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53 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Konstateras att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att bildnings- och 
fritidsnämnden även med hänsyn till antalet närvarande är beslutför. 
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54 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Peter Svartsjö och Ulla-Maria Åstrand. 
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55 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BC:S FÖRSLAG 
 
Föredragningslistan godkänns. 
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Dnr: BILDFRI 77/2018 
 
 
56 §. FÖRVALTNING  Ändringar i förvaltningsstadgan 

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 18.6.2018 att sända ut förvaltningsstadgan till kommu-
nens samtliga nämnder, sektioner och råd, för utlåtande om eventuella ändringar och uppda-
teringar som behöver göras. Förvaltningsstadgan har senast behandlats i bildningsnämnden 
3.09.2015 (Dnr: BILD 38/2015  
27 §.)  
 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll från 18.6.2018. (Diarienummer: KST 103/2018) 
__________________________________________________________________________________________
_ 
//” 132 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Ändringar i förvaltningsstadgan 
 
Förvaltningschefen: 
Kommunens nu gällande förvaltningsstadga godkändes i fullmäktige 23.2.2017 § 10 och 
trädde i kraft från och med 1 juni 2017. I och med att en stor förändring gjordes senast är det 
bra med en snabb uppdatering för att justera mindre detaljer. En förvaltningsstadga bör också 
leva med sin tid och i enlighet med gällande lagstiftning och blir därför relativt snabbt föråldrad. 
I och med att en större förändring gjordes senast, behöver också vissa detaljer i förvaltningsstadgan 
justeras efter att den nu tillämpats i ungefär ett år. För att hålla förvaltningsstadgan 
aktuell bör den ständigt uppdateras och detta sker mest demokratiskt genom 
att låta kommunens olika organ ta ställning till den ur synvinklar från olika organ. Tillvägagångssättet 
och tidtabellen kunde vara, att organen ger sina utlåtanden till kommunstyrelsen 
under hösten och att den förändrade förvaltningsstadgan behandlas i fullmäktige i november. 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen sänder ut förvaltningsstadgan med en begäran om förslag till förändringar 
av den till kommunens samtliga nämnder, sektioner och råd med inlämningstid senast den 
20 september 2018. 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget.”// 
_________________________________________________________________________________ 
 
Ikraftvarande förvaltningsstadga Bilaga 1/§ 56 19.9.2018.  
 
I bildningschefens förslag till uppdaterad förvaltningstadga begränsas ändringarna huvudsak-
ligen till uppdatering av titeln dagvårdschef till chef för småbarnspedagogik och förskola, 
samt en precisering av beslutanderätten vid anställning av personal inom småbarnspedago-
gik och förskola.  
 
BC:S FÖRSLAG 
 
Bildnings- och fritidsnämnden godkänner föreslagna ändringar i förvaltningsstadgan, enligt 
Bilaga 2/ § 56 19.9.2018, och skickar det kommunstyrelsen till kännedom. 
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Dnr: BILDFRI 74/2018 
 
 
57 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN  Förslag till budget 2019 och ekonomiplan 

2020-2021 

 
Bildningskansliet har utarbetat ett förslag till budget för verksamhetsåret 2019, och en eko-
nomiplan för 2020-2021.  
 
Budgetdirektiven från kommunstyrelsen var, att utgifterna inte bör öka från föregående år. 
Bildnings- och fritidsnämndens budget för 2018 är 12 819 102€. Genom stängningar av en-
heter och minskningar i personalstyrkan eftersträvas en budget på 12 510 602€ för 2019.  
 
Budgetförslaget är uppgjord enligt kommunstyrelsens, kommundirektörens och ekonomiche-
fens budgetdirektiv och således är bildningschefens förslag till budget 2019 för hela bild-
nings- och fritidssektorn 308500€ mindre än 2018.  
 
Utmaningar i årets budgetförslag är, att få in de ökade lönekostnaderna på ca 2% som kol-
lektivavtalen förutsätter. För bildningssektorn innebär ökningen att lönekostnaderna i princip 
skulle stiga med ca 126 000€, om personalstyrkan vore samma som året innan. 
 
På grund av mindre personal har de budgeterade lönekostnaderna för personal inom den 
grundläggande utbildningen dock sänkts med 41 620€ jämfört med 2018. Inom småbarnspe-
dagogiken och förskola är de budgeterade lönekostnaderna 22 500€ mindre än året innan.  
 
De budgeterade medlen för materialanskaffningar har för den grundläggande utbildningen 
sänkts med 29 834€. Inom småbarnspedagogik och förskola är medlen för materialanskaff-
ningar 13 050€ mindre än året innan. Bibliotekets materialanskaffningar har sänkts med 
4241€. 
 
Den grundläggande utbildningens utgifter i budgeten för 2018 är 5 809 035€. Motsvarande 
summa 2019 är 5 607 103€. Det betyder en minskning på 201 932€. 
 
