
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 5/2013, 4.3.2013 
 
 
92 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
93 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikaela Dahlbacka ja Sixten Dalvik. 
 
94 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.   
 
95 § Kunnanhallituksen kyselytunti 
 Kunnanjohtaja kertoi hallitukselle alustavasta tilinpäätöksestä. 
 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedonsaannin tiedoksi. Taloudesta tulisi antaa  
 seurantaraportti hallitukselle säännöllisin välein. 
 
96 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
97 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja 
 Kunnanhallitus päätti panna kunnanvaltuuston 28.2.2013 tekemät päätökset 
 täytäntöön. 
 
98 § Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston tuotto 
 Kunnanhallitus päätti jakaa Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston tuoton 

seuraavasti: 
i 425,30 € Folkhälsanin Kruunupyyn paikallisosastolle 
i 425,30 € Kruunupyyn kansanopistolle apurahana tytöille 
i Jäljellä oleva 850,61 euron apuraha julistetaan haettavaksi lyhyellä 

ilmoituksella ilmoitustaululla ja Kruunupyyn kunnan verkkosivustolla. 
 
99 § Asemakaavan tarkistus, Kruunupyyn keskusta 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti aloittaa Kruunupyyn keskustan asemakaavan 

tarkistuksen. Kruunupyyn kunnanosalautakuntaa voitaisiin kuulla työn aikana ja 
heitä tiedotetaan tässä vaiheessa tarkistuksesta. 

 
100 § Avustus, Norra svenska Österbottens krigsveteranförening r.f. 
 Kunnanhallitus päätti myöntää 3000 euron avustuksen rintamaveteraanien 

kuntoutusta varten Norra svenska Österbottens krigsveteranförening ry:lle vuonna 
2013. Määräraha myönnetään hallituksen käyttövaroista sosiaali- ja 
terveydenhuollolle. Selvitys avustuksen käytöstä vuonna 2012 tulee toimittaa 
kunnanhallitukselle ennen kuin määräraha tälle vuodelle maksetaan. 

 
101 § Kronoby Blomsterfond 2013-2014 
 Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet Kruunupyyn Kukkasrahaston hoitokuntaan 

vuosiksi 2013–2014: 
 Åsa Lindvall  varajäsen Monica Lytts-Mursu 
 Bernhard Berglund ” Östen Dahlskog 
 Marit Brunell  ” Berit Haga 
 Gunnel Lindvall  ” Bo Bjondahl 
 Börje Forss  ” Hans-Erik Lindgren 
 Bernhard Berglund valittiin puheenjohtajaksi ja Gunnel Lindvall 

varapuheenjohtajaksi. 
 



102 § Kruunupyyn Sähkölaitoksen johtajan valinta 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti sähkölaitoksen johtokunnan ehdotuksen 

mukaisesti valita Glenn Ahlskogin Kruunupyyn Sähkölaitoksen johtajaksi. 
Virkasuhteelle määrätään 6 kk koeaika. 

 
103 § Talouspäällikön sijainen 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vt. kirjanpitäjä Carola Stolpe-Fagernäs 

valitaan talouspäällikön sijaiseksi 25.3.2013 – 6.2.2014. 
 
104 § Avustusanomus, Jakobstads Skytteförening r.f. 
 Kunnanhalliuts päätti äänestyksen jälkeen, että avustusta ei myönnetä Jakobstads 

Skytteförening ry:lle. 
 
105 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus päätti merkitään tiedoksi. 
 
106 § Muut asiat 
 Muita asioita ei ollut käsiteltävänä. 
  

___________________ 


