
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 6/2017, 20.11.2017

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

117 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Björn Gripenberg ja Elisabeth Hagström.

118 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

119 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen:
- ruotsinkielinen koulujaosto, 26.10.2017
- suomenkielinen koulujaosto, 26.10.2017
- sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 8.11.2017
- lupajaosto, 7.11.2017

120 §. Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön kunnanvaltuuston 13.11.2017 tekemät päätökset.

121 §. Talousarvioraportti 1.1 - 31.10.2017
Talousarvioraportti kirjattiin tiedoksi.

122 §. Perusopetuksen tehostaminen keskittämällä toimintaa pienemmälle määrälle kiinteistöjä
Kunnanhallitus ehdottaa taloudellisista syistä yksimielisesti valtuustolle
- että suljetaan Pårasin, Norrbyn ja Småböndersin koulut 1.8.2018,
- että suljetaan Söderbyn koulu 1.8.2020 tai viimeistään kun Alavetelin koulu valmistuu,
- että suljetaan Småböndersin esikoulu 1.8.2018,
- että suljetaan Jeussenin esikoulu 1.8.2020 tai viimeistään kun Alavetelin koulu

valmistuu ja
- että esikouluoppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa Småböndersissä ja Jeussenissä.

123 §. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018–2020

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti omalta osaltaan hyväksyä täydennetyn ja
oikaistun talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2020 ja ehdottaa
valtuuston hyväksyttävän Kruunupyyn kunnan vuoden 2018 talousarvion ja
taloussuunnitelman vuosille 2018–2020.
Vt. kunnanjohtaja ilmoitti, että on esteellinen Kronoby Bostäder -asiassa ja poistui kyseisen
tytäryhtiön tavoitteiden käsittelyn ajaksi.

124 §. Lisämäärärahaa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
- että se myöntää 628 000 euron lisämäärärahan sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannuksiin Soiten kautta.

125 §. Seljesin asemakaavaluonnos - saapuneet muistutukset
Kunnanhallitus hyväksyi muutosehdotukset. Kaavaa tarkistetaan ja lopullinen
kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi, jolloin viranomaiset voivat antaa lausuntoja
tarkastetusta kaavasta.

126 §. Omistajaohjaus: Soiten valtuustokokous 29.11.2017, § 33
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen antaa Kruunupyyn kunnan edustajille
omistajaohjausta koskien Soiten valtuuston kokousta 29.11.2017:
- 33 pykälän käsittelyssä korostetaan, että Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannuksia tulee pienentää, jotta ne lähestyisivät koko maan
keskiarvotasoa.



- 33 pykälän päätökseen lisätään ponsi, jonka mukaan "Viimeistään vuoden 2018 alussa
on annettava ehdotuksia Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten
pienentämiseksi vähintään 500 000 eurolla".

127 §. Edustajien valitseminen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kulturin
yhtymäkokoukseen 22.11.2017
Kunnanhallitus päätti, että Hans-Erik Lindgren ja Karin Saarukka edustavat kuntaa
yhtymäkokouksessa 22.11.2017. Bengt-Johan Skullbacka on varaedustaja.
Hallitus kehottaa kunnan edustajia hyväksymään vuoden 2018 talousarvioesityksen ja
taloussuunnitelman vuosille 2019–2020. Samalla tulisi muistuttaa, että kuntayhtymän on
seurattava talouden toteutumista tarkasti.
Kunnanhallitus kehottaa kunnan edustajia hyväksymään ehdotuksen kuntayhtymän
päivitetyksi hallintosäännöksi.
Kunnanhallitus päätti tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.

128 §. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
- että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa
äänen voi antaa Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

129 §. Suomen itsenäisyyspäivä 2017
Seuraavat henkilöt edustavat kuntaa perinteisellä kunniakäynnillä sankarihaudoilla.
Kruunupyy: Hans-Erik Lindgren, Anne-Mie Ranta, Björn Gripenberg
Alaveteli: Helena Broända (varaedustaja: Elisabeth Hagström)
Teerijärvi: Inger Wistbacka, Bengt-Johan Skullbacka, Kari Harju.
Em. henkilöt toimivat tarvittaessa myös tekstinlukijoina ja esirukoilijoina
jumalanpalveluksessa.
Sixten Dalvik laskee kuntayhtymä Soiten seppelettä yhdessä Soiten virkamiesedustajan
kanssa.

130 §. Tiedoksiantoasiat
Asiat merkittiin tiedoksi.

131 §. Kristillisdemokraattien aloite koulukiinteistöjen rakentamisesta
Aloite merkittiin tiedoksi ja annettiin teknisen johtajan tiedoksi ja valmisteltavaksi.

_____________________________


