
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 10/2014, 26.5.2014

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

141 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Hongell ja Bertel Riippa.

142 § Esityslistan hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan esitetyssä muodossa.
Esityslistan kohdassa "Muut asiat" käsitellään Bengt-Johan Skullbackan sekä Seppo
Filppulan aloitteet.

143 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, että se ei ota tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.

144 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna valtuuston 22.5 tekemiä päätöksiä täytäntöön.

145 § Keittiö- ja siivoustoiminnot. Toimittajan valinta alkaen 1.8.2014
Kunnanhallitus päätti valita Fazer Food Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimpana
vaihtoehtona kunnan kaikkien keittiötoimintojen, mukaan lukien sosiaali- ja
terveydenhuollon, toimittajaksi. Sopimus on voimassa 1.8.2014-31.7.2017 ja
mahdollinen jatkoaika tarjouspyynnön mukaan.
Kunnanhallitus päätti valita ISS Palvelut Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisempana
vaihtoehtona kunnan kiinteistöjen siivoustoimintojen toimittajaksi Kruunupyyn ja
Alavetelin siivousalueilla. Sopimus on voimassa 1.8.2014-31.7.2017 ja mahdollinen
jatkoaika tarjouspyynnön mukaan
Kunnanhallitus päätti valita SOL Palvelut Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisempana
vaihtoehtona kunnan kiinteistöjen siivoustoimintojen toimittajaksi Teerijärven
siivousalueella. Sopimus on voimassa 1.8.2014-31.7.2017 ja mahdollinen jatkoaika
tarjouspyynnön mukaan

146 § Bernt Storbackan anomus vapautuksesta kunnallisista luottamustehtävistä;
hallituksen nimitykset
Kunnanhallitus päätti
- myöntää Bernt Storbackalle vapautuksen kaikista luottamustehtävistä, joihin hänet
on valittu kunnanhallituksen toimesta, paitsi tehtävistä joissa hän voi jatkaa
virkamiehen roolissa.
- valita uudeksi jäseneksi Pietarsaaren seudun kunnalliseen yhteistyölautakuntaan
Liane Byggmästarin. Bengt-Johan Skullbacka on varajäsen
- valita uudeksi jäseneksi Nuckön toimikuntaan Hans Sandströmin
- valita uudeksi jäseneksi Kokkolan yhteistyötoimikuntaan Liane Byggmästarin.
Bengt-Johan Skullbacka on varajäsen
- valita uudeksi jäseneksi yhteistyötoimikuntaan/ -elimeen Bengt-Johan Skullbackan
- valita jäseneksi Sandbackan hoitokeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikuntaan
Bernt Storbackan (virkamies)
- valita jäseneksi Kvarnbon rakennustoimikuntaan Bernt Storbackan (virkamies)
- valita hallituksen uudeksi edustajaksi Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuolto-
lautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon Bengt-Johan Skullbackan
- valita Bernt Storbackan (virkamies) uudeksi edustajaksi työryhmään, joka toteuttaa
kunnan asuntokannan toimenpideohjelmaa
- valita Bernt Storbackan (virkamies) edustajaksi MAL-työryhmään Pietarsaaren
seudun kuntarakenneselvityksessä



- valita uusiksi edustajiksi Bernt Storbackan (virkamies) ja Susanne Hongellin
(hallituksen edustaja) Ådalenin koulun kunnostamista varten perustettuun
työryhmään
- valita uudeksi edustajaksi Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohallin yhtiökokoukseen
Sixten Dalvikin.
Bernt Storbackan sivutoimilupa-anomus käsitellään myöhemmin.

147 § Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto: uuden edustajan valinta
Kunnanhallitus ehdottaa:
- että kunnanvaltuusto toteaa Bernt Storbackan menettäneen vaalikelpoisuutensa
toimia valtuutettuna
- että kunnanvaltuusto myöntää Bernt Storbackalle vapautuksen Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja
- että kunnanvaltuusto valitsee uuden edustajan Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuustoon.

