
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 8/2018, 18.6.2018

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

126 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisabeth Hagström ja Hans Sandström.

127 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

128 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön kunnanvaltuuston 4.6.2018 tekemät päätökset.

129 §. Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitukselle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista:

- suomenkielinen koulujaosto, 24.5.2018
- lupajaosto, 29.5.2018,
- ruotsinkielinen koulujaosto, 7.6.2018
- sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 7.6.2018

Kunnanhallitus päätti, ettei se ota päätöksiä käsiteltäväkseen.

130 §. Talousarvioraportti 1.1.–31.5.2018
Raportti kirjattiin tiedoksi.

131 §. Talousarvion laadintaohjeet
Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021
taloussuunnitelman laadintaohjeet.

132 §. Hallintosäännön päivittäminen
Kunnanhallitus päätti lähettää hallintosäännön lausuntokierrokselle lautakunnille, jaostoille
ja toimikunnille ja pyytää muutosehdotuksia nykyisiin määräyksiin viimeistään 20.
syyskuuta 2018.

133 §. Rakennusoikeuden siirto, Heimsjön, Teerijärvi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta hyväksyy pienemmän muutoksen Teerijärven
järvien rantayleiskaavassa Heimsjön -järven eteläosassa. Helena Broända ilmoitti olevansa
esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.

134 §. Kaukokiito ja Ab Ferromekin anomus kaavamuutoksesta Kruunupyyn teollisuusalueella
Kunnanhallitus päätti antaa tekniselle osastolle tehtäväksi käynnistää Kruunupyyn
keskustan asemakaavan muutoksen kortteleissa 103, 194 ja 195. Ensimmäinen
kaavaluonnos asetetaan nähtäville kesäkuun aikana ja suunnitelma otetaan seuraavan
kerran käsittelyyn hallituksen kokouksessa 13.8.2018. Kaukokiito ja Ab Ferromek
vastaavat suunnittelukustannuksista.

135 §. Yksityisteiden kunnossapito
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että I luokan teiden kunnossapitosopimus irtisanotaan
vuonna 2018 jotta uusi sopimus saadaan voimaan 1.1.2019 lukien. Tavoitteena on laatia
uusi kunnossapitosopimus, jossa tiet on jaettu kolmeen luokkaan ja pistotiet poistettu
päätiestä, mikä mahdollistaa aurausmaksujen perimisen pistoteiden auraamisesta.
Kunnanhallitus esittää, että vuoden 2018 aikana laaditaan uusi kunnossapitosopimus, joka
tulisi voimaan 1.1.2019 alkaen ja, että tekninen ja ympäristölautakunnalle annetaan
jatkossakin valtuudet päättää yksityisteiden kunnossapitosopimusten laatimisesta,
irtisanomisesta ja sopimusten tasosta.

136 §. Ådalenin koulun veistosali
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti rakentaa uuden veistosalin. Rakennus sijoitetaan
nykyiselle paikalle. Tarpeen mukaan uudisrakentamista koskeva talousarviomuutos
valtuustolle.

137 §. Rakennustoimikunnan asettaminen, Alavetelin koulu



Kunnanhallitus asetti rakennustoimikunnan Alavetelin koulua varten. Kokoonpano on
seuraava: kunnanjohtaja, tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja, koulun rehtori Ann
Hanhikoski, Per-Emil Sandstedt ja Carl-Johan Enroth.
Kunnanhallitus päätti myös yksimielisesti määrätä toimikunnan kuulemaan seuraavia
tahoja: opettajakunta, varhaiskasvatusjohtaja, Alavetelin päivähoidon ohjaaja,
kirjastopäällikkö, iltapäivätoimintaa hoitavat 4H-kerhon edustajat, kouluterveydenhuollon ja
oppilashuollon edustajat, Fazer ja ISS. Lisäksi Koti&koulu -yhdistykselle, seuroille ja
yleisölle on varattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun.

138 §. Tietosuojavastaavan nimeäminen
Kunnanhallitus päätti nimetä tietosuojavastaavaksi kunnan ICT-vastaava Thomas
Hongellin.

139 §. Jäsenten nimeäminen nuorisovaltuustoon
Kunnanhallitus valitsi seuraavat henkilöt nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2018–2020:
Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Fredrik Karlström Erica Åminne
Hugo Holmbäck Axel Björklund
Ava Dahlvik Matilda Storbacka
Kunnanhallitus vapautti Matilda Mannströmin nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja valitsi
hänen tilalle Vilma Vidjeskogin toimikaudeksi 2018–2019.
Hans-Erik Lindgren ja Helena Broända ilmoittivat esteellisyyttä ja poistuivat tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.

140 §. Maakuntavaalien ennakkoäänestyspaikat
Kunnanhallitus päätti, että maakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään Kunnantalossa,
Alavetelin kirjastossa ja Teerijärven kirjastossa 17–23.10.2018. Ennakkoäänestyspaikat
ovat avoinna arkisin klo 8–18 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10–13. Mikäli päivämäärät
muuttuvat, noudatetaan uusia ohjeita myös Kruunupyyssä ja siitä ilmoitetaan
kunnanhallitukselle tiedoksiantoasiana.
Ennakkoäänestys järjestetään myös toimintayksiköissä Sandbackan hoitokeskus,
Teerijärven hoitokeskus, Herberts Hus, Alavetelin eläkeläiskoti, Teerijärven eläkeläiskoti,
Backebo ja Fogelbo. Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää ennakolta kotonaan.
Kirjastoautoa käytetään liikkuvana äänestyspaikkana ja se ajaa pienissä kylissä
keskusvaalilautakunnan sihteerin ja puheenjohtajan laatiman erityisen aikataulun mukaan.

141 §. Äänestyspaikat maakuntavaaleissa
Kunnanhallitus päätti, että maakuntavaalien äänestyspaikat ovat:
1. Kruunupyy Kunnantalo
2. Alaveteli Alavetelin koulu
3. Teerijärvi Teerijärven koulu

142 §. Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen
Kunnanhallitus hyväksyi sopimusluonnoksen ja väliaikaisen valmistelutoimielimen
kokoonpanon ja valtuutti kunnanjohtajan ja hallintopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen
Kruunupyyn puolesta.

143 §. Vastuunsiirto, henkilöstökysymykset
Kunnanhallitus päätti siirtää henkilöstövastuun hallintopäälliköltä talouspäällikölle,
edellyttäen että valtuusto hyväksyy muutoksen hallintosääntöön. Talouspäällikön nimike
muuttuu talous- ja henkilöstöpäälliköksi. Vastuu siirtyy käytännössä jo 1.8.2018, jonka
jälkeen talous- ja henkilöstöpäällikön palkka on 4 500 €/kk, mutta päätöksen ehtona on
valtuuston päätös hallintosäännön muuttamisesta.

144 §. Eva-Lott Björklundin ym. aloite kokouspalkkioista
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto merkitsee hallintopäällikön selvityksen tiedoksi ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

145 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

146 §. Muut asiat
Ei asioita.

_____________________________


