
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 4/2018, 19.3.2018

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

47 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Harju ja Ulla-Maria Åstrand.

48 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

49 §. Lautakuntien pöytäkirjat
Asia poistettiin esityslistalta.

50 §. Uuden asemakaavan laatiminen, Alavetelin koulu
Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavaluonnoksen ja OAS:n nähtäväksi vähintään 14
päivää. Lausuntoja pyydetään OAS:n mukaan.

51 §. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan selostuksen sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä ja vie tekstin tilinpäätösasiakirjaan ja valtuuston
käsiteltäväksi.

52 §. Kuntakonsernin omistajanohjaus
Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan tekstin ja vie sen tilinpäätösasiakirjaan ja
valtuuston käsiteltäväksi.

53 §. Kunnan tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja siihen kuuluvan
toimintakertomuksen ja liitetiedot. Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja
allekirjoittavat tilinpäätöksen ja luovuttavat ne edelleen tilintarkastajan ja
tarkastuslautakunnan arvioitavaksi ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

54 §. Vahvistuskirje tilintarkastajalle
Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja
allekirjoittavat hallituksen puolesta vahvistuskirjeen ja toimeksiantokirjeen tilintarkastajalle
koskien Kruunupyyn kunnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa 1.1. – 31.12.2017.

55 §. Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi 2018
Kunnanhallitus esittää että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 € käyttövaroistaan vuoden 2018
veteraanipäivän viettoa varten.

56 §. Maakuntauudistuksen vaikutusarviointi
Kunnanhallitus päätti, että kunta hankkii ulkopuolista arviointia maakuntauudistuksen
vaikutuksista.

57 §. Keskipohjanmaan koulutusyhtymän lausuntopyyntö konserniohjeen luonnoksesta
Kunnanhallitus esitti lausuntonaan näkemyksiä KPEDU:n konserniohjeesta.

58 §. Edustajien nimeäminen: Kvarnen kuntayhtymä, yhtymäkokous 28.3.2018
Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajiksi yhtymäkokoukseen Tapani Myllymäen
(varalle (Elisabeth Hagström), Liane Byggmästarin (varalle Helena Broända) ja John-Erik
Sandvik (varalle Bengt-Johan Skullbacka). Hallitus antoi samalla omistajaohjausta
edustajille.

59 §. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE - työryhmän asettaminen
Kunnanhallitus asetti työryhmän, jonka kokoonpano on seuraava: sivistystoimenjohtaja
(koollekutsuja) Tony Widjeskog, päivähoitopäällikkö Carina Ahlström,
erityislastentarhanopettaja Denice Hansson, vt. vapaa-ajanohjaaja Hanna Lindholm,
erityisopettaja Hanna Timmerbacka-Uusitalo, sosiaaliohjaaja Ann-Kathrine Westerlund,



koulukuraattori Sonja Enkvist-Nyman, psykologi Erica Ivars sekä koulun terveydenhoitajat
Helena Storbacka ja Annika Holm. Seurakuntapastori Niklas Wallis on seurannan edustaja
työryhmässä. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Työryhmä
tekee yhteistyötä sekä Pohjanmaan että Keski-Pohjanmaan maakunnan kanssa.

60 §. Kruunupyy 50 vuotta - työryhmän asettaminen
Kunnanhallitus asetti työryhmän, jonka kokoonpano on seuraava: Stig Östdahl, Anne-Mie
Ranta, Eva-Lott Björklund, Christer Forsström, Malin Westerlund, Alex Fröjdö ja Hanna
Lindholm (koollekutsuja). Vt kunnanjohtajalle annetaan valtuudet kutsua muita jäseniä
työryhmään, siten että kaikki kunnanosat ovat edustettuna työryhmässä

61 §. Kunnantoimiston henkilökunnan lomat 2018
Kunnanhallitus päätti, että Kunnantalo on lomien johdosta suljettu ajalla 2.7–3.8.2018.
Tarvittavat palvelut, maksuvelvoitteet ja kuulutukset hoidetaan sulkemisesta huolimatta.
Lomaraha maksetaan 13.7.2018. Työnantaja toivoo, että työntekijät vaihtavat lomarahan
tai sen osan vapaaksi.

62 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

63 §. Muita asioita
Ei asioita.

_____________________________


