
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 2/2015, 2.2.2015

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

15 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisabeth Hagström ja Susanne Hongell.

16 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin laaditussa muodossa.

17 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus ei ota käsiteltäväkseen seuraavan lautakunnan kokouksessa
tekemiä päätöksiä:
- tekninen lautakunta 21.1.2015

18 § Kutsuntalautakunta 2015
Kunnanhallitus päätti nimetä vuoden 2015 kutsuntalautakuntaan jäseneksi Hans-
Erik Lindgrenin ja varajäseneksi Sixten Dalvikin.
Kunta tarjoaa kahvit ja suolapalan kutsuntatilaisuuteen osallistuville.

19 § Jäsenen valinta Pietarsaaren seudun perheasiain neuvottelukeskuksen
johtokuntaan 2015–2016
Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Ann-Marie Granholmin jäseneksi Pietarsaaren
seudun perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2015–2016.

20 § Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmä
Kunnanhallitus esittää valtuustolle
- että uusi hallitus valitaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmäksi
vuosina 2015-2016

21 § Edustajan valinta Pohjoisen SOTE-alueen perustamista valmistelevaan
kokoukseen
Hallitus päätti viime kokouksessa, että Stefan Högnabba, Sixten Dalvik ja Tapani
Myllymäki osallistuvat Pohjoisen SOTE-alueen perustamista valmistelevaan
kokoukseen Oulussa 5.2.2015.
Tapani Myllymäki on estynyt osallistumasta kokoukseen. Hallitus päätti, että hänen
tilalle ei valita varaedustajaa.

22 § Valtuutus kirjoittaa kunnan nimi ja käyttää kunnan pankkitilejä
Kunnanhallitus päätti myöntää kunnan pankkitilien käyttöoikeudet vs.
talouspäällikölle Carola Stolpe-Fagernäsille (28.1 - 11.12.2015). Hänellä on myös
oikeus varmentaa kunnan toimitukset ja asiakirjat nimikirjoituksellaan.

23 § Luottotappiot ja saatavien kulukirjaus
Kunnanhallitus hyväksyi, että liitteen mukaiset määrät viedään joko kulukirjauksina
tai luottotappioina vuoden 2014 tilinpäätökseen.

24 § Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 2015 käyttösuunnitelman Yleinen hallinto ja
elinkeinoelämä -tehtäväalueen osalta seuraavin muutoksin:
- 7000 € siirto tililtä 4980 tilille 4749
- 4000 € siirto kustannuspaikalta Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä kust.paikkaan
markkinointiryhmä



25 § Sopimus Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi/
päivitys
Sopimus on astunut voimaan 1.1.2010 ja sitä on syytä tarkistaa
lainsäädäntömuutoksien takia. Sopimuksen päivityksen hyväksyy Kokkolan
valtuusto sopijakuntia kuultuaan.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä päivitetyn sopimuksen Keski-Pohjanmaan kuntien
ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi.

26 § Pohjanmaan jätelautakunnan lausuntopyyntö ehdotuksesta uusista jätehuolto-
määräyksistä
Ekoroskin hallitus on tehnyt Pohjanmaan jätelautakunnalle ehdotuksen
kotitalousjätteen keräysjärjestelmän muuttamiseksi ns. 2-astiajärjestelmäksi.
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen yhtyä Ekoroskin esittämiin periaatteisiin.

27 § Pohjanmaan jätelautakunnan lausuntopyyntö - Kunnallisten jätehuoltomääräysten
uusiminen
Pohjanmaan jätelautakunta on uudistamassa jätehuoltomääräyksiä ja pyytää
kunnan lausuntoa. Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa esitykseen, joka
noudattaa Kuntaliiton malliesitystä vuodelta 2014.

28 § Terjärv Ishall Ab - Teerijärven Jäähalli Oy:n anomus vapautuksesta kiinteistöverosta
Teerijärven Jäähalli Oy on jättänyt anomuksen kiinteistöverosta vapautuksesta.
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti hylätä anomuksen, mutta ostaa 2000
euron suuruisen mainospaikan jäähallista.

29 § Terjärv Ishall Ab - Teerijärven Jäähalli Oy:n esitys; kiinteistövero 0 % osakeyhtiön
omistuksessa oleville urheilulaitoksille
Kunnanhallitus päätti hylätä esityksen. Kunnanvaltuusto on 13.11.2014 päättänyt,
että veroaste yleishyödylliselle yhteisölle on 0,00 % vuonna 2015. Tämä ei koske
osakeyhtiöitä.

30 § Elisabeth Hagströmin aloite; lautakuntien esityslistat julkaistava kotisivulla
Kunnanhallitus kehottaa lautakuntia julkistamaan täydelliset esityslistat kunnan
kotisivulla.

31 § Elisabeth Hagströmin aloite; Kruunupyyn hyötyjen valvominen kuntayhtymässä
Kvarnen
Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti, että kuntien
yhteistyölautakunta neuvottelee keväällä 2015 toisen asteen koulutuksen
kehityksestä. Kruunupyyn strategia on kehittää yhteistyötä seudulla voimassa
olevan lainsäädännön puitteissa. Kunnanvaltuuston päätös yhteistyön lisäämisestä
on edelleen voimassa.

32 § Elisabeth Hagströmin aloite; pöytäkirjat kotisivulle
Kunnanhallitus päätti vastauksenaan todeta, että aloitteessa mainitut muutokset
otetaan huomioon kun kunnan kotisivut uudistetaan vuoden 2015 aikana.

33 § Pöyry Finland Oy:n lausuntopyyntö: Kokkolan seudun vesihuollon alueellinen
yleissuunnitelma
Kunnanhallitus päätti lausuntonaan vastata kunnanjohtajan esityksen mukaisesti,
että suunnitelma ei suoranaisesti koske Kruunupyyn kuntaa, mutta on positiivista
että Kokkolan kaupunki varmistaa vedenhankinnan Karhinkankaan
pohjavesialueelta. Himangan jätevesi ohjataan Kalajoen puhdistamolle. Kunta
toteaa, että yhdysjohdot Kokkolan kaupunkiin, jotka käyvät ilmi alueellisesta
suunnitelmasta vuodelta 2009 ja Kruunupyyn oma kehityssuunnitelma ovat edelleen
voimassa.



34 § Urakoitsijoiden valinta, Sandbackan hoitokeskus, vaihe 3
Kunnanhallitus päätti valita seuraavat urakoitsijat teknisen päällikön esityksen
mukaan:
- Rakennusurakoitsija: WL Trecon Öb 270 241 €
- Sähköurakoitsija: ACU Electro 43 975 €
- Putkiurakoitsija: FVM Service 31 407 €
- Ilmastointiurakoitsija: Ab G Koskela Oy 8 400 €

Yhteensä: 354 023 €
Hans Sandström ja Susanne Hongell ilmoittivat esteellisyydestä eivätkä
osallistuneet tämän asian käsittelyyn.
Pykälä todettiin välittömästi tarkastetuksi.

35 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

36 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.

___________________


