
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 5/2017, 30.10.2017

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

101 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans-Erik Lindgren ja Helena Broända.

102 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

103 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen:
- sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 3.10.2017
- lupajaosto, 10.10.2017
- tekninen ja ympäristölautakunta, 18.10.2017

104 §. Kyselytunti
Keskustelu merkittiin tiedoksi.

105 §. Talousarvioraportti 1.1. - 30.9.2017
Talousarvioraportti kirjattiin tiedoksi.

106 Vuoden 2018 tuloveroprosentin vahvistaminen
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan
veroprosentiksi vuonna 2018 vahvistetaan 22 %.

107 §. Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa valtuustolle
- että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,15 %

(tällä hetkellä 1,00 %)
- että vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan 0,65 %

(tällä hetkellä 0,55 %)
- että muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan

1,20 % (tällä hetkellä 1,15 %)
- että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi vahvistetaan 4,00 %

(tällä hetkellä 2,00 %)
- että yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi vahvistetaan 0,00 %

(tällä hetkellä 0,00 %)
- että voimalaitosten veroprosentiksi vahvistetaan 2,85 % (tällä hetkellä 2,60 %)

108 §. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018–2020 / Kunnanhallituksen tehtäväalue
sosiaali- ja terveydenhuolto
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2018.
Perustoimentulotuen kustannukset siirtyvät kunnanhallituksen talousarvioon.
Kunnanhallitus kutsuu Soiten edustajia talousarvioseminaariin 20.11 ja pyytää
säästöehdotuksia.

109 §. Markkinoinnin ja sponsorointisopimusten periaateohjelma
Kunnanhallitus hyväksyi markkinoinnin ja sponsorointisopimusten periaateohjelman.

110 §. Pännäisten rautatieaseman pysäköintialueen rahoitus
Kunnanhallitus päätti äänestysten jälkeen, että kunta osallistuu pysäköintialueen
rahoitukseen 10 000 eurolla.



111 §. Fiskarholmenin tonttifestivaalin arpajaiset - tontin vaihtoanomus
Kunnanhallitus hyväksyy tonttivaihdon ja luovuttaa vastikkeetta tontin 3 korttelissa
302 Bernhard Åkerlundille. Tontti koostuu n. 2 190 m2 kokoisesta määräalasta
tilasta Kommuns, RNro 33:76, kiinteistötunnus 288-406-33-76.

112 §. Norra svenska Österbottens krigsveteraner rf.
Kunnanhallitus myöntää Norra svenska Österbottens krigsveteranförening -
yhdistykselle 3 000 euron avustuksen rintamaveteraanien kuntoutukseen vuonna
2017. Määräraha otetaan hallituksen käyttövaroista sosiaali- ja terveydenhuollolle.
Avustus maksetaan, kun kunnanhallitukselle on toimitettu tilitys käytöstä vuonna
2016.

113 §. Nimikeräys neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä kuntalain 25 §:n
mukaan
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että valtuusto käy
laajaa keskustelua maakuntauudistuksesta, että tehdään vaikutusarviointi kun
uudistuksen lait on säädetty, että kansanäänestystä ei järjestetä ja että aloite
todetaan loppuun käsitellyksi.

114 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi

115 §. Muut asiat
Ei asioita.

_____________________________


