
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 16/2014, 29.9.2014

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

219 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Filppula ja Bertel Riippa.

220 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin lisäyksillä:
- Muissa asioissa käsitellään DUV i Karlebynejden rf:n anomus saada tehdä uusi
hakemus ARA:lle
- Elisabeth Hagström ilmoitti jättävänsä aloitteen.

221 § Talousarvioraportti 1.1. - 31.8.
Raportti merkittiin tiedoksi.

222 § Talousarvio 2015: kunnanhallituksen tehtäväalueet
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Yleinen hallinto ja Elinkeinoelämä
-tehtäväalueen talousarvioesityksen 2015.
Päätös opiskelijastipendeistä tehdään myöhemmin.

223 § Hiihdon maakuntaviesti 2016 - järjestelytoimikunnan nimeäminen
Vuoden 2016 maakuntaviestihiihdot järjestetään Kruunupyyssä.
Kunnanhallitus nimesi seuraavat jäsenet vuoden 2016 maakuntaviestihiihtojen
järjestelytoimikuntaan:
Stefan Storvall IK Kronan, Gustav Strandvall IK Kronan, Ove Åbacka IK Myran, Stefan
Brännkärr IK Myran, Mattias Skog TUS, Hans Sandström TUS, Kaisa Karlström, Lilian
Strandvall, Tom Hansén, Kimmo Bodbacka sekä Anna-Lena Långbacka. Toimikunnan
puheenjohtajaksi nimetään Hans Sandström ja sihteeriksi Kaisa Karlström.

224 § Bengt-Johan Skullbackan aloite; rintasyövän seulontakutsut ruotsiksi
Aloitteentekijä pyytää selvitystä, miksi seulontakutsuja ei lähetetä ruotsin kielellä.
Kunnanhallitus merkitsee Kokkolan kaupunginhallituksen vastineen tiedokseen ja
lähettää sen edelleen Bengt-Johan Skullbackalle. Aloite on täten käsitelty loppuun.

225 § Ministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen
esityksen luonnoksesta
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa valtuustolle
- että ministeriön lausuntopyyntöön vastataan kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan,
paitsi kysymyksessä 38, jossa vastaus muutetaan muodosta "tar inte iställning"
muotoon "ja".

226 § Kokkolan kaupungin lausuntopyyntö: pelastuslaitoksen talousarvioesitys 2015 ja
ehdotus taloussuunnitelmaksi 2016-2017
Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan lausunnon omanaan. Kunnan osuus
palokalustonhoitajan kustannuksista saa olla enintään 60 %.
Pykälä todettiin välittömästi tarkastetuksi.

227 § Kruunupyyn Sähkölaitoksen yhtiöittäminen
Kunnanhallitus päättää 208 §:n lisäksi esittää kunnanvaltuustolle
- että nykyinen johtokunta valitaan yhtiön väliaikaiseksi hallitukseksi kunnes
säännönmukainen yhtiökokous on pidetty vuonna 2015.



228 § Kunnanjohtajasopimus
Kunnanhallitus keskusteli kunnanjohtajan työn tavoitteista ja painotti erityisesti
sillanrakentajaroolin tärkeyttä.

229 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedokseen.

230 § DUV i Karlebynejden rf vammaisten asumistoiminnan kehittäminen Kruunupyyn
kunnassa
DUV i Karlebynejden rf tulee anomaan ARA:lta investointitukea ja korkotukilainaa
vammaisten vuoka-asuntojen rakentamiselle. Kunnanhallitus päätti puoltaa
anomuksen.
Elisabeth Hagström ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut asian käsittelyyn.

231 § Elisabeth Hagströmin aloite: Hallintosäännön tarkistaminen
Kunnanhallitus päätti siirtää aloitteen valmisteluun.

___________________


