
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 9/2014, 12.5.2014

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

127 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Myllymäki ja Bengt-Johan Skullbacka.

128 § Esityslistan hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan esitetyssä muodossa. Pykälässä 139
käsitellään "Bernt Storbackan anomus vapautuksesta kunnallisista
luottamustehtävistä; kunnanvaltuuston nimitykset."

129 § Kyselytunti
Kunnanjohtaja kertoi kunnan ajankohtaisista asioista. Tiedonsaanti kirjattiin tiedoksi.

130 § Tuoton jakaminen Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisestä rahastosta
Kunnanhallitus päätti myöntää apurahaa kunnan yleishyödyllisestä rahastosta
seuraavasti: 6 opiskelijaa Kruunupyystä saa kukin 41,83 €, 8 opiskelijaa Alavetelistä
saa kukin 59,01 € ja 7 opiskelijaa Teerijärveltä saa kukin 124,52 €.

131 § Kaatuneiden päivä
Kaatuneiden päivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 18. toukokuuta.
Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt edustamaan kuntaa sankarihaudoilla
tehtävillä kunniakäynneillä:
Stefan Högnabba varaedustaja: Bernt Storbacka
Hans-Erik Lindgren varaedustaja: Seppo Filppula
Tapani Myllymäki varaedustaja: Bertel Riippa

132 § Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitykset, uuden edustajan valinta työryhmään
Kunnanhallitus valitsi Thomas Hongellin tilalle Pamela Kjellmanin Kruunupyyn
edustajaksi työryhmään 2 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvityksessä.

133 § Kunnanjohtajan loman vahvistaminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä puheenjohtajan valmistaman ehdotuksen
kunnanjohtajan lomapäivistä ja päätti lisäksi, että kunnanhallituksen viimeinen
kokous ennen kesälomia pidetään 30.6.2014

134 § Kunnanjohtajasopimus
Kunnanhallitus keskusteli kunnanjohtajan työn tavoitteista arviointikauden loppuun
(30.9.2014) ja merkitsi keskustelun tiedoksi.

135 § Teknisen päällikön työehdot
Kunnanhallitus päätti vahvistaa Bernt Storbackan kokonaispalkaksi 4 250 €/kk.
Koeaika on 6 kk.

136 § Anomus tonttimaan ostosta Boholmintien vieressä; SamHile Oy
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,
- että se myy noin 17 500 m2 suuruisen lohkomattoman määräalan tilasta Haratrådi
RNro 33:14 Ytterbråtön kylässä perustettavalle yhtiölle SamHile Oy:lle hintaan 21
000 euroa + puuston arvo ja
- että kunta pidättää oikeuden rasitetiehen, joka johtaa metsäalueeseen, joka jää
kunnan omistukseen.



138 § Tonttialueen osto Blomintien vieressä, Påras
Kunnanhallitus päättää ehdotta
- että kunnanvaltuusto ostaa tilan Lyckebo RNro 24:3 Påraksen kylässä sekä
vanhan asuintalon hintaan 15 100 euroa. Myyjinä ovat Tor Blomqvistin kuolipesä,
Sonja Södergård, Ruth Törnqvist ja Ida Stormin kuolinpesä.

139 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi.

140 § Bernt Storbackan anomus vapautuksesta kunnallisista luottamustehtävistä;
kunnanvaltuuston nimitykset
Kunnanhallitus ehdottaa
- että kunnanvaltuusto myöntää Bernt Storbackalle vapautuksen yllämainituista
kunnallisista luottamustehtävistä, joihin hänet on valittu valtuuston toimesta
- että kunnanvaltuusto toteaa, että Tuula Forsander kutsutaan kunnanvaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi 2014-2016
- että Nina Hansén on tästä lähtien Ruotsalaisen kansanpuolueen 1. varavaltuutettu
ja Alexandra Grahn 2. varavaltuutettu valtuustossa tämän toimikauden loppuun asti
että kunnanvaltuusto valitsee uuden varsinaisen jäsenen kunnanhallitukseen
vuoden 2014 loppuun asti
- että kunnanvaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan kunnanhallitukseen vuoden
2014 loppuun asti
- että kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen Sosiaali- ja terveydenhuolto-
palvelujen arviointiryhmään vuoden 2014 loppuun asti
- että kunnanvaltuusto valitsee uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen 2014-
2016

___________________


