kiintiöpakolaista vuonna 2016 seudulla tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Sijoittaminen riippuu siitä, mistä voidaan vapauttaa sopivia asuntoja, kun on selvillä
että pakolaiset ovat tulossa.

74 § Avustusten jakaminen 2016
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen avustaa Botnia 4H:ta 8 500 eurolla.
3 000 euroa siirretään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle jaettavaksi kunnan
kolmelle Folkhälsan-yhdistykselle ja heidän uimakoulutoimintaan.

75 § Työryhmä kunnan talouden tasapainottamiseksi
Kunnanhallitus tutustui työryhmän ehdotuksiin ja vie alla olevat että-lauseet
valtuustolle päätöstä varten sekä kirjasi tiedoksi, että keskustan tulokorotus- ja
säästöehdotukset vuoden 2016 talousarvioon ovat saanet vastauksen.
- että kirjastopäällikön tointa ei julisteta haettavaksi vuonna 2016. Sen sijaan
etsitään sisäisiä ratkaisuja vuodelle 2016. Resurssit jaetaan uudelleen ja aukioloajat
supistetaan ja muutetaan, kirjastot ovat kiinni vuorotellen
- että selvitetään mahdollisia tuloja kirjastoauton myynnistä ja valtion tuen
takaisinmaksua. Kirjastoauton olla vai eikö olla, siihen otetaan kantaa kun lukuja on
saatavilla
- että vuoden 2017 talousarvion alla selvitetään kustannukset, jos ulkopuolinen
lähettiauto hoitaisi kuljetukset (kirjat) kirjastoauton sijaista
- että selvitään entistä laajemmin, voidaanko päivälehdet tilata sähköisessä
muodossa
- että kirjallisuuden, päivälehtien ja aikakauslehtien hankintamenot vähennetään 15
%, n. 12 000 €
- että koulukuljetuksen lippuhinta nostetaan 1,50 eurosta 2 euroon syksystä 2016
alkaen
- että lautakunnat vähentävät kokousmääränsä kokouspalkkioiden laskemiseksi ja
- että kunta myy pienempiä yksityisiä metsäkiinteistöjä.



76 § Toimikunta kunnan talouden tasapainottamiseksi
Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan seuraavat jäsenet:
Liane Byggmästar, Sixten Dalvik, Göran Strandvall, Peter Svartsjö, vt.
kunnanjohtaja Malin Brännkärr, talouspäällikkö, tekninen päällikkö ja sivistystoimen
johtaja. Bengt-Johan Skullbacka on kaikkien luottamushenkilöiden varajäsen.
Sihteerinä ilman äänioikeutta toimii hallintopäällikkö. Vt. kunnanjohtaja toimii
koollekutsujana. Toimikunnalla on oikeus kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

77 § KVT-Vesihuolto Oy; anomus kunnallisesta takauksesta
Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto myöntää KVT-Vesihuolto Oy:lle takauksen omistusosuuksien
mukaisessa suhteessa siten, että Kruunupyyn osuus takuusitoumuksesta on
1 080 000 € (24%). Lainan yhteismäärä on 4 500 000 € ja laina otetaan
Kuntarahoitus Oyj:ltä edellä mainituin ehdoin. Vastavakuutena hyväksytään kiinnitys
kiinteistössä Puhdistamo 236-401-13-88 omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

78 § Bengt Hästbackan valitus kunnanvaltuuston päätöksestä 4.2.2016 § 3
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan tekemän esityksen vastauksena
Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön Bengt Hästbackan jättämän valituksen
johdosta. Lausuntoon liitetään pyydetyt liitteet, ts. pöytäkirjaotteet kunnanhallituksen
ja kunnanvaltuuston kokouksista, joissa asia käsiteltiin. Kunnanhallitus anoo saada
esittää lisää näkökohtia, mikäli hallinto-oikeus katsoo, että asiassa on valitusoikeus.

79 § Peter Albäckin valitus kunnanvaltuuston päätöksestä 4.2.2016 § 3
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan tekemän esityksen vastauksena
Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön Peter Albäckin jättämän valituksen
johdosta. Lausuntoon liitetään pyydetyt liitteet, ts. pöytäkirjaotteet kunnanhallituksen
ja kunnanvaltuuston kokouksista, joissa asia käsiteltiin. Kunnanhallitus anoo saada
esittää lisää näkökohtia, mikäli hallinto-oikeus katsoo, että asiassa on valitusoikeus.
Elisabeth Hagström ilmoitti eriävän mielipiteen päätökseen.

80 § Vastaus Elisabeth Hagströmin aloitteeseen e-kirjojen ja äänikirjojen lainaamisen
opettamisesta
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi ruotsinkielisen koulujaoston tekemän selvityksen
Elisabeth Hagströmin aloitteen johdosta.

81 § Peter Albäck ym. aloite; yritysten ja yhdistysten avustusten säännöt ja valtuuston
20.2.2014 tekemän päätöksen § 3 peruminen
Kunnanhallitus päättää ehdottaa
että kunnanvaltuusto toteaa, että hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan tehtäviin kuuluu luoda edellytyksiä harrastaa urheilua ja terveyttä
edistävää liikuntaa sekä päättää sektorin avustuksista ja apurahoista
että kunnanvaltuusto panee merkille sektoreiden käytännöt ja kriteerit sekä entiset
käytännöt, kun kunnassa toimiville yhdistyksille ja yrityksille myönnetään avustuksia.
että kunnanvaltuusto ei hanki sähköliittymää vaan toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta voi hakea avustusta yhdistyksille ja että lautakunta päättää
mahdollisesta avustuksesta omien kriteeriensä mukaisesti sekä talousarvioraamin
puitteissa
että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteeseen on täten vastattu.

82 § Peter Albäckin ym. aloite Kruunupyyn Sähkölaitos Oy;n myyntiarvon selvittämisestä
Kunnanhallitus päättää ehdottaa:
että kunnanvaltuusto kirjaa tiedoksi edellä olevan selvityksen Kruunupyyn
Sähkölaitos Oy:n myyntiarvosta,
että kunnanvaltuusto ei palkkaa konsulttia tekemään tarkempaa arviota arvosta



että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteeseen on täten vastattu.

83 § Kruunupyyn kunnan yleishyödyllinen rahasto: sääntöjen muutos
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet
säännöt.

84 § Kunnanjohtajasopimus
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajasopimuksen ja keskusteli kunnanjohtajan
ensi vuoden työn tavoitteista. Keskustelu kirjattiin tiedoksi.

85 § Vt. kunnanjohtajan hallitusjäsenyys Folkhälsan Välfärd Ab:ssa
Kunnanhallitus hyväksyi, että vt. kunnanjohtaja Malin Brännkärr käyttää työaikaa
Folkhälsan Välfärd Ab:n hallitusjäsenyyteen.

86 § Vt. kunnanjohtajan anomus virkavapaasta
Kunnanhallitus vahvisti kunnanjohtajan virkavapaan ja loman anomuksen
mukaisesti

87 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi.

88 § Biokaasulaitoksen rakentaminen Kruunupyy-Pedersören alueella
Kunnanhallitus valitsi hankkeen yhteiseen ohjausryhmään seuraavat edustajat:
tekninen päällikkö Bernt Storbacka sekä luottamushenkilöt Stefan Högnabba,
Helena Broända ja Hans-Erik Lindgren.

__________________


