
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 6/2014, 24.3.2014

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

78 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikaela Dahlbacka ja Sixten Dalvik.

79 § Esityslistan hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistan esitetyssä muodossa.

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

81 § Keski-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö maakuntasuunnitelmasta 2030 ja
maakuntaohjelmasta 2014-2017. Pöydälle jätetty asia.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan lausunnon ja julisti pykälän
välittömästi tarkastetuksi.

82 § Kotouttamisohjelma. Pöydälle jätetty asia.
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että kotouttamisohjelma 2014 – 2017
hyväksytään. Päätöksestä ilmoitetaan yhteistyölautakunnalle.

83 § Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin YVA-arviointiohjelma / Keliber Oy. Pöydälle
jätetty asia.
Kunnanhallitus päätti kirjata ympäristölautakunnan lausunnon omanaan ja lähettää
sen edelleen ELY-keskukselle Kruunupyyn kunnan vastaukseksi lausuntopyyntöön.
Kunnanhallitus päätti lisäksi painottaa, että Perhonjoen happamuus ei saa enää
lisääntyä. On selvitettävä vaihtoehtoisia YVA-arviointeja.

84 § Tiedoksiantoasiat. Pöydälle jätetty asia.
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

85 § Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoitus
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vuoden 2013 tilinpäätöksen siihen kuuluvine
toimintakertomuksineen ja liitetietoineen.
Tilinpäätös allekirjoitettiin ja asiakirjat jätettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi ja
tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä valtuuston käsiteltäväksi.
Elisabeth Hagström ilmoitti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan ja päätti jättää
tilinpäätöksen allekirjoittamatta.

86 § Vahvistuskirje tilintarkastajalle
Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja
allekirjoittavat hallituksen puolesta vahvistuskirjeen ja toimeksiantokirjeen
tilintarkastajalle. Kirjeiden kohteena on Kruunupyyn kunnan kirjanpito, tilinpäätös ja
hallinto tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013.
Elisabeth Hagström ilmoitti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

87 § Talousarviolainan ottaminen
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa 4 500 000 euron talousarviolainan
Kuntarahoitus Oyj:ltä viiden vuoden viitekorolla 1,750 % p.a. sisältäen marginaalin.
Lainan todellinen korko vahvistetaan kaksi targetpankkipäivää ennen lainan
nostamista.



88 § Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi
valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta
Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan esityksen lausunnoksi
valtiovarainministeriölle.

89 § Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli
Kunnanhallitus päätti nimetä työryhmän koordinoimaan työtä, jota tehdään Ådalenin
koulussa ilmenneiden sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Työryhmään kuuluvat
työsuojelupäällikkö Kimmo Bodbacka, teknisen osaston kiinteistövastaava Bernt
Slotte ja rehtori Tom Forsström. Viimeksi mainittu toimii työryhmän koollekutsujana.
Työterveyslaitosta ja työntekijäpuolta kehotetaan nimeämään edustajansa
työryhmään.

90 § Kanslian kesälomaperiaatteet
Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että Kunnantalo ja Teerijärven toimisto ovat lomien
johdosta suljettuina viikot 27–30 (30.6 - 25.7.2014). Palvelua antava toiminta toimii.
Lomaraha maksetaan 15.7.2014 mutta työnantajapuoli toivoo, että työntekijät
vaihtavat lomarahan tai sen osan palkalliseksi vapaaksi.

91 § Päivähoitotilat Teerijärvellä
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että tämän vuoden määrärahoista saa käyttää 50 000 € Teerijärven koulun tilojen
kunnostamiseen. Vuoden 2015 investointitalousarviossa huomioidaan hankkeen
jäljellä oleva määrärahatarve noin 160 000 €.

92 § Anomus tonttijaon muutoksesta, Alavetelin asemakaava, Christina Dahlbacka ja Kim
Lindskog
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Måsabackantien asemakaavan muutoksen korttelin
11 tonttien 1 ja 2 osalta Alavetelin keskustassa.

93 § Peter Albäck ym:den aloite: tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen hyöty
Kruunupyyn Sähkölaitoksen osallistumisesta Fennovoiman ydinvoimalaan
Kunnanhallitus hyväksyy Kruunupyyn sähkölaitoksen johtokunnan vastauksen
aloitteeseen omanaan ja päättää ehdottaa
- että kunnanvaltuusto merkitsee tämän vastauksena aloitteeseen.

94 § Muut tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi

95 § Muut asiat
Kunnanjohtaja kertoi säästötavoitteista 2014.
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