
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 6/2016, 25.4.2016 
 
 
89 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
90 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sixten Dalvik ja Marina Furubacka.  
  
91 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä/muutoksilla:  

 uusi § 93: lautakuntien pöytäkirjat 
 uusi valmistelu pykälässä 92 
 vt. kunnanjohtaja poistaa pykälän 100  

 
92 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja 
 Kunnanhallitus päätti panna kunnanvaltuuston 21.4.2016 tekemät päätökset 

täytäntöön. 
 
93 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä 

käsiteltäväkseen: 
 - kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 11.4.2016 
 
94 § Kunniamerkit 2016 
 Kunnanhallitus päätti antaa ehdotuksen kunniamerkkien myöntämiseksi.  
 
95 § Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla; jäsenen nimeäminen viiteryhmään 

ja työvaliokuntaan 
 Kunnanhallitus päätti nimetä varsinaiseksi jäseneksi Bengt-Johan Skullbackan ja 

hänen varajäseneksi Liane Byggmästarin viiteryhmään, joka vastaa  
maakuntauudistuksen valmistelusta Pohjanmaalla. 

 
96 § Avustushakemus - Norra svenska Österbottens krigsveteraner rf 

Kunnanhallitus päätti myöntää 3 000 euron avustuksen rintamaveteraanien 
kuntoutusta varten Norra svenska Österbottens krigsveteranförening ry:lle vuonna 
2016. Määräraha myönnetään hallituksen käyttövaroista sosiaali- ja 
terveydenhuollolle. Avustus maksetaan, kun selvitys avustuksen käytöstä vuonna 
2015 on toimitettu kunnanhallitukselle. 

 
97 § Edustajien nimeäminen yhteiseen lukiolautakuntaan 
 Kunnanhallitus päätti valita lukiolautakuntaan jäseneksi kunnanhallituksen 

puheenjohtajan Liane Byggmästarin ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Bengt-
Johan Skullbackan. 

 Kunnanhallitus päätti valita lukiolautakuntaan jäseneksi sivistyslautakunnan 
puheenjohtajan Jan-Erik Hästön ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi ruotsinkielisen 
koulujaoston puheenjohtajan Peter Svartsjön. 

 
98 § Kirjanpitoraportti 1.1.- 31.3.2016 
 Kunnanhallitus merkitsee raportin tiedoksi.  
 



99 § Luodonjärven rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen, rakennusoikeuden 
siirtäminen Gyltörenille 
Kunnanhallitus esittää,  että kunnanvaltuusto hyväksyy kaavamuutoksen 
kaavakartan mukaisesti. 

 
100 § Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n tuoton periaatteet 
 Asia poistettiin asialistalta kunnanjohtajan toimesta. 
 
101 § Henkilöstökysely 2016 
 Kunnanhallitus keskusteli henkilöstökyselystä, merkitsi asian tiedoksi ja vie kyselyn 

edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 
102 § Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä; toimenpiteitä, joilla korjataan kunnan vuokra-

asuntopulaa 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 
 - että kunta ryhtyy tarvittaviin toimiin, mukaan luettuna keskustelut vähemmistö-

osakkaiden kanssa, joiden tavoitteena on jos mahdollista perustaa kunnallinen 
kiinteistöyhtiö, 

 - että kunta hankkii konsulttiapua mahdollisen fuusiosuunnitelman laatimiseksi mutta 
yrittää muuten hoitaa prosessia itse niin pitkälle kuin mahdollista  

 - että kunta edistää yksityistä asuntotuotantoa hankkimalla osakeasuntoja uusissa 
kiinteistöissä ja  

 - että aloitteeseen on vastattu tällä selvityksellä. 
 
103 § Alavetelin terveysaseman rakentaminen (Nedervetil Soite Center) 
 Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja antoi matkaeväitä liittyen sijoittumiseen ja 

tiloihin jatkosuunnittelun helpottamiseksi. Hallitus keskusteli vaihtoehdosta 5. 
mahdollisena vaihtoehtona. 

 Kunnanhallitus päätti, että seuraava kokous pidetään Alavetelissä, jolloin hallitus 
tutustuu nykyisiin tiloihin kokouksen alussa. 

 Stefan Högnabba ilmoitti jääviyttä ja poistui huoneesta tämän pykälän käsittelyn 
ajaksi. 

 
104 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi.  
 
105§ Muut asiat 
 Ei asioita.   

__________________ 


