
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 2/2016, 8.2.2016

19 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikaela Dahlbacka ja Hans Sandström.

20 § Esityslistan hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että § 30 käsitellään §:n 23
jälkeen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin esitetyn muotoisena.

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

22 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna kunnanvaltuuston 4.2.2016 tekemät päätökset
täytäntöön.

23 § Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä -tehtäväalueen
käyttösuunnitelman vuodelle 2016.

24 § Määräraha veteraanipäivän viettämiseen
Kansallista veteraanipäivää vietetään 27.4.2016. Vuoden veteraanipäivän
tunnuksena on ”Vastavirtaan nousee lohen suku”.
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 € käyttövaroistaan
vuoden 2016 veteraanipäivän viettämiseksi.

25 § Aloite - toimenpiteitä, joilla vastataan vuokra-asuntopulaan kunnassa
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on 23.4.2015 jättänyt aloitteen, jossa
huomautetaan, että moderneista vuokra-asunnoista on pulaa Alavetelissä ja
Kruunupyyssä ja että tämä muodostaa esteen uusien asukkaiden saamiselle
kuntaan.
Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti palauttaa asian
jatkovalmisteltavaksi.

26 § Selvitys vuonna 2015 hallituksessa tehdyistä aloitteista
Kunnanhallitus päätti kirjata tiedoksi aloitteet ja niiden käsittelyn.

27 § Selvitys vuonna 2015 sekä aikaisemmin tehdyistä käsittelemättömistä kuntalais- ja
valtuustoaloitteista
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että selvitys kirjataan tiedoksi.

28 § Hautojen hoitoperiaatteet
Kunnanhallitus päätti, että kunta ei tee uusia sopimuksia hautojen hoitamisesta ja
että jo tehtyjä sopimuksia ei enää uusita.

29 § Avustusten myöntämisen kriteerit yhdistyksille ja yrityksille
Kunnanhallitus päätti vahvistaa yhdistysten ja yritysten avustusten myöntämisen
kriteerit ehdotuksen mukaisesti.



30 § Greger Englundin valitus kunnanjohtajan vaalista
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vastineen lausuntonaan Vaasan hallinto-oikeuden
lausuntopyyntöön koskien Greger Englundin tekemää valitusta kunnanjohtajan
valinnasta. Kunnanhallitus toteaa, että kaikki hakijat on käsitelty yhdenvertaisesti
eikä kukaan, mukaan lukien Englund, ole syrjitty valituksessa esitettyjen väitteiden
perusteella. Vaalia edeltänyt operatiivinen työ on edennyt voimassa olevien lakien
mukaan ja kunnallisvalituksen tekemiselle ei ole olemassa perustetta.
Kunnanhallitus toteaa pykälän välittömästi tarkastetuksi.
Vt. kunnanjohtaja Malin Brännkärr ja hallintopäällikkö Inger Bjon ilmoittivat olevansa
esteellisiä ja poistuivat paikalta pykälän käsittelyn ajaksi.

31 § Tiedoksiantoasiat
Kunnanhallitus merkitsi asiat tiedoksi.

32 § Muita asioita
Ei asioita.
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