Budgeterade kostnader för småbarnspedagogik och förskola år 2018 är 3 787 204€ medan 
motsvarande summa i budgeten för 2019 är 3 739 185€. Det betyder en minskning på 
48 019€.  
 
Då verksamheten lagts ner på vissa enheter har fördelningen av kostnaderna för skolskjutsar 
reviderats. Detta gör det svårt att jämföra enheternas totalkostnader förr och nu. Exempelvis 
har gymnasiets nettobelopp minskat med 56 635€, men minskningen beror endast på att 
skolskjutskostnaderna omfördelats. 
 
Inga medel har reserverats för förberedande undervisning av invandrare inför grundläggande 
utbildning.  
 
Medborgarinstitutet, bibliotek och folkhögskola har exakt samma nettosumma som föregåen-
de år. Kultur & Fritid har 5 000€ mera än 2018.  
 
För att budgeten skall vara mer tydlig och läsbar har det som förut kallades specialanslag för 
undervisning kompletterats med tre nya kostnadsställen, nämligen grundutbildning för perso-
ner med funktionshinder, grundutbildning för finskspråkiga samt specialanslag för undervis-
ning övriga. 
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Budgetförslaget innehåller inte rum för överraskande utgifter under 2019, och överskridning-
ar på de enskilda kostnadsställena medför fort en överskridning av det totalt budgeterade 
nettobeloppet för hela bildningssektorn.  
 
BC:S FÖRSLAG  
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020 – 2021 för uppgiftsområdet administration 
godkänns enligt Bilaga 1/§ 57 19.9.2018.  
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020 – 2021 för uppgiftsområdet småbarnspe-
dagogik och förskola godkänns enligt Bilaga 2 /§ 57 19.9.2018. 
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020 – 2021 för uppgiftsområdet grundläggande 
utbildning godkänns enligt Bilaga 3 /§ 57 19.9.2018.  
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020 – 2021 för uppgiftsområdet grundläggande 
utbildning för personer med funktionsnedsättning godkänns enligt Bilaga 4 /§ 57 
19.9.2018.  
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020 – 2021 för uppgiftsområdet grundläggande 
utbildning för finskspråkiga godkänns enligt Bilaga 5 /§ 57 19.9.2018.  
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för uppgiftsområdet specialanslag för 
undervisningen, övriga godkänns enligt Bilaga 6 /§ 57 19.9.2018. 
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för uppgiftsområdet gymnasium god-
känns enligt Bilaga 7 /§ 57 19.9.2018.  
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för uppgiftsområdet bibliotek god-
känns enligt Bilaga 8 /§ 57 19.9.2018. 
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för uppgiftsområdet medborgarinstitut 
godkänns enligt Bilaga 9 /§ 57 19.9.2018. 
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för uppgiftsområdet folkhögskola 
godkänns enligt Bilaga 10 /§ 57 19.9.2018 
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för uppgiftsområdet fritidsärenden 
godkänns enligt Bilaga 11 /§ 57 19.9.2018. 
 
Förslaget till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för bildningsnämnden godkänns en-
ligt Bilaga 12 /§ 57 19.9.2018. 
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Dnr: BILDFRI 79/2018 
 
 
58 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE 
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Dnr: BILDFRI 80/2018 
 
 
59 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE 
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Dnr: BILDFRI 73/2018 
 
 
60 §. INVENTARIER  Ny ljudanläggning till Nedervetil sportplan 

Den nuvarande ljudanläggningen på Nedervetil sportplan har dålig ljudkvalitet och fungerar 
överlag dåligt. Nedervetil sportplan är i aktivt användning av bland annat IF Åsarna och IK 
Myran och det finns ett stort behov av att förnya ljudanläggningen vid området.  
Enligt en uppskattning av en ljudanläggningsfirma skulle man få rätt sorts utrustning anpas-
sat för det behov som finns på Nedervetil sportplan och installeringsarbetet för cirka 7000€.  
Kultur- och fritidssektorn har i årets budget medel att inskaffa ny ljudanläggning med.  
 
FK:S FÖRSLAG 
 
Att man förnyar ljudanläggningen på Nedervetil sportplan för 7000€ och pengarna tas från 
Kultur- och fritidssektorn. 
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Dnr: BILDFRI 76/2018 
 
 
61 §. ANHÅLLAN  Klassificering av farlig skolväg 

NN har sänt bildnings- och fritidsnämnden en anhållan, om att väg 748 mot Nedervetil skola 
skall klassificeras som farlig skolväg på den sträcka där högsta tillåtna hastigheten är 80 
km/h och vägbelysning saknas Bilaga 1 § 61 19.9.2018. Bildningschefen har även fått ett e-
postmeddelande från NN, där de visar sitt stöd för att NN skall klassificeras som trafikfarlig 
väg Bilaga 2 § 61 19.9.2018. 
 
