
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 14/2015, 12.10.2015

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

198 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikaela Dahlbacka ja Anders Forsberg.

199 § Esityslistan hyväksyminen
Kunnanjohtaja ilmoitti poistavansa esityslistalta asian, joka koskee liikuntapaikkojen
kiinteistöveroprosenttia.
Elisabeth Hagström ilmoitti jättävänsä aloitteen.
Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

200 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa
olevien toimielinten päätöksiä:
- ympäristölautakunta, 29.9.2015
- sivistyslautakunta, 1.10.2015

201 § Kyselytunti
Kunnanjohtaja kertoi talousarviotyöstä. Tiedonsaanti merkittiin tiedoksi.

202 § IK Kronanin anomus maan ostamisesta/vuokraamisesta Tössbackenilla
Kunta pidentää vuokrasopimusta, joka koskee Tössbackenin hiihtoaluetta tilalla
Kommuns RNro 33:76. Alue on noin 1 ha ja IK Kronan saa pystyttää ja ylläpitää
rakennuksia ja rakennelmia, joita käytetään urheilu- ja vapaa-ajantoimintaan.
Vuokra-aika on 30 vuotta ja vuokramaksu 30 €/vuosi. Hiihtoladuille ei osteta maata.

203 § Avustushakemus, Musikcafé After Eight rf
Kunnanhallitus myöntää After Eight rf:lle 5 349,58 euron rahoituksen etsivään
nuorisotyöhön. Avustuksen käyttöaika on elokuu 2015-heinäkuu 2016.

204 § Nedervetil Häst Vänner rf, avustushakemus sähkönliitäntää varten
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kunta hankkii sähköliittymän ja että
lasku sähkönkulutuksesta lähetetään Nedervetil Häst Vänner rf:lle.

205 § Anomus määrärahan siirtämisestä ja lisämäärärahasta investointeihin
talousarviossa 2015
Tekninen osasto anoo määrärahan siirtoa ja lisämäärärahaa vuoden 2015
investointitalousarvioon. Kunnanhallitus yhtyy teknisen päällikön esitykseen ja
esittää kunnanvaltuustolle, että anomus hyväksytään.

206 § Talousarvio 2016: kunnanhallituksen tehtäväalue
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 2016 talousarvioesityksen, joka koskee
kunnanhallituksen tehtäväaluetta.
Opiskelija-apurahojen jakaminen jatkuu vuonna 2016.

207 § Talousarvioesitys 2016: kunnanhallituksen tehtäväalue pakolaisten
vastaanottaminen
Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2016 talousarvioesityksen, joka koskee
kunnanhallituksen tehtäväaluetta pakolaisten vastaanottaminen

208 § Talousarvioesitys 2016: sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset, jotka eivät kuulu
isäntäkuntasopimuksen piiriin
Kunnanhallitus päätti hyväksyä talousarvioesityksen.



209 § Ehdotus lukioiden väliseen yhteistyöhön
Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja ottaa asian uuteen käsittelyyn, kun on aika
allekirjoittaa sopimus ruotsinkielisten lukioiden välisestä yhteystyöstä.

210 § Jätekuljetukset
Kunnanhallitus päätti kilpailuttaa Kruunupyyn kunnan kiinteistöjen jätehuollon
Elisabeth Hagström ilmoitti esteellisyyttä ja poistui huoneesta tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

211 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi.

212 § Elisabeth Hagströmin aloite e-kirjoista ja äänikirjoista
Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen sivistystoimistolle valmisteltavaksi

___________________


