
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 7/2017, 11.12.2017

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

133 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Harju ja Joel Salmela.

134 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

135 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön kunnanvaltuuston 4.12.2017 tekemät päätökset.

136 §. Ratkaisu rantarakentamisesta: Libäck/Granö
Kunnanhallitus myöntää hakijoille maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen
poikkeamisen uuden asuinrakennuksen rakentamiseksi kiinteistöllä Bäckholm RNro 2:9
Kruunupyynjoen varrella Pårasin kylässä, kiinteistötunnus: 288-406-2-9.
Poikkeamisen myöntämisen ehtona on, että uusi asuinrakennus liitetään kunnalliseen
viemäriverkostoon ja että hakija hakee tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa
vuoden kuluessa. Päätös annetaan tiedoksi hakijalle, lupajaostolle ja ELY-keskukselle.

137 §. Valitus Alavetelin asemakaavasta
Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.9.2017 § 37 Alavetelin keskustan asemakaavan tarkistuksen
ja laajennuksen. RBA Farm och Ateljé / Bo-Erik ja Ann-Kristin Riippa on tehnyt päätöstä
koskevan valituksen 2.11.2017, jonka vuoksi Vaasan hallinto-oikeus on 1.12.2017
lähettänyt lausuntopyynnön Kruunupyyn kunnalle.
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan laatiman lausunnon annettavaksi vastaukseksi
Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntökyselyyn.

138 §. Kiinteistökaupan esisopimuksen voimassaolon määräajan jatkaminen. Forskantintie;
Kruunupyyn seurankuntayhtymä
Kunnanhallitus päätti jatkaa esisopimuksessa kiinteistökaupalle asetettua määräaikaa
31.12.2019 saakka. Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.
Kari Harju ja Björn Gripenberg ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

139 §. Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa
Kunnanhallitus hyväksyi liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi
lausuntopyyntökyselyyn.

140 §. Yhteistyösopimus turkiskoulutuksen lahjoituslehtoraattia varten
Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen turkiskoulutuksen lahjoitus-lehtoraatista.
Sopimus umpeutuu vuonna 2022.

141 §. Edustajan valinta Optiman yhtymäkokoukseen 20.12.2017
Kunnanhallitus päätti, että Bengt-Johan Skullbacka osallistuu Optiman yhtymäkokoukseen
20.12.2017. Björn Gripenberg on varaedustaja.
Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti esityslistassa tehtyihin esityksiin.



142 §. Edustajan valinta kuntayhtymä Kvarnenin yhtymäkokoukseen 18.12.2017
Kunnanhallitus nimesi seuraavat henkilöt edustamaan kuntaa Kvarnen
kuntayhtymäkokouksessa 18.12.2017
Anne-Mie Ranta Hans-Erik Lindgren (varaedustaja)
Tapani Myllymäki Elisabeth Hagström (varaedustaja)
Liane Byggmästar Helena Broända (varaedustaja)
Kunnanhallitus antaa edustajille seuraavat toimintaohjeet:
- Kruunupyy korostaa tiukkaa talousarviota tulevien vuosien aikana ja toteaa, että esitys
kuntien maksuosuuksien pienenemisestä ensi vuonna on hyvä.
- Kruunupyy kehottaa edustajia neuvottelemaan Kruunupyylle vähintään kaksi
hallituspaikkaa Kruunupyyn ollessa ylivoimaisesti suurin omistaja (57,14 %
peruspääomasta).
- Kruunupyy esittää, että yhtymäkokouksen puheenjohtajisto valitaan kuhunkin kokoukseen
erikseen, koska kuntalain 60 §:n mukaan myös kunnan yhtymäkokousedustajat valitaan
kuhunkin kokoukseen erikseen.

143 §. Sisäilmatoimikunnan kokoonpanon muuttaminen
Ådalenin koulun sisäilmatoimikunta on saattanut työnsä päätökseen. Jatkossa toimikunta
toimii kokonaisvaltaisesti kiinteistöstä riippumatta ja siksi sen kokoonpanoa on muutettava.
Kunnanhallitus nimesi seuraavat henkilöt sisäilmatoimikuntaan: työsuojelupäällikkö,
kiinteistövastaava, työterveyshoitaja, sivistystoimen johtaja, tekninen johtaja sekä kyseisen
henkilökunnan edustajia. Tekninen johtaja on koollekutsuja ja sivistystoimen johtaja toimii
sihteerinä. Toimikunta saa kutsua paikkavastaavan/rehtorin sekä muut henkilöstön
edustajat asiantuntijoina kokoukseen.

144 §. Viranhaltijoiden työnjako konsernijohdossa
Kunnanhallitus vahvisti liike- ja riskienhallintojaoston päätöksen 13.11.2017 § 14.
Konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisö-kohtainen
työnjako on seuraava::

Kruunupyyn Sähkölaitos Oy (100 %) – kunnanjohtaja
Kronoby Vatten och Avlopp Ab (100 %) – kunnanjohtaja
Ab Terjärv Vatten och Avlopp (92,5 %) – kunnanjohtaja
Fastighets Ab Kronoby Bostäder (100 %) – talouspäällikkö
Fastighets Ab Heimsjöliden (70,91 %) – talouspäällikkö
Ab Kronoby Konstis Oy (22,84 %) – tekninen johtaja
Fastighets Ab Sparbankshuset (49,8 %) – tekninen johtaja
Kruunupyyn enerigaosuuskunta(44,00 %) – tekninen johtaja

145 §. Kunnanhallituksen ja -valtuuston alustavat kokouspäivät 2018
Kunnanhallitus vahvisti hallituksen ja valtuuston alustavan kokousaikataulun 2018.

146 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi

147 §. Muut asiat
Ei asioita.

_____________________________