Anvisad hållplats för NN och NN s barn är korsningen av NN och NN. Avståndet från infarten 
till NN hem, till anvisad hållplats vid korsningen av NN och NN, är 600 m.  
 
Kommunen har uppmätt trafikmängden på NN under tidsperioden 3-7.9.2018 Bilaga 3 § 61 
19.9.2018. Under mätperioden var medeltalet för antalet fordon per dygn ca 519. Enligt 
Rambolls program Koululiitu är trafikmängden/dygn 732 fordon, Bilaga 4 /§ 61 19.9.2018 
 
Enligt Koululiitu är NN farlig väg upp till årskurs fyra på den vägsträcka som inte är belyst och 
där högsta tillåten hastighet är 80 km/h. Programmet Koululiitu är dock endast ett riktgivande 
hjälpmedel för kommunerna vid planering av skolskjutsar och kommunerna är inte ålagda 
följa Koululiitus klassificering. 
 
BC:S FÖRSLAG 
 
Bildnings- och fritidsnämnden fördjupar sig grundligt i frågan. Bildningschefen ger sitt be-
slutsförslag vid mötet. 
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Dnr: BILDFRI 75/2018 
 
 
62 §. ANHÅLLAN  Klassificering av farlig skolväg 

NN, boende på NN, har sänt bildnings- och fritidsnämnden en anhållan Bilaga 1 § 62 
19.9.2018 att NN klassificeras som farlig skolväg för elever i förskolan och upp till årskurs 4. 
 
Familjens NN går läsåret 2018-2019 i NN i Nedervetil. Familjen har anvisats NN busshåll-
plats på NN som hållplats Bilaga 2 § 62 19.9.2018 (bild 1) . I vårdnadshavarnas anhållan 
framförs att NN är livligt trafikerad och att sikten längs vägen är dålig på grund av att vägen 
är kuperad. I anhållan framförs även att bilarna kör överhastighet längs NN och att vägen 
används mycket av tung trafik samt jordbruksmaskiner. 
 
Vårdnadshavarna har varit i kontakt med NN om möjligheten för bussen att stanna i kors-
ningen av NN och NN, men det anses inte av trafikanten vara möjligt på grund av den be-
svärliga NN, speciellt vintertid. 
 
Hastighetsbegränsningen längs NN är 60 km/h på sträckan från NN till den anvisade håll-
platsen. Sträckan har vägbelysning. Enligt kommunens utförda trafikmätning 3-7.9.2018 är 
medeltalet fordon per dygn längs NN ca 519. Enligt Rambolls program Koululiitu är NN inte 
farlig skolväg, på den vägsträcka som är belyst och har 60 km/h som högsta tillåten hastig-
het. Koululiitu är dock endast ett riktgivande hjälpmedel för kommunerna, vid planering av 
skolskjutsar och kommunerna kan inte åläggas att följa Koululiitus klassificering. 
 
Enligt NN kan eventuellt hemfärdens skjuts omdirigeras så, att skolskjutsen kör förbi vid NN, 
utan att det påverkar vare sig kostnaderna för skolskjutsen eller de övriga passagerarnas 
skolskjuts. Morgonskjutsen till förskolan går däremot inte att ändra på genom att koordinera 
om skjutsen.  
 
I fall familjen inte kan tänka sig att använda den hänvisade hållplatsen vid NN, så finns ett 
annat alternativ som torde vara tryggare, men avsevärt längre från familjens hem. Från NN 
är det 1,2 km fram till korsningen .Bilaga 2 § 62 19.9.2018 (bild 2). Enligt NN är det möjligt att 
välja den adressen som hållplats. Då behöver inte eleven ut på NN överhuvudtaget, utan kan 
följa NN som är betydligt mindre trafikerad och således ett tryggare alternativ. 
 
BC:S FÖRSLAG 
Anhållan om att vägsträckan klassificeras som farlig avslås. NN informeras om nedanståen-
de alternativ, som kanske kunde underlätta situationen för familjen gällande barnens skol-
väg.  
 
1) Eftermiddagsskjutsen ändras så att bussen kör förbi NN. Detta arrangemang fungerar 
detta läsår, men måste kontrolleras inför varje nytt läsår eftersom skjutsen påverkas beroen-
de på var de övriga passagerarna bor som åker med samma buss. 
 
2) Eleven tar sig längs NN till NN och på-/avstigningsplats vore i närheten av NN . Detta är 
ett möjligt alternativ både på morgonen och på eftermiddagen.  
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Dnr: BILDFRI 81/2018 
 
 
63 §. SKRIVELSE  Strategier för specialundervisningen i Kronoby kommun 

 
En skrivelse, undertecknad av Kronoby kommuns samtliga speciallärare, kuratorer och skol-
psykologen, har skickats till bildnings- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen (Bilaga 1 § 
63 19.9.2018). Med skrivelsen vill man lyfta det ökande behovet av specialundervisning till 
diskussion, samtidigt som man vill poängtera vikten av att Kronoby kommun gör upp såväl 
korta som långsiktiga strategier för att möta dessa behov. 
 
