
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 7/2014, 7.4.2014

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

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

98 § Esityslistan hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan esitetyssä muodossa.

99 § Kyselytunti
Kunnanjohtaja kertoi seuraavista asioista:

- lentoliikenne, neuvottelut NextJetin kanssa
- kaksi tutkijaa maahanmuuttovirastosta on sijoitettu Kruunupyyn

kansanopistoon. He tutkivat muuttoliikkeitä
- kuntarakenneselvitykset käynnistyvät tällä viikolla sekä Pietarsaaren että

Kokkolan seudulla
Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi.

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

101 § Christel Viitasen vapautusanomus luottamustehtävistä
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että Christel Viitaselle myönnetään vapautus sivistyslautakunnan jäsenen ja Teeri-
järven kunnanosalautakunnan varajäsenen tehtävistä
- että kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen sivistyslautakuntaan ja uuden
varajäsenen Teerijärven kunnanosalautakuntaan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

102 § Kunniamerkit 2014
Kunnanhallitus päätti antaa ehdotuksensa kunniamerkkien myöntämiseksi.

103 § Teknisen päällikön vaali
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
- että kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun viikolla 15 ja että kunnanvaltuuston
puheenjohtajisto sekä teknisen lautakunnan puheenjohtaja suorittavat haastattelut
kunnanjohtajan avustamana
- että hakijoista valitaan teknisen päällikön viran haltija.
Bernt Storbacka ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta.
Liane Byggmästar toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

104 § Konsultin raportin tiedoksianto; selvitys Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalveluiden
palvelutuotannon nykytilasta ja uudistamisesta
Kunnanhallitus tutustui konsultin selvitykseen ja merkitsi sen tiedoksi.
Kunnanhallitus totesi myös, että osaan esitetyistä toimenpiteistä on jo ryhdytty ja
että osa on työn alla. Vuodelle 2014 hyväksytty strategia ja talousarvio edellyttävät,
että lautakunta ryhtyy toimenpiteisiin myös selvityksessä esitettyjen linjausten
mukaisesti mitä tulee vanhustenhuollon, perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon kokonaisnäkemyksen kehittämiseen.

105 § Maa-alueen osto; Forsbackan, Teerijärvi, Kaj Forsén
Kunnanjohtaja veti asian pois esityslistalta.



106 § Maa-alueen osto; Forsbacken, Teerijärvi, Nils Timmerbacka
Kunnanjohtaja veti asian pois esityslistalta.

107 § Poikkeuslupa; Henrik Wistbackan hakemus
Kunnanhallitus puoltaa poikkeusluvan myöntämistä rakennuslautakunnan
perusteluihin viitaten.

108 § Kunnanjohtajasopimus
Kunnanhallitus lähetti asian käsiteltäväksi 28.4.2014

109 § Peter Albäckin aloite; kunnanjohtajasopimuksen arviointi
Kunnanhallitus lähetti asian käsiteltäväksi 28.4.2014

110 § Göran Strandvall ym. aloite; ruoka- ja siivoustoimintojen hankinta
Kunnanhallitus ehdottaa
- että edellä mainittu selostus ja konsultin sekä ulkopuolisen asiantuntijan 24.4.2014
esittämät ruoka-annokset ja siivousmitoitukset merkitään vastauksena aloitteeseen.

111 § Hans Huttusen kunnallisvalitus, vaalilautakuntien poliittinen koostumus
Kunnanhallitus jättää muutosvaatimuksen huomiotta.

112 § Muut tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi

113 § Muut asiat
Ei asioita.

___________________


