
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 5/2018, 16.4.2018

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

65§ Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Inger Wistbacka ja John-Erik Sandvik.

66 § Esityslistan hyväksyminen
Tämä pykälä lisättiin esityslistaan.

67 §. Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista:

- tekninen ja ympäristölautakunta, 14.3
-sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 20.3
- ruotsinkielinen koulujaosto, 20.3
- lupajaosto, 27.3

Kunnanhallitus päätti, ettei se ota päätöksiä käsiteltäväkseen.

68 §. Kruunupyyn kunnan strategia 2025
Kunnanhallitus käsitteli strategian raakaluonnoksen ja antoi vt. kunnanjohtajalle tehtäväksi
muotoilla uudelleen tietyt lauseet ja ilmaukset. Muilta osin hallitus hyväksyi Kruunupyyn
kunnan strategialuonnoksen 2025 ja vie asiakirjan lautakunnille, jaostoille ja neuvoa-
antaville elimille lausuntoa varten viimeistään 4.5.2018. Raakaluonnos on luettavissa
kunnan verkkosivustolla 4.5.2018 asti. Kunnanhallitus oikeuttaa yleisen osaston
hankkimaan graafisia palveluita strategian graafisen ilmeen laatimiseksi.

69 §. Saapuneet muistutukset Alavetelin koulutontin asemakaavaluonnoksesta
Hallitus hyväksyy muutosehdotuksen, jossa Kuorikosken tonttiosa on poistettu kaavasta.
Kaavaa tarkistetaan ja lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän aikana.

70 §. Kaustisen kunnan lausuntopyyntö: Nikulan ravirata-alueen uusi asemakaava
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen lausuntonaan Kaustisen kunnalle
Nikulan ravirata-alueen uudesta asemakaavasta.

71 §. Aluehallintoviraston lausuntopyyntö: Nymans Lantbruk Ab
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen lausuntonaan Aluehallintovirastolle.

72 §. Tontinhankinta, Lillvik
Kunnanhallitus päätti, että Kruunupyyn kunta tarjoaa 3 500 € n. 1 110 m

2
suuruisesta

tonttiosasta Urheilutien korttelissa 3. Ruukuntekijäntien korttelissa 107 (tontti 5) on n. 1600
m

2
suuruinen asuntotontti. Kunta tarjoaa siitä 3 500 € (tontin arvo 3 000 € + puusto 500 €).

Tontit sijaitsevat tilalla Norrgård RNo 34:10, 288-406-34-10.
Kauppa syntyy, jos myyjäpuoli hyväksyy tarjouksen joko molemmista tai vain toisesta
tontista. Laaditaan tavanomainen kauppakirja.

73 §. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen
muuttaminen
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutoksen yhteistoiminta-
sopimukseen.

74 §. Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen
muuttaminen
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutoksen Keski-Pohjanmaan
ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimukseen.

75 §. Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi 2018
Kunnanhallitus osoittaa 2 000 € omista käyttövaroistaan vuoden 2018 veteraanipäivän
viettämiseksi, jollei kunnanvaltuusto päättää määrärahan myöntämisestä takautuvasti
seuraavassa kokouksessaan.

76 §. Kunniamerkit 2018



Kunnanhallitus antoi ehdotuksensa kunniamerkkien myöntämiseksi.

77 §. Tablettilaitteiden hankinta kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajan käyttöön
Kunnanhallitus päätti hankkia kaksi tablettia liittymineen kunnanhallituksen ja -valtuuston
puheenjohtajan työkäyttöön. Tabletit palautetaan kunnalle, kun luottamustehtävä päättyy.
Liane Byggmästar ja Bengt-Johan Skullbacka ilmoitti esteellisyyttä ja poistuivat huoneesta
pykälän käsittelyn ajaksi. Hallituksen varapuheenjohtaja Hans-Erik Lindgren toimi
puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan.

78 §. Kunnanjohtajan työsuhde
Kunnanhallitus toteaa, että Malin Brännkärr toimii jatkossa kunnanjohtajana toistaiseksi
voimassa olevassa työsuhteessa.

79 §. Kunnanjohtajan palkan määrittäminen
Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanjohtajan palkaksi 7 600 €/kk 1.4.2018 alkaen.
Vt. kunnanjohtaja Malin Brännkärr ilmoitti esteellisyyttä eikä osallistunut asian käsittelyyn.

80 §. Kunnanjohtajasopimuksen päivittäminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä luonnoksen uudeksi kunnanjohtajasopimukseksi.
Vt. kunnanjohtaja Malin Brännkärr ilmoitti esteellisyyttä eikä osallistunut asian käsittelyyn.

81 §. Kunnanjohtajan tavoitteen tulevina vuosina
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan tavoitteet vuosille 2018–2019.
Vt. kunnanjohtaja Malin Brännkärr ilmoitti esteellisyyttä, mutta vastasi kysymyksiin ennen
kuin hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

82 §. Vapaa-ajanohjaajan valinta
Kunnanhallitus päätti palkata Hanna Lindholmin vapaa-ajan ohjaajaksi toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen 1.7.2018 alkaen, edellyttäen että hän toimittaa
hyväksyttävän lääkärintodistuksen ennen työn vastaanottamista. Palkkaus KVTES:n
mukaan. Toimessa ei ole kokeiluaikaa, hakija on työskennellyt vapaa-ajan ohjaajana
14.8.2017 lähtien. Kunnanhallitus toteaa, että päätöksen liittyy ehtoja.

83 §. Elisabeth Hagströmin aloite liikenneympyrästä Murikantien risteykseen
Kunnanhallitus toteaa, että keskusteluja on käyty ELY-keskuksen/Liikenneviraston kanssa.
Keliberin hanke ei juuri muuta tilannetta ja kunta tuo esille muita parannusehdotuksia
asemakaavan puitteissa. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

84 §. Björn Gripenbergin aloite ylimääräisestä kokouksesta
Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti järjestää vuosittaisen strategia- ja
suunnittelukokouksen hallituksen varsinaisen kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitus
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

85 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

86 §. Muita asioita
Ei asioita.

_____________________________


