
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 18/2015, 30.11.2015

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

249 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikaela Dahlbacka ja Anders Forsberg.

250 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:
 Elisabeth Hagström ilmoitti jättävänsä aloitteen.
 § 262; ilmoitus kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouspäivän muuttamisesta
Muilta osin esityslista hyväksyttiin esitetyn muotoisena.

251 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti pannan täytäntöön kunnanvaltuuston 12.11.2015 kokouksen
päätökset.

252 § Norra svenska Österbottens krigsveteraner r.f.
Kunnanhallitus päätti vastata juhlatarjoilusta Norra svenska Österbottens
krigsveteraner r.f.:n joulujuhlassa 11.12.2015. Juhlapaikkana toimii tänä vuonna
Teerijärven seurakuntatalo.

253 § ELY-keskuksen lausuntopyyntö vastaanottokeskuksen perustamisesta ja
kuntapaikoista
Kunnanhallitus ilmoittaa ELY-keskukselle, että kunnassa ei ole sopivia tiloja
vastaanottokeskuksen perustamiseen.
Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti kahden tai kolmen kiintiöpakolaisperheen
mahdolliseen vastanottoon Pietarsaaren seudun kunnissa jo suunnitellun
vastaanottotoiminnan lisäksi.
Kunnanhallitus totesi pykälän välittömästi tarkastetuksi.

254 § Carola Åstrandin anomus rakennusoikeuden siirtämisestä Båthusvikeniltä
Gyltörenille; Luodonjärven rantayleiskaava
Kunnanhallitus antaa tekniselle toimistolle tehtäväksi käynnistää kaavamuutoksen.
Muutoksen hakija, Carola Åstrand, vastaa kaikista suunnittelu- ja
kuulutuskustannuksista.

255 § Djupsjöbackan koulun myynti
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että tila Skoltomt RNr 4:45 pinta-
alaltaan 2740 m2 sekä noin 1670 m2 suuruisen määräalan tilasta Sjölunda RNr 69:1,
molemmat Kortjärven kylässä ja vanha koulurakennus liittymineen sekä kaksi
ulkorakennusta myydään Timo Lassille ja Niina Uusikankaalle 87 000 €
kauppahintaan. Saunarakennus ei kuulu kauppaan. Saunan omistaa
Djupsjöbackan kyläyhdistys ja heidän tehtävänä on saunarakennuksen siirtäminen
toiseen paikkaan.
Ostaja vastaa kaikista kustannuksista ja tekninen toimisto tarkistaa, onko
museovirasto asettanut rajoituksia kiinteistölle.

256 § Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin järjestelytoimikunta; avustusanomus tykkilumen
tekemiseen
Kunnanhallitus päätti myöntää järjestelytoimikunnalle enintään 10 000 euron
avustuksen tykkilumen tekemiseen sekä kaivurin/traktoreiden polttoaine-
kustannuksia varten, ellei tule riittävästi luonnonlunta vuoden 2016 maakuntaviestin
hiihtolatujen tekemiseen.
Hans Sandström ja Elisabeth Hagström ilmoittivat jääviydestä ja poistuivat salista
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.



257 § Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä; perussopimusluonnos
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että asia jää pöydälle seuraavaan
kokoukseen, jotta kaikilla olisi aikaa tutustuta uuteen sopimukseen.

258 § Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kruunupyyn kunnan talousarvio
vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016–2018 hyväksytään.

259 § Elisabeth Hagströmin aloite; lisää kunnallisia asuntotontteja Alavetelin kunnanosaan
Elisabeth Hagström ym. toivovat 9.10.2014 § 52 päivätyssä aloitteessa selvittävän
mahdollisuutta, että kunta budjetoi varoja ja yrittää aktiivisesti ostaa lisää maata
asuntotontteja varten Alavetelissä.
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto merkitsee kaavoittajan tekemän
selvityksen vastauksena aloitteeseen, joka on täten saanut vastauksen.

260 § Järjestelyt kunnanjohtajan vaihdon aikana
Kunnanjohtajan viimeinen työpäivä on 30.11.2015 ja uusi kunnanjohtaja aloittanee
työt helmikuussa 2016.
Kunnanhallitus keskusteli keskuskanslian työtilanteesta ja antoi vt. kunnanjohtajalle
tehtäväksi palkata tarvittaessa sijaisen ja järjestää työtehtävät uudelleen tammikuun
2016 aikana.

261 § Hallintopäällikön palkan määrääminen toimiessa vt. kunnanjohtajana
Kunnanhallitus päätti, että hallintopäällikön palkkaan lisätään 1000 €/kk
kunnanjohtajan loman ajaksi 16.10-30.11.2015.
Kunnanhallitus vahvisti hallintopäällikön/vt. kunnanjohtajan kokonaispalkaksi 6 700
€/kk alkaen 1.12.2015 ja jatkuen kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa työnsä.

262 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi.

263 § Elisabeth Hagströmin aloite; Kruunupyyn kunnan kuljetuspalvelun
yhteensovittaminen Kokkolan kanssa.
Aloite siirretään sosiaali- ja terveydenhuoltolautakunnalle.

___________________


