
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 17/2014, 13.10.2014

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

233 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisabeth Hagström ja Susanne Hongell.

234 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä, että Bertel Riippa esittää asian kyselytunnilla ja että
Hans Sandström ilmoittaa olevansa esteellinen §:n 240 päätöksenteossa.

235 § Kunnanhallituksen kyselytunti
Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista, mm. ambulanssikysymyksestä,
budjettityöstä ja Pohjanmaan maakuntaohjelmasta.
Bertel Riippa toimitti kirjelmän; puheenjohtajisto umpikujassa.
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedonsaannin tiedokseen.

236 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti pannan kunnanvaltuuston 9.10.2014 tekemiä päätöksiä
täytäntöön.

237 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, että se ei ota tehtyjä päätöksiä käsiteltäväkseen.

238 § ELY-keskuksen lausuntopyyntö: taksilupakiintiöt 2014
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä,
kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta kunnan alueella.
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että kalustomäärä ei ole riittävä. Tämä
näkyy koulukuljetusten kilpailuttamisessa. Tietyistä reiteistä kunta saa yleensä vain
yhden tarjouksen, mikä osoittaa kilpailun puutetta. Kokkolan kaupunki vastaa sosiaali-
ja terveydenhuollosta.
Kunnanhallitus totesi pykälän välittömästi tarkastetuksi.

239 § Poikkeuslupa-anomus; Jari ja Johanna Syrjälä
Jari ja Johanna Syrjälä anovat poikkeuslupaa vapaa-ajan asunnon, vierasmökin ja
rantasaunan rakentamiseksi Sejsar järvellä Alaveteli-Norrbyn kylässä.
Kunnanhallitus päätti puolta poikkeuslupa-anomuksen ja lähettää vastauksen edelleen
Pohjanmaan ELY-keskukselle.

240 § Urakoitsijoiden valinta, päiväkoti Sjöglimten, Teerijärvi
Asia pantiin pöydälle.
Hans Sandström ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut asian käsittelyyn.

241 § Teerijärven keskustan asemakaavan tarkistus
Kunnanhallitus päätti aloittaa Teerijärven keskustan asemakaavan tarkistuksen.

242 § Talousarvioesitys 2015: sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset, jotka eivät kuulu
isäntäkuntasopimuksen piiriin
Kunnanhallitus päätti hyväksyä talousarvioesityksen.

243 § Talousarvioesitys 2015: kunnanhallituksen tehtäväalue - pakolaisten vastaanottaminen
Kunnanhallitus hyväksyi Pakolaisten vastaanotto -tehtäväalueen talousarvioesityksen
2015.



244 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisen tuotantoalueen suunnittelu. Osallistuminen
neuvotteluihin Kokkolan kaupungin kanssa
Kokkolan kaupunki on kutsunut 25 kuntaa yhteisiin neuvotteluihin.
Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja, Leena Furubacka, Sixten Dalvik, Bengt-
Johan Skullbacka, Stefan Högnabba, Liane Byggmästar ja Elisabeth Hagström
edustavat kuntaa neuvotteluissa Kokkolassa 23.10.2014

245 § Alexandra Grahnin vapautusanomus luottamustehtävistä
Kunnanhallitus pyytää
- että kunnanvaltuusto myöntää Alexandra Grahnille vapautuksen kunnallisista
luottamustehtävistään ja
- että kunnanvaltuusto valitsee Stefan Högnabballe uuden varajäsenen
tarkastuslautakuntaan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

246 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi.

247 § Elisabeth Hagströmin aloite "Uskalla puhua ruotsia".
Aloite siirretään Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunnan/ruotsinkielisen jaoston
käsiteltäväksi.

___________________