148 § Anomus lisämäärärahasta kuntayhtymäosuuksia varten
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että investointitalousarvioon otetaan 16 089 euron lisämääräraha Svenska
Österbottens förbund för utbildning och kulturia varten ja
- että talousarviomuutos rahoitetaan kassavaroin tai lyhytaikaisella luotolla
(voimassa oleva limiitti).

149 § Kiinnityksen palauttaminen Ab Rani Plast Oy:lle
Kunnanhallitus hyväksyy, että kaikki 34 panttikirjaa yhteisarvolta 3 451 165 €
palautetaan Ab Rani Plast Oy:lle.

150 § Raamien hyväksyminen
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että käyttötalouden ja tuloslaskelman määrärahojen laskemisen pohjana käytetään
vuoden 2015 raamiehdotuksessa ehdotettuja määrärahoja, jolloin käytön korotus on
0,24 % käyttösuunnitelmasta 2014,
- että käyttötalouden talousvuosille 2016–2017 lasketaan 0,5 % korotus vuosien
välille.
Kunnanhallitus antaa lautakunnille tehtäväksi tarkistaa menojaan perusteellisesti.
Kunnanhallitus päätti tehdä tarkemman taloudellisen analyysin vuoden 2014
ensimmäisestä vuosipuoliskosta syyskuussa.

151 § Talousarvioraportti 1.1. - 30.4.2014
Kunnanhallitus merkitsi talousarvioraportin tiedoksi.

152 § ELY-keskuksen lausuntopyyntö; tieverkoston hallinnollisen luokituksen päivitys
Kunnanhallitus päätti kirjata teknisen lautakunnan päätöksen 14.5.2014 § 48
omanaan ja lähettää sen ELY-keskukselle Kruunupyyn kunnan vastaukseksi
lausuntopyyntöön.

153 § ELY-keskuksen lausuntopyyntö; Tiedonpidon ja liikenteen suunnitelma 2014-18
Kunnanhallitus päätti kirjata teknisen lautakunnan päätöksen 14.5.2014 § 47
omanaan ja lähettää sen ELY-keskukselle Kruunupyyn kunnan vastaukseksi
lausuntopyyntöön.

154 § Jeppis Pride, avustusanomus
Kunnanhallitus ei myönnä avustusta, koska tapahtuma järjestetään toisessa
kunnassa.



155 § Mikaela Dahlbacka ym. aloite; opetusta suomeksi Djupsjöbackan koulussa
Kunnanhallitus ehdottaa
- että kunnanvaltuusto merkitsee sivistyslautakunnan 8.5 antaman lausunnon
tiedoksi,
- että kunnanvaltuusto toteaa, että opetusta suomeksi Djupsjöbackan koulussa ei
voida pitää tarkoituksenmukaisena,
- että kunnanvaltuusto toteaa, että luokkahuoneiden luovuttaminen suomenkieliselle
opetukselle ei ole mahdollista tällä hetkellä
- että kunnanvaltuusto toteaa että kysymystä on selvitetty perusteellisesti ja että
aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

156 § Peter Albäcks ym. aloite suomenkielisten aloitusluokkien perustamisesta
Kunnanhallitus ehdottaa
- että kunnanvaltuusto toteaa, ettei ole mahdollista perustaa suomenkielisiä

aloitusluokkia kunnassa ja
- että kunnanvaltuusto julistaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

157 § Peter Albäckin aloite; kunnanjohtajasopimuksen arviointi
Kunnanhallitus ehdottaa
- että kunnanvaltuusto hylkää aloitteen aiheettomana ja toteaa että hyvän
hallintotavan vastaista ei ole ilmennyt
- että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen vastatuksi.

158 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi.

159 § Seppo Filppulan aloite Pekka Saajorannan oikaisuvaatimuksesta
Aloite viedään valmisteltavaksi.

160 § Bengt-Johan Skullbackan aloite kutsusta rintasyövän seulontaan
Aloite viedään valmisteltavaksi.

___________________