Frågeställningen om hur Kronoby bör ordna specialundervisningen gäller i huvudsak elever 
som har omfattande svårigheter och utmaningar gällande inlärning och skolvardag. I skrivel-
sen ställs frågan, om specialundervisningen skall vara lika omfattande i alla tre framtida åk 1-
6 skolorna, eller skall ett resurscentrum byggas upp i någon av de tre skolorna? 
 
Det finns ett behov av att Kronoby kommun tydliggör lärstigen för barn med specialbehov. 
Samarbetet med Jakobstad och Kyrkostrands skola behövs även i fortsättningen, men Kro-
noby behöver också skapa större beredskap att ordna specialundervisning inom den egna 
kommunens gränser. Kyrkostrands skola bör fortsättningsvis vara ett alternativ för barn med 
gravare handikapp. En diskussion behöver föras om hur Kronoby skall ordna specialunder-
visningen, och i den diskussionen bör förtroendevalda inkluderas.  
 
Är det möjligt att öppna ett resurscenter för specialundervisning i en av kommunens skolor? 
Enheten kunde exempelvis bestå av två speciallärare samt två till tre biträden. Eftersom pla-
nering av en ny skola i Nedervetil pågår, så behöver vi ta ställning till om det är möjligt att 
starta upp en liten enhet för barn med specialbehov i Nedervetil och i så fall behöver utrym-
men planeras in i nybygget.   
 
Kronoby kommun har för tillfället 13 skolgångsbiträden som är anställda inom den grundläg-
gande utbildningen. Dessa biträdens gemensamma arbetstid uppgår totalt till sju heltidsan-
ställningar. Sju av biträdena är tillsvidare anställda och sex är tidsbestämt anställda. Biträden 
som arbetar inom förskolan är utöver dessa nämnda 13. I kommunen arbetar fem speciallä-
rare inom den grundläggande utbildningen och en speciallärare inom förskolan och små-
barnspedagogiken.  Av dessa 13 biträden kunde man eventuellt hitta biträden till specialre-
surscentret, utan nyanställningar. Speciallärare skulle dock behöva nyanställas.  
 
BC:S FÖRSLAG 
 
Bildnings- och fritidsnämnden konstaterar behovet av att genast utreda om utrymmen för ett 
specialresurscenter behöver planeras in i nya Nedervetil skola, och skickar därför ärendet 
vidare till byggnadskommittén för Nedervetil nya skola samt till kommunstyrelsen för behand-
ling. 
 
Bildnings- och fritidsnämnden ger bildningschefen i uppgift att utse en arbetsgrupp, som får i 
uppgift att uppgöra en övergripande strategi och tydliggjord lärstigskarta för barn med speci-
albehov. Arbetsgruppen utreder även möjligheterna till ett resurscenter med specialundervis-
ning för barn från och med förskola till årskurs sex. Arbetsgruppen utreder såväl de ekono-
miska frågorna som de pedagogiska aspekterna kring ett resurscenter för specialundervis-
ning.  
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64 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a) Budgetjämförelse 1-8, Bilaga 1/§ 64 a) 19.9.2018 
b) Bildningschefens beslut till påseende vid mötet 
c) Dagvårdschefens beslut till påseende vid mötet 
d) Framtidsdalen - Mötesplatsen för Svenskfinlands innovativa ledare.  

Framtidsdalen är ett nationellt projekt för framtidens ledare inom utbildningen. 
Utbildningen pågår under 2018-2019 och finansieras av Utbildningsstyrelsen. 
Kommunerna deltar som ett eget team och fokus ligger på egna pågående ut-
vecklingsprocesser i kommunen samt nätverkande. Syftet med projektet Fram-
tidsdalen är att stärka och utveckla ledarskapskompetensen hos utbildningsan-
ordnare.  
Från Kronoby deltar bildningschef Tony Widjeskog, dagvårdschef Carina Ahl-
ström, rektorerna Viola Storbacka, Ann Hanhikoski, Camilla Vesala, Mats-Erik 
Käld, vice rektor Ulrika Spik, dagvårdsledare Susanne Högkvist och kursplane-
rare inom MI Petra Skantsi. 

e)  Nina Åbrandt har inlämnat en anhållan om avsked från sin befattning som bib-
lioteksfunktionär vid huvudbiblioteket i Kronoby från och med den 19.6.2018. 

 
 

BC:S FÖRSLAG: 
 

Delgivningsärendena antecknas för kännedom. 
 

 
  

 


