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

52 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanne Hongell ja Peter Svartsjö.

53 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä, että pykälässä 63 valitaan edustajat myös Keski-
Pohjanmaan liiton maakuntatilaisuuteen.

54 § Kyselytunti
Vt. kunnanjohtaja kertoi mm. kahdesta valituksesta kunnanvaltuuston Sote-
lausunnosta, hallintosäännön uudistamisesta, kiinteistömyynneistä, kouluruoasta
tehtyjen valitusten käsittelystä, lentokentästä sekä Sote-tilanteesta.
Tiedonsaanti merkittiin tiedoksi.

55 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna kunnanvaltuuston 10.3.2016 tekemät päätökset
täytäntöön.

56 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa
olevien toimielinten päätöksiä:
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 17.2

57 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoitus
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vuoden 2015 tilinpäätöksen siihen kuuluvine
toimintakertomuksineen ja liitetietoineen.
Tilinpäätös allekirjoitettiin ja asiakirjat jätettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi ja
tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä valtuuston käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus haluaa seuraavaan kokoukseen selvityksen sivistyslautakunnan
talousarvioylityksestä. Kunnanhallitus haluaa myös, että sektorit kirjaavat syyt
mahdollisiin ylityksiin vuoden 2016 tilinpäätökseen.

58 § Vahvistuskirje tilintarkastajalle
Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja
allekirjoittavat hallituksen puolesta vahvistuskirjeen ja toimeksiantokirjeen
tilintarkastajalle koskien Kruunupyyn kunnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa
1.1. – 31.12.2015.

59 § Päätös tiedoksiantotavoista
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,
että kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivustolla
että kunnan ilmoitukset voidaan lisäksi julkaista Österbottens Tidningissä ja
Keskipohjanmaassa ja
että kunnan ilmoitukset julkaistaan toistaiseksi myös ilmoitustaululla.



60 § Kanslian kesälomaperiaatteet
Kunnanhallitus päätti, että Kunnantalo ja Teerijärven toimisto ovat lomien johdosta
suljettuina viikot 27 - 31 (4.7 - 5.8.2016). Tarvittavat palvelut on saatavilla,
maksuvelvoitteet suoritetaan ja ilmoitukset julkaistaan sulkemisesta huolimatta.
Lomaraha maksetaan 15.7.2016. Työnantajapuoli toivoo, että työntekijät vaihtavat
lomarahan tai sen osan vapaaksi.

61 § Kiintiöpakolaisten vastaanotto 2016
Pykälä poistettiin esityslistalta.

62 § Pohjanmaan maakuntakaava 2040 - edustajan nimeäminen viiteryhmään
Kunnanhallitus valitsi Dan Stenlundin kunnan edustajaksi viiteryhmään. Bernt
Storbacka toimii varaedustajana.

63 § Suomen Kuntaliiton ja Pohjanmaan Liiton sekä Keski-Pohjanmaan Liiton
maakuntatilaisuudet - Osallistujien nimeäminen
Kunnanhallitus päätti, että seuraavat henkilöt osallistuvat maakuntatilaisuuksiin.
Pohjanmaan Liiton maakuntatilaisuus: vt. kunnanjohtaja, Hans-Erik Lindgren ja
Bengt-Johan Skullbacka.
Keski-Pohjanmaan Liiton maakuntatilaisuus:vt. kunnanjohtaja, Sixten Dalvik ja
Elisabeth Hagström.

64 § Ohjeistus sosiaali- ja terveydenhuollon strategiaseminaaria varten
Kunnanhallitus määritteli suuntaviivat kunnan edustajien työskentelylle sosiaali- ja
terveydenhuollon strategiaseminaarissa 1.4.

65 § Kunnanjohtajasopimus
Pykälä poistettiin esityslistalta.

66 § Vt. kunnanjohtajan anomus virkavapaasta
Pykälä poistettiin esityslistalta.

67 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi.

68 § Muita asioita
Ei asioita.
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