Kh 26.8.2019 liite

Aloitteet 2018
Aloitteen aihe
Valtuustoaloitteet
Yhtenäiskoulun pihojen
liikennejärjestelyjen turvallisuuden
parantaminen

Saap.pvm Aloitteen tekijä

Toimenpiteet ja muut kannanotot

2.5.2016

Sitoutumattomien valtuustoryhmä

Kv 7.11.2016 Merkitään tiedoksi. Tekninen ltk käynnistää alueen
yleissuunnitelman laadinnan turvallisuuden parantamiseksi. Tek.ltk
22.5.2018 varauduttu korjaustoimenpiteisiin kesän 2018 aikana

Y-merkinnällä varattujen tonttien
varaus

4.4.2016

Sitoutumattomien valtuustoryhmä

Kv 3.10.2016 Tekninen ltk aloittaa valmistelun kunnan omistamien tonttien
vuokraus-, varaus- ja myyntiehtojen tarkistamisesta

Prosenttiperiaate käyttöön
rakennushankkeissa

4.6.2018

Keskustan valtuustoryhmä

Kv 1.4.2019 Tulevissa rakennushankkeissa käytettävästä taiteen
määrärahasta valtuusto päättää erikseen tapauskohtaisesti. Sivistysltk
päättää taiteen hankinnasta valtuuston myöntämän määrärahan
mukaisesti.

Kunnanvirastorakennus

4.6.2018

Sitoutumattomien valtuustoryhmä

Kh 17.9.2018 Kunnantalon tulevaisuutta on pohdittu virkamiestyönä;
vaihtoehtoina on nähty joko peruskorjaus, purkaminen ja uusien tilojen
rakentaminen pienemmälle tilatarpeelle tai talon myyminen sijoittajalle /
rakentajalle ja kunta vuokraisi toimitilat. Kh on hankkinut konsultointia ja
arkkitehtisuunnittelua kunnantalon paikalle rakennettavasti kiinteistöstä.
Pohjakerros on poistettu käytöstä.

Vaarallisten aineiden säilytys

16.4.2018

Sitoutumattomien valtuustoryhmä

Kv 10.12.2018 VR on muuttanut ohjeistusta ja ministeriö asetusta.

Kiinteistöstrategian päivittäminen /
selvitys energian säästötoimisto
kunnan kiinteistöissä

16.4.2018

Sitoutumattomien valtuustoryhmä

Kv 4.3.2019 Kiinteistöstrategia merkitty tiedoksi

Paloaseman risteyksen turvallisuus

25.6.2018

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kv 10.12.2018 Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja asia otetaan
huomioon rakentamisen yhteydessä. Liikenneturvallisuudesta
keskustellaan ELY-keskuksen kanssa vuosittain. Kaavateiden
liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan katuverkon saneerauksen
yhteydessä koko taajaman alueella. Hanke lisätään investointiohjelmaan
tuleville vuosille.

Nykyisestä paloasemasta tekninen
tukikohta

25.6.2018

Sitoutumattomien valtuustoryhmä

Kv 10.12.2018 Ko. Y-tontti ei ole sopiva paikka kunnan tekniseksi
tukikohdaksi. Vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosa ei sisällä
määrärahavarusta paloaseman ylläpitokuluihin loppuvuoden osalta.

Elinvoimaa Mäntyharjuun

10.9.2018

Sosialidemokraattien
valtuustoryhmä

Kh 18.2.2019 Elinkeinojen kehittämisen suunnitelma toteutuu Mäsek Oy:n
toimesta ja kunnalla on konserniohjauksen kautta mahdollisuus vaikuttaa
suunnitelman sisältöön, tavoitteisiin ja painopisteisiin. Kuntaan on nimertty
ohjausryhmä koodinoimaan työllisyydenhoitoa.

Ruskahovi info

10.9.2018

Sitoutumattomien valtuustoryhmä

Valtuutetuille on järjestetty info aiheesta 8.10.2018.

Kunnan tiedottamisen ja viestinnän
kehittäminen

8.10.2018

Sosialidemokraattien
valtuustoryhmä

Viestintäohje/-suunnitelma päivitetään vuoden 2019 loppuun mennessä.
Päivityksessä määritellään tavoitteet, kohderyhmät, keinot ja vastuut, niin
valmistelu- kuin päätöksentekoviestintään, palvelu- ja
markkinointiviestintään, mediaviestintään kuin myös sisäiseen viestintään.
Ohjeistukseen sisältyy myös osallistaminen.

Puurakentamisen lisääminen
julkisrakentamisessa

12.11.2018 Keskustan ja Kristillisten
valtuustoryhmät

Kv 1.4.2019 Puu rakennusmateriaalina on tasavertainen vaihtoehto muille
materiaalivalinnoille käyttökohteen ympäristöolosuhteet huomioiden.
Erityisesti sisustusarkitehtuurissa puulle löytyy monia erinomaisia
käyttötapoja. Puurakentamisessa tulee kuitenkin varsinkin julkisessa
rakentamisessa huomioida paloturvallisuusmääräykset, jotka jossain
määrin rajoittavaat puun käyttöä esim. kouluissa ja hoivalaitoksissa.
Rakennushankkeissa puun käyttäminen arvioidaan hankekohtaisesti
rakentamismääräykset, taloudellisuus ja ilmastotavoitteet huomioiden.

Torimaksujen poistaminen

12.11.2018 Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kv 1.4.2019 Torimaksuista luopumiseen ei ole pidemmällä aikavälillä
taloudellisia perusteita, mutta kokeiluna voidaan kunnan 425-vuotisjuhliin
liittyen talousarviossa tarkemmin esitetyllä tavalla poistaa torimaksut
vuodelta 2020 ja seurata maksuttomuuden seurausta torikauppaan.

Paloasemalla tulee olla päivystys

12.11.2018 Sitoutumattomien valtuustoryhmä

Kv 1.4.2019 Tällä hetkellä voimassa olevan riskiluokituksen ja
palvelutasopäätöksen perusteella paloasemalla ei ole tarvetta jatkuvaan
miehitykseen ja päivystykseen.

Kuntalaisen aloitteet
Lottapatsasta ei tarvita

19.3.2018

Kh 13.8.2018 Kunnan ja Taidekeskus Salmelan välinen yhteistyö- ja
markkinointisopimus ei ota kantaa Taidekeskus Salmelassa esillä oleviin
teoksiin. Ei aiheuta muita toimenpiteitä.

Ano Väisänen - laitetaanko
näkyviin

Koirille merkitty uimapaikka

29.8.2018

Tanja Hartonen-Pulkka ym.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen
asikasmaksut

19.11.2018 Ano Väisänen

Kh 1.10.2018 Koirien erillistä uimapaikkaa ei tarvitse perustaa. Kunnassa
on runsasti paikkoja, joissa koiria voi uittaa. Kunta voi tarvittaessaa osoittaa
erillisen uintipaikan koirille, jos se katostaan tarpeelliseksi ja käyttäjiltä tulee
yksimielinen esitys sopivasta paikasta. Kunta ei sitoutu paikan
rakentamiseen eikä ylläpitoon. Ensisijaisesti suositellaan sopimaan
paikasta maanomistajan kanssa.
Kh 26.11.2018 Toimivalta em. Asiakasmaksuissa on Etelä-Savon sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymällä.

