
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 7/2018, 28.5.2018

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

104 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Broända ja Björn Gripenberg.

105 § Esityslistan hyväksyminen
Kunnanjohtaja veti pari asiaa (§§ 117 ja 118) pois esityslistalta ja ilmoitti 2 uutta asiaa.
Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

106 §. Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön kunnanvaltuuston 21.5.2018 tekemät päätökset.

107 §. Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista:

-sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 26.4
- liike- ja riskienhallintajaosto, 6.4
- liike- ja riskienhallintajaosto, 21.5
- henkilöstöjaosto, 7.5
- tekninen ja ympäristölautakunta, 16.5

Kunnanhallitus päätti, ettei se ota päätöksiä käsiteltäväkseen.

108 §. Kruunupyyn kunnan strategia 2025
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä strategialuonnoksen ja saattaa sen
valtuuston hyväksyttäväksi.

109 §. Alavetelin asemakaavan muutoksen hyväksyminen; koulutontti
Kunnanhallitus esittää valtuustolle uuden koulutontin hyväksymistä Alavetelin
asemakaavan korttelissa 31 sekä muutosta ja laajennusta korttelissa 32 siihen kuuluvine
katu- ja viheralueineen. Suunnittelussa huomioidaan tekstitäydennys kulttuuriympäristöstä.
Kunnanhallitus esittää myös, että Alavetelin aluelautakunnan muistutus ja muistutus
erityisluokan tarpeesta eivät koske varsinaista asemakaavaa ja että ne otetaan käsittelyyn
tilasuunnitteluohjelmassa.

110 §. Ratkaisu rantarakentamisesta, Henrik ja Monika Wistbacka
Kunnanhallitus myöntää Henrik ja Monika Wistbackalle poikkeamisen edellytykset MBL
171 §:n mukaisesti pienemmän vapaa-aikarakennuksen/saunan rakentamiseksi tilalla
Bastustrand RNro 288-411-16-67 Kruunupyyjoen varrella Småböndersissä. Päätökseen
liittyy ehto. Hakijan tulee vuoden kuluessa hakea rakennuslupaa ja käyttää tätä
poikkeuslupaa hakemuksen perusteena. Päätös annetaan tiedoksi hakijalle, lupajaostolle
ja ELY-keskukselle.

111 §. Urakoitsijoiden valinta: Ådalens skolanin veistosalin peruskorjaus
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kylmähuoneen peruskorjaus suoritetaan kesän
aikana. Muilta osin asia palautettiin.

112 §. Lisämaan hankinta; Murikantie-Kaino
Kunnanhallitus päätti ostaa n. 1 ha suuruisen Hemliden-alueen Jan Ånäsilta hintaan 8 000
€, kiinteistötunnus 288-409-2-105.

113 §. Rakennusjärjestyksen tarkistus
Kunnanhallitus käsitteli rakennusjärjestysluonnosta, päätti tarkistuksen jälkeen asettaa
rakennusjärjestyksen nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyytää lausunnot ympäristökeskukselta,
maakuntaliitolta, tekninen ja ympäristölautakunnalta, Kronoby Vatten och Avloppilta sekä
Terjärv Vatten och Avloppilta.



114 §. Omistajaohjaus: kuntayhtymä Optiman yhtymäkokous 30.5.2018
Kunnanhallitus antaa omistajaohjausta, että Kruunupyy voi hyväksyä kaikki kokousasiat.

115 §. Omistajaohjaus: kuntayhtymä Kvarnenin yhtymäkokous 30.5.2018
Kunnanhallitus antaa omistajaohjausta, että Kruunupyy voi hyväksyä kaikki kokousasiat.

116 §. Rahoitusanomus, Musikcafé After Eight rf
Kunnanhallitus päätti myöntää After Eight ry:lle avustusta 5 607,60 € etsivään
nuorisotyöhön ajalle elokuu 2018-heinäkuu 2019

117 §. Ennakkoäänestys maakuntavaaleissa 2018
Asia poistettiin esityslistalta.

118 §. Maakuntavaalien 2018 äänestyspaikat
Asia poistettiin esityslistalta.

119 §. Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin lausuntopyyntö osayleiskaavasta ja tarkistetusta
OSA:sta Keliber Oy:n louhosalueista
Kunnanhallitus ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että louhostoiminta kuormittaa jo kovasti
kuormitettuja vesistöjä kaivosalueen alapuolella.

120 §. Maakuntauudistuksen vaikutusarviointi
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Marcus Henricsson ja
Siv Sandbergin tarjouksen. Päätöksen mukaan matkakustannusten ja päivärahojen
maksukatto on 3 000 €.

121 §. Kristillisdemokraattien/Björn Gripenbergin aloite koulukiinteistöjen mahdollisen
uudisrakentamisen periaatteista
Kunnanhallitus päätti, että ensin tehdään hankinta suunnittelutyöstä ja vasta sen jälkeen
itse rakentamisesta. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

122 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

123 §. Asiantuntijaedustajan nimeäminen
Kunnanhallitus päätti nimetä psykiatrian sairaanhoitaja Johanna Överforsin edustamaan
Kruunupyyn kuntaa Vaasan sairaanhoitopiirin ja Vaasan kaupungin mielenterveys- ja
päihdepalveluiden yhdistämisprosessin suunnitteluryhmässä.

124 §. Lisämääräraha investointiin
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että investointitalousarvioon myönnetään 370
000 euron lisämääräraha Ådalenin koulun veistosalin peruskorjaukseen ja että
talousarviomuutos rahoitetaan kassavaroin tai lyhytaikaisella luotolla.

_____________________________


