
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 2/2018, 12.2.2018

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

18 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans-Erik Lindgren ja Helena Broända.

19 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä:
- 21 §, valmisteluteksti on lähetetty jäsenille sähköpostitse ennen kokousta. Paperiversio
jaetaan kokouksessa.
- 30 §, vapaa-ajan ohjaajan irtisanoutuminen virasta

20 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista:
- tekninen ja ympäristölautakunta, 24.1.2018
- sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 1.2.2018
- ruotsinkielinen koulujaosto, 1.2.2018
- lupajaosto, 6.2.2018
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen.

21 §. Talousarviomuutos, tekninen ja ympäristölautakunta
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tulosalueelle tekninen lautakunta muuta, jolla on
erillinen sitovuus teknisen ja ympäristölautakunnan alla, tehdään talousarviomuutos siten,
että netto pienenee 42 500 € vuonna 2018.

22 §. Småböndersin koti- ja kouluyhdistyksen valitus Kruunupyyn kouluverkostosta
Vaasan hallinto-oikeus on 26.1.2018 pyytänyt kunnanhallituksen lausuntoa Småböndersin
koti- ja kouluyhdistyksen jättämän valituksen johdosta. Yhdistys on valittanut valtuuston
4.12.2017 § 53 tekemästä päätöksestä sulkea Småbönderin koulu lukuvuoden 2017–2018
jälkeen.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan lausunnon annettavaksi vastaukseksi
lausuntopyyntökyselyyn.

23 §. Pårasin koti- ja kouluyhdistyksen valitus Kruunupyyn kouluverkostosta
Vaasan hallinto-oikeus on 26.1.2018 pyytänyt kunnanhallituksen lausuntoa Pårasin koti- ja
kouluyhdistyksen jättämän valituksen johdosta. Yhdistys on valittanut valtuuston 4.12.2017
§ 53 tekemästä päätöksestä sulkea Pårasin koulu lukuvuoden 2018–2019 jälkeen.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan lausunnon annettavaksi vastaukseksi
lausuntopyyntökyselyyn.

24 §. Tietojen julkistamisperiaatteet kunnan internet-sivuilla
Kunnanhallitus hyväksyi tietojen julkistamisperiaatteet kunnan internet-sivustolla.
Periaatteet tulevat voimaan välittömästi.

25 §. Kuntamarkkinat 2018
Kunnanhallitus päätti, että Liane Byggmästar, Bengt-Johan Skullbacka ja Kari Harju
osallistuvat Kuntamarkkinoihin 12–13.9.2018. Vt. kunnanjohtaja sekä pari virkamiestä
osallistuvat myös.

26 §. Elisabeth Hagströmin aloite: muutoksia Pietarsaaren seudun yhteistyölautakuntaan
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

27 §. Elisabeth Hagströmin aloite: seurausselvitys maakuntauudistuksesta
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi vastauksen ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.



28 §. Vt. kunnanjohtajan kyselytunti
Kyselytunnilla keskusteltiin mm. kunnan strategiatyöstä, urheilukenttien vuokrista, sote-
asioista sekä tiedottamisesta luottamuksellisista asioista

29 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

30 §. Björn Gripenbergin aloite ylimääräisistä kokouksista
Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja siirtää sen yleisen osaston valmisteltavaksi.

31 §. Eroanomus virasta ja vapaa-ajan ohjaajan palkkaaminen toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen
Kunnanhallitus myöntää Kaisa Karlströmille eron vapaa-ajan ohjaajan virasta 31.7.2018
lukien. Kunnanhallitus julistaa vapaa-ajan ohjaan viran haettavaksi mahdollisimman pian,
siten että seuraaja voi aloittaa työt viimeistään 1.8.2018.

_____________________________


