
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 10/2016, 22.8.2016

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

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

150 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä:

Susanne Hongell ilmoitti jättävänsä aloitteen pykälässä 164

151 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen:
- rakennuslautakunta, 22.6.2016

152 § Teerijärven kunnantoimiston ja kunnan rakennustarkastuksen muutto
Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että Teerijärven kunnantoimisto muuttaa
toimintansa Teerijärven kirjastoon ja että kunnan rakennustarkastus muuttaa
Kunnantaloon 1.1.2017 alkaen.

153 § Sivistystoimen johtajan eroanomus virasta
Kunnanhallitus esittää
- että valtuusto myöntää anomuksen mukaisesti sivistystoimen johtajalle eron
virasta.

154 § Sivistystoimen johtajan viran julistaminen haettavaksi
Kunnanhallitus päätti julistaa sivistystoimen johtajan viran haettavaksi. Hakuaika
päättyy 26.9.2016 klo 15 sillä edellytyksellä, että valtuusto myöntää eron nykyiselle
viranhaltijalle.
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet nimetä rekrytointiryhmän, joka
koostuu 3-4 henkilöstä ja pitää prosessin käsissään.

155 § Keittiö- ja siivouspalveluiden optiovuoden käyttäminen
Kunnanhallitus päätti käyttää ensimmäisen optiovuoden ISS Palvelut Oy:n ja
kunnan välisessä sopimuksessa koskien siivouspalveluja ja ilmoittaa toisen
optiovuoden käytöstä viimeistään 30.6.2017.
Kunnanhallitus päätti käyttää ensimmäisen optiovuoden Fazer Food Services Oy:n
ja kunnan välisessä sopimuksessa koskien ruokapalveluja ja ilmoittaa toisen
optiovuoden käytöstä viimeistään 30.6.2017.

156 § Lausuntopyyntö Kårkullan taloussuunnitelmasta 2017-2019
Kunnanhallitus päätti hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon omanaan.
Hallitus totesi pykälän välittömästi tarkastetuksi ja lähettää sen Kårkullan
kuntayhtymälle.

157 § Lausuntopyyntö pelastuslaitoksen talousarviosta 2017 ja taloussuunnitelmasta
2018-19
Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan päätöksen.



158 § Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain
muuttamiseksi
Kunnanhallitus päätti antaa asiasta vt. kunnanjohtajan esityksen mukaisen
lausunnon.

159 § Kruunupyyn energiaosuuskunta; ilmoitus velkaehtojen muuttamisesta
Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että korko muutetaan 3. vuoden kiinteäksi koroksi,
yht. 1,50 %, ajanjaksolla 28.6.2016-27.6.2019, lainalle nro 598001-80601810 joka
on nostettu OP Yrityspankki Oyj:ssa ja jolle kunnanvaltuusto on myöntänyt
takauksen vuonna 2006. Korko määräytyy kaksi pankkipäivää ennen koron
tarkistuspäivää. Muut velkaehdot säilyvät ennallaan.
Bengt-Johan Skullbacka ilmoitti olevansa esteellinen, koska hän on
energiaosuuskunnan hallituksen jäsen ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

160 § Talousarvioraportti 1.1. - 31.7.2016
Kunnanhallitus päätti merkitä talousarvioraportin tiedoksi.

161 § Asunto-osakeyhtiön osakkeiden lunastaminen
Kunnanhallitus päätti lunastaa Oy Ahlskog Ab:n, Snåres Bageri Kb:n, Oy Påras Ab:n
ja Oy Wikar Ab:n osakkeet Fastighets Ab Båskgrändissä hintaan 20 €/osake.
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet jatkaa neuvotteluja Oy Furbig Ab
konkurssipesän kanssa ja lunastaa osakkeet maksimihintaan 20 €/osake.
Kunnanhallitus lunastaa Lakean osakkeet Fastighets Ab Hembossa hintaan 8 300 €,
Fastighets Ab Terjärv Veteranhusissa hintaan 6 600 € ja Fastighets Ab
Heimsjölidenissä hintaan 5 000 €.

162 § Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö päivystyksen ja erikoissairaanhoidon
rakenneuudistuksesta
Kunnanhallitus päätti täydentää vt. kunnanjohtajan lausuntoesityksen, jonka jälkeen
lausunto hyväksyttiin.

163 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi.

164 § Susanne Hongellin aloite hidastuskaistasta risteykseen Jeusskyläntie-Åsbackantie
Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisen osaston
valmisteltavaksi.

__________________


