
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2017, 23.1.2017

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

2 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikaela Dahlbacka ja Elisabeth Hagström.

3 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että pykälään 9 on
tehty uusi valmistelu ja että esityslistaa täydennetään pykälissä 8 ja 18.

4 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen:
- ympäristölautakunta 13.12.2016
- tekninen lautakunta 14.12.2016

5 § Talousarvioraportti 1.1. - 30.11.2016
Kunnanhallitus merkitsi talousarvioraportin tiedoksi.

6§ Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvion 2017 täytäntöönpano-
ohjeet.

7 § Teerijärven keskustan asemakaavan tarkistus ja laajennus; kaavaehdotus nähtäville
Kunnanhallitus päätti 13.10.2014 § 241 käynnistää Teerijärven keskustan
asemakaavan tarkistuksen. Tarkistus käsittää koko Teerijärven keskustan ja myös
Messveka-alueen.
Kunnanhallitus tutustui kaavaehdotukseen ja antoi seuraavat näkemykset
suunnittelun jatkamiseksi:
 Kunnanhallitus ehdottaa suojelumerkintää kahdelle rakennukselle

Lyttsbackan alueella Pohjanmaan museon lausunnon mukaisesti.
 Kunnanhallitus hyväksyy tehdyt kaavamuutokset.

Kaava tarkistetaan ja lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi.
Viranomaisilla on taas mahdollisuus antaa lausuntoja tarkistetusta kaavasta.

8 § Ådalenin koulun peruskorjaus/lukion tilat : urakoitsijoiden valinta
Kunnanhallitus valitsi seuraavat urakoitsijat:
 rakennusurakka: Byggnads Ab Nynäs
 putkiurakka: FVM Service
 sähköurakka: ACU Elektro Oy
 ilmastointiurakka: G. Koskela Ab
 automatiikkaurakka: Schneider Electric
Sopimukset laaditaan, kun asiakirjat on käyty läpi urakoitsijoiden kanssa ja kun
valitusaika on umpeutunut.
Hankkeen alustava aloituspäivämäärä: 23.2.2017



9 § Ehdotus kunnan vesihuoltolaitosten uusiksi toiminta-alueiksi
Kunnanhallitus asetti 18.1.2016 työryhmän tarkastelemaan kunnan vesi- ja
viemärihuollon toiminta-alueita. Vesihuoltolaitosten näkemysten pohjalta on laadittu
ehdotus vesi- ja viemärihuollon uusiksi toiminta-alueiksi.
Kunnanhallitus tutustui ehdotukseen ja päätti asettaa sen nähtäville 30 päiväksi ja
pyytää lausunnot ELY-keskukselta, Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta
sekä vesihuoltolaitoksilta. Työryhmä saa tehtäväkseen työstää toiminta-
alueluonnosta lausunnot huomioon ottaen.

10 § Hallintosäännön uudistaminen
Kunnanhallitus ehdottaa että kunnanvaltuusto hyväksyy uuden
hallintosääntöluonnoksen.

11§ Kutsunnat 2017
Kunnanhallitus päätti, että Hans-Erik Lindgrenin osallistuu kunnan puolesta
kutsuntatilaisuuteen, joka järjestetään Kunnantalossa 18.10.2017. Hans Sandström
on varaedustaja. Kunta tarjoaa kahvit ja suolapalan kutsuntatilaisuuteen
osallistuville.

12 § Eroanomus luottamustehtävästä: Christel Ainasoja
Kunnanhallitus myöntää Christel Ainasojalle vapautuksen Kronoby Blomsterfondin
varajäsenen tehtävästä. Kunnanhallitus valitsi hänen tilalleen Johanna Holmbäckin
jäljellä olevaksi toimikaudeksi tammi-toukokuu 2017.

13 § Eroanomus luottamustehtävästä: Inger Björk
Kunnanhallitus myöntää Inger Björkille vapautuksen vanhusneuvoston varajäsenen
tehtävästä. Kunnanhallitus valitsi hänen tilalleen Margareta Ahlskogin jäljellä
olevaksi toimikaudeksi tammi-toukokuu 2017.

14 § Eroaminen luottamustehtävästä: Johanna Widjeskog
Kunnanhallitus ehdottaa että kunnanvaltuusto myöntää Johanna Widjeskogille
vapautuksen suomenkielisen koulujaoston jäsenen luottamustoimesta ja että
kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen suomenkieliseen jaostoon jäljellä olevaksi
ajaksi tammi-toukokuu 2017.

15 § Jäsenen nimeäminen osuuskunta ViRumin hallitukseen
Kunnanhallitus nimesi sivistystoimen johtaja Tony Widjeskogin osuuskunta ViRumin
hallituksen jäseneksi.

16 § Kristillisdemokraattien aloite: ratkaista ongelmat, joita ruotsinkielisten
vuodeosastopaikkojen puute aiheuttaa
Kunnanhallitus ehdottaa
- että kunnanvaltuusto merkitsee vastauksen aloitteeseen tiedoksi,
- että kunnanvaltuusto odottaa suuntaviivoja kielikoulutuksesta hoidossa ja
- että kunnanvaltuusto toteaa, että aloite on täten loppuun käsitelty.

17 § Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

18 §. Elisabeth Hagströmin aloite lentokentän tulevaisuudesta ja yhteistyöstä yli rajojen
Aloite merkittiin tiedoksi ja siirretään valmisteltavaksi.

__________________


