
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 4/2015, 9.3.2015

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

67 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sixten Dalvik ja Göran Strandvall.

68 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin laaditussa muodossa.

69 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus ei ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
- ympäristölautakunta 10.2.2015
- sivistyslautakunta 12.2.2015
- ruotsinkielinen koulujaosto 12.2.2015

70 § Kyselytunti
Kunnanjohtaja kertoi sote-uudistuksesta, lukiouudistuksesta, MAL-hankkeesta ja
lentokentän tilanteesta. Puheenjohtaja kertoi sosiaali- ja terveyslautakunnan
ruotsinkielisen jaoston kokouksesta 3.3.2015. Tiedonsaanti merkittiin tiedoksi.

71 § Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi
Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4.2015. Vuoden veteraanipäivän
tunnuksena on ”Tämä maa ei koskaan sortua saa - eläköön Suomi”.
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 € käyttövaroistaan
vuoden 2015 veteraanipäivän viettämiseksi.

72 § Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston tuotto
Kunnanhallitus päätti jakaa Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston tuoton
seuraavasti: 596,57 € Folkhälsan Kruunupyyn paikallisosastolle, 596,57 €
Kruunupyyn kansanopistolle apurahana tytöille. Jäljellä oleva 1 193,15 euron
apuraha julistetaan haettavaksi lyhyellä ilmoituksella ja kunnan kotisivulla.

73 § Kronoby Vatten och Avlopp Ab:n hakemus takauksesta
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen
Kronoby Vatten och Avlopp Ab:lle otettavalle 450 000 euron lainalle, jonka yhtiö
ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä, liitteen mukaisin ehdoin.
Liane Byggmästar poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Bengt-Johan Skullbacka toimi kokouksen
puheenjohtajana.

74 § Avustusten jakaminen 2015
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen avustaa Botnia 4H:ta 11 000 eurolla.
Jäljellä oleva 4000 euron apuraha on varattu kolmen kansanterveysyhdistyksen
uimakoulutoimintaan ja siirtyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle jaettavaksi.

75 § Vanhusneuvoston vaali 2015-2016; pöydälle jätetty asia
Kunnanhallitus asetti vanhusneuvoston vuosiksi 2015-2016 ja nimesi seuraavat
jäsenet:
Elisabeth Björkfors varajäsen Maj-Britt Näse
Holger Ahlskog " Inger Björk
Tuula Furu " Bo-Erik Sandvik
Nils-Anders Granvik " Guy Storbacka
Stig Östdahl " Bertil Björkqvist



Puheenjohtajaksi valittiin Stig Östdahl ja varapuheenjohtajaksi Nils-Anders Granvik.
Kunnanhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon valittiin Göran Strandvall ja hänen
varaedustajaksi Liane Byggmästar.

76 § Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projekti; yhteyshenkilön nimeäminen
Valtioneuvoston kanslia on asettanut Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden
järjestämisen projektin. Juhlavuoden pääteemaksi on valittu Yhdessä.
Maakunnallisten juhlien suunnittelu on aloitettu Pohjanmaan liiton tilaisuudessa
11.2.2015. Liitto pyytää kuntia nimeämään yhteyshenkilöt hankkeen tuki- ja
koordinointiverkostoon. Hallitus päätti nimetä kunnan yhteyshenkilöksi Kaisa
Karlströmin.

77 § Aluehallintoviraston lausuntopyyntö, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n lupahakemus,
sähkökaapelin rakentaminen Bjonforsin alitse, Teerijärvi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa 12.3.2015 mennessä
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n lupahakemuksesta sähkökaapelin rakentamiseen
Bjonfrosenin alitse, Teerijärvellä.
Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa lupahakemuksen osalta ja puoltaa
rakentamisluvan myöntämistä.

78 § Aluehallintoviraston lausuntopyyntö, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n lupahakemus,
sähkökaapelin rakentaminen Krrunuupyynjoen alitse
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa 12.3.2015 mennessä
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n lupahakemuksesta sähkökaapelin rakentamiseen
Kruunupyynjoen alitse.
Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa lupahakemuksen osalta ja puoltaa
rakentamisluvan myöntämistä.

79 § Työryhmä kouluverkkoselvitystä varten
Kunnanhallitus vie asian kunnanvaltuustolle ja esittää, että valtuusto asettaa
valtuutetuista koostuvan työryhmän selvittämään kunnan kouluverkkoa. Työryhmällä
on oikeus kutsua asianosaisia ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.

80 § Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite; koulutuspoliittisen ohjelman päivitys
Kunnanhallitus vie asian kunnanvaltuustolle ja toteaa, että asetetaan erillinen
kouluverkkotyöryhmä. Keväällä alkaa valtuustotason työ laatia kunnallinen strategia
Kruunupyyn kunnalle, jossa sivistysala on mukana hyvin tärkeässä roolissa. Erillisen
ohjelman laatimista ei siksi pidetä perusteltuna.

81§ Anna-Lena Långbacka ym. aloite; erityistarpeita omaavien oppilaiden opetus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite on saanut vastauksen
kunnanvaltuuston päätöksen myötä 18.12.2014 § 68.

82 § Mikaela Dahlbackan aloite; Djupsjöbackan koulun tulevaisuus
Hallitus päätti todeta, että aloite on saanut vastauksen kunnanvaltuuston päätöksen
myötä 18.12.2014 § 68.

83 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

84 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.

___________________


