
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2016, 18.1.2016

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

2 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bengt-Johan Skullbacka ja Sixten Dalvik.

3 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin esitetyn muotoisena.

4 § Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouspäivät vuonna 2016
Kunnanhallitus päätti, että vuonna 2016 kunnanhallituksen kokoukset pidetään
seuraavan aikataulun mukaisesti:
18.1, 8.2, 22.2, 14.3, 4.4, 25.4, 16.5, 6.6, 20.6, 22.8, 12.9, 3.10, 17.10, 7.11, 28.11,
12.12.
Kunnanhallituksen kokousten alkamisajankohta on yleensä klo 18.00 ja
kokouspaikkana on yleensä hallituksen kokoushuone kunnantalossa Kruunupyyssä.
Pöytäkirjat asetetaan julkisesti nähtäville Kunnantalossa kokousta seuraavan viikon
tiistaina. Ruotsinkielinen pöytäkirjajäljennös julkaistaan kunnan www-sivuilla.
Kuulutus kunnanhallituksen kokouksista julkaistaan kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja www-sivuilla.
Kunnanvaltuusto kokoontuu seuraavina päivinä: 4.2, 10.3, 21.4, 26.5, 16.6, 13.10,
10.11, 8.12.

5 § Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvion 2016 täytäntöönpano-
ohjeet.

6 § Talousarviolainan ottaminen
Kunnanhallitus ottaa 3 567 000 euron lainan Kuntarahoitus Oy:ltä kiinteäkorkoisena
ja 1,18 prosenttiyksikön marginaalilla. Laina-aika on 10 vuotta. Lainan todellinen
korko vahvistetaan kaksi targetpankkipäivää ennen lainan nostamista.
Liane Byggmästar poistui kokouksesta esteellisenä eikä osallistunut asian
käsittelyyn. Bengt-Johan Skullbacka toimii puheenjohtajana.
Pykälä todettiin välittömästi tarkastetuksi.

7 § Kunnanjohtajan virkaan astuminen
Kunnanhallitus vahvistaa, että vt. kunnanjohtaja Malin Brännkärr astuu virkaan
1.2.2016. Kokonaispalkka vahvistetaan 6 800 euroksi kuukaudessa virkaa
toimittavana viranhaltijana ollessa sekä koeaikana. Hänelle myönnetään lomaa
ansaittujen lomapäivien mukaisesti ja palkatonta virkavapaata, kun kunnantalo on
suljettu kesällä. Puheenjohtajisto laatii kunnanjohtajasopimuksen, joka otetaan
käsiteltäväksi 21.3.2016

8 § Edustajan valinta Pohjanmaan sote-ohjausryhmään
Kunnanhallitus valitsi hallituksen puheenjohtajan Liane Byggmästarin edustajaksi
poliittiseen ohjausryhmään, joka valmistelee sosiaali- ja terveyspalveluja
Pohjanmaan itsehallintoalueella. Varaedustajaksi valittiin varapuheenjohtaja Bengt-
Johan Skullbacka. Kunnanjohtaja osallistuu kokouksiin virka-asemansa perusteella.

9 § Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön lausuntopyyntö
itsehallintoaluejaosta ja sote-uudistuksen askelmerkeistä
Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että kunnanvaltuusto pyytää hallitusta
harkitsemaan uudelleen päätöstään, jonka mukaan itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta, että kunnanvaltuusto valitsee itsehallintoalueen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämiseksi maakunnallisuudesta riippumatta, että
kunnanvaltuusto hyväksyy kyselyvastaukset valmistelun mukaisesti, että



kunnanvaltuusto lähettää pykälän kokonaisuudessaan sosiaali- ja
terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle vastauksena lausuntopyyntöön.

10 § Kunnan vesihuollon kehittäminen ja toiminta-alueiden tarkistaminen
Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt työryhmään, jonka tehtävänä on kehittää
kunnan vesi- ja viemärihuoltopalveluja sekä tarkistaa toiminta-alueita:
Susanne Hongell, Sixten Dalvik, Kimmo Bodbacka, Hans Sandström, Tage Torrkulla
ja ympäristönsuojelusihteeri. Kimmo Bodbacka kutsuu ensimmäisen kokouksen
koolle. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

11 § Maa-alueen ostaminen tietä varten Ab Mini-Maid Oy:n vierellä
Kruunupyyn kunta ostaa n. 790 m2 suuruisen määräalan tilasta Solvik I Rnr 78:27
Teerijärven kylässä hintaan 2 370 € Bengt Wiikiltä.
Alueen koivut kuuluvat myyjälle, kun ne kaadetaan tien rakentamisen yhteydessä.

12 § IK Myranin kirjelmä; maa-alueen hankkiminen täysimittaista jalkapallokenttää varten
Kunnanhallitus päätti siirtää asian teknisen toimen valmisteltavaksi. Hallitus ei
asettanut työryhmää.
Elisabeth Hagström poistuu esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

13 § Kutsunnat 2016
Kunnanhallitus nimesi vuoden 2016 kutsuntalautakunnan jäseneksi Hans-Erik
Lindgrenin ja varajäseneksi Hans Sandströmin. Kunta tarjoaa kahvit ja suolapalan
kutsuntatilaisuuteen osallistuville.

14 § Pietarsaaren Sinfonietta
Pietarsaaren Sinfonietta anoo jatkotukea orkesteritoiminnalle.
Kunnanhallitus päätti hylätä anomuksen vaikeaan taloustilanteeseen viitaten ja
koska tarkoitukseen ei ole budjetoitu varoja.

15 § Elisabeth Hagströmin aloite; asuintonttien myynti tulomuuton ja rakentamisen
elvyttämiseksi
Kunnanhallitus tutustui kaavoittajan vastaukseen Elisabeth Hagströmin aloitteseen
ja päätti lykätä suunnitelmat kunnes kuntakeskusten asemakaavat ovat valmiita.

16 § Pietarsaaren seudun lukiolautakunta
Kunnanhallitus päättää esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy yhteisen
lukiolautakunnan sopimusluonnoksen.

17 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi.
Hallitus päätti siirtää Bo-Erik ja Ann-Kristin Riipan vuokratarjouksen koskien
Medwindin entisiä tiloja teknisen osaston valmisteltavaksi.

18 § Muita asioita
Ei asioita.

___________________


