
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 2/2017, 21.8.2017

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

36 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Björn Gripenberg ja Elisabeth Hagström.

37 § Esityslistan hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti, että esityslistaan lisätään pykälä 37: Esityslistan
hyväksyminen. Esityslista hyväksyttiin sen jälkeen kokouksen työjärjestykseksi.

38 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen:
- nuorisoneuvosto, 22.5
- ympäristölautakunta, 23.5
- lupajaosto, 20.6
- tekninen ja ympäristölautakunta, 21.6

39 §. Talousarvioraportti 1.1.-31.7.2017
Kirjattiin tiedoksi

40 §. Kronoby blomsterfond 2017-2019
Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet Kronoby Blomsterfondin hoitokuntaan
2017-2019:
varsinainen jäsen: varajäsen: ehdotuksen antaja:
Monica Lytts-Mursu Inger Backman Folkhälsan, Kruunupyyn

paikallisosasto
Barbro Öst Östen Dahlskog Kruunupyyn seurakunnan

seurakuntaneuvosto
Berit Haga Michaela Sjölind Kruunupyyn

vanhustenkotiyhdistys
Bjarne Träisk Karin Snåre Laulu- ja musiikkiyhteisöt
Fredrik Näse Adam Näse IK Kronan
Puheenjohtajaksi valittiin Berit Haga ja varapuheenjohtajaksi Bjarne Träisk.

41 §. Ystäväkuntayhteistyön toimikunta 2017-2019
Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet ystäväkuntayhteistyön toimikuntaan 2017-
2019:
jäsen: henkilökohtainen varajäsen:
Pekka Saajoranta Vidar Enfors
Karl-Erik Nyberg Karin Saarukka
Anne-Mie Ranta Liane Byggmästar
Britt-Mari Pålsson Hans Sandström
Mirja Sjölund Jan Sjölund
Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Saajoranta ja varapuheenjohtajaksi Anne-Mie
Ranta.

42 §. Keski-Pohjanmaan maakuntaviestityöryhmä 2017-2018
Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti-
työryhmään 2017-2018 Stefan Storvallin.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.



43 §. Edustajan valinta Optiman kuntayhtymäkokoukseen 30.8.2017
Kunnanhallitus päätti nimetä Hans-Erik Lindgrenin (varalle Helena Broända)
Optiman kuntayhtymäkokoukseen 30.8.2017 ja antaa ohjeeksi valita hallituksen ja
tarkastuslautakunnan jäsenet puolueiden yhteisen neuvottelutuloksen mukaan.

44§. Edustajan valinta Svenska Österbottens förbund för utbildning och kulturin
kuntayhtymäkokoukseen 30.8.2017
Kunnanhallitus päätti nimetä Söfuk:in kuntayhtymäkokoukseen 30.8.2017 Liane
Byggmästarin (varalle Bengt-Johan Skullbacka) ja Karin Saarukan (varalle Tapani
Myllymäki). Kunnanhallitus antaa ohjeeksi valita tarkastuslautakunnan ja
kuntayhtymähallituksen jäsenet puolueiden yhteisen neuvottelutuloksen mukaan.

45 §. Kunnan edustajan valinta Suomen Kuntaliiton Vaasan vaalipiirikohtaisille
kuntapäiville
Kunnanhallitus valitsee Bengt-Johan Skullbackan (varalle Hans-Erik Lindgren)
Vaasassa 5.10.2017 järjestettäville Vaasan vaalipiirin kuntapäiville ja antaa hänelle
ohjeeksi valita edustajia puolueiden yhteisen neuvottelutuloksen mukaan.

46 §. Kunnan edustajan valinta Pohjanmaan sote-uudistuksen poliittiseen ohjausryhmään
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa, että Pohjanmaan maakunta- ja
soteuudistusta valmistelevaan poliittiseen ohjausryhmään valitaan Liane
Byggmästar ja Bengt-Johan Skullbacka. He toimivat toistensa varaedustajina.
Byggmästar on lähtökohtaisesti varsinainen edustaja ja Skullbacka varaedustaja.

47 §. Pohjanmaan sote-työryhmien loppuraportti
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen lausuntonaan Pohjanmaan
sote-työryhmien loppuraporttiin.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

48 §. Poikkeuslupamaksut
Kunnanhallitus vahvistaa hallintosäännön 31 §:n mukaan poikkeusluvan
myöntämismaksut. Kunnanhallitus päätti, että poikkeusluvan myöntämismaksu on
400 € ja että hylkäämispäätös maksaa 200 €.
Kunnanhallitus antaa tekniselle ja ympäristölautakunnalle tehtäväksi päivittää
ohjeensa Kruunupyyn kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä
sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut tämän päätöksen mukaisesti.

49 §. Kokkolan kaupungin lausuntopyyntö: pelastustoimen talousarvio 2018 ja
taloussuunnitelma 2019-2020
Tekninen ja ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa 16.8.2017. Kunnanhallitus yhtyy
lautakunnan päätökseen ja hyväksyy pelastustoimen käyttötalousarvioehdotuksen
2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020. Kunnanhallitus ehdottaa investointien
osalta, että sammutusauton hankintaa lykätään vuosina 2018 ja 2019 kunnes
maakuntauudistuksesta on enemmän tietoa. Muilta osin investointiehdotus
hyväksyttiin.

50 §. Sopimuksen irtisanominen: Kruunupyyn rata-alueen yksityisraide
Kunta rakensi 70-luvulla yksityisraiteen Kruunupyyn rautatieaseman rata-alueen
itäisellä puolella. N. 430 m. pituisen raiteen rakentamisesta ja kunnossapidosta
laadittiin sopimus Rautatiehallituksen kanssa. Liikennevirasto ja Trafi ovat nyt olleet
yhteydessä kuntaan ja vaativat, että kunta hakee turvallisuuslupaa raiteelle.
Kunta katsoo että lähialueen yrityksillä ei ole suoranaista hyötyä Kruunupyyn rata-
alueen yksityisraiteesta, joten kunnanhallitus päättää irtisanoa sopimuksen ja
luovuttaa raiteen korvauksetta Liikennevirastolle.



51 §. Ympäristöministeriön lausuntopyyntö valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen
2023
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan ehdotuksen lausuntonaan.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

52 §. Elisabeth Hagströmin aloite lentoasema tulevaisuudesta ja yhteistyöstä yli rajojen
Kunnanhallitus toteaa, että Kokkola-Pietarsaaren lentoasema on tärkeä
Kruunupyylle ja koko seudulle ja että työtä tehdään koko ajan lentokentän aseman
vahvistamiseksi. Kunnanhallitus totesi, että aloitteeseen on vastattu vt.
kunnanjohtajan selvityksen myötä.

53 §. Elisabeth Hagströmin aloite avoimista kokouksista
Kunnanhallitus päätti, että hallituksen kokoukset eivät avoimia yleisölle.

54 §. Asiakirjojen allekirjoittaminen
Kunnanhallitus päätti, pöytäkirjan otteet voivat allekirjoittaa hallintopäällikön lisäksi
myös osastosihteeri ja kansliasihteeri.

55 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi

56 §. Muita asioita
Ei asioita.

______________________________


