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28 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
29 §. PROTOKOLLJUSTERING
30 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
31 § BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015
32 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till investeringsbudget 2013 och 

investeringsbudget för ekonomiplan 2014-2015
33 §. ARBETSGRUPP Utse en arbetsgrupp för utarbetande av språkstrategi inom dagvård 

och förskola
34 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked
35 §. ANHÅLLAN Elevplats vid Jakobstadsnejdens musikinstitut
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37 §. KRONOBY DAGVÅRDSOMRÅDE  Organisering av dagvårds- och 
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38 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Barnskötare
39 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst som 
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40 §. INITIATIV Underfart vid riksväg 13
41 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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28 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BC:S FÖRSLAG:

Konstateras att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att bildningsnämnden 
även med hänsyn till antalet närvarande är beslutför.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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29 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Stefan Högnabba och Helena Broända.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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30 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 77/2012

31 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till budget 2013 och ekonomiplan 
2014-2015

Nettobindningen för bildningssektorns budget för år 2013  är 12 403 000 Lönekostnaderna 
beräknas stiga med ca 2,5 %. Bildningsnämndens budgetförslag är 12 572 362 dvs. 124 362 
€ över ramarna. Ökningen beror på öppnande av daghemmet Kvarnbo. 

Uppgiftsområdet administration innehåller inga nya kostnader utan ligger på normal nivå.

Uppgiftsområdet småbarnsfostran och förskola har en ökning p.g.a. ökat behov av dagvård-
platser. Platsantalet väntas öka under året i det nya daghemmet Kvarnbo 

Uppgiftsområdet grundläggande utbildning innehåller inga nya kostnader, men det nya avta-
let gällande busstrafiken gäller nu hela kalenderåret medan ett nytt avtal gällande taxitrafiken 
ska upphandlas under våren 2013. Dessa båda antas höja kostnaderna med mera än det 
normala  Därtill har kostnaderna för IT stigit p.g.a. ökat antal datorer och nya nätverk.

Uppgiftsområdet gymnasium innehåller inga nya kostnader. Budgetförslaget bygger på ett 
antagande att antalet studerande ligger på ca 170.

Uppgiftsområdet biblioteket innehåller inga nya kostnader inte heller uppgiftsområdena, Kro-
noby medborgarinstitut, Kronoby Folkhögskola eller specialanslag för undervisningen.

Uppgiftsområden: Administration
Småbarnsfostran och förskoleundervisning
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Bibliotek
Medborgarinstitut
Folkhögskola
Specialanslag för undervisning

BC:S FÖRSLAG:

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014 – 2015 för uppgiftsområdet administration 
godkänns enligt Bilaga 1/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014 – 2015 för uppgiftsområdet småbarnsfost-
ran och förskoleundervisning godkänns enligt Bilaga 2/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014 – 2015 för uppgiftsområdet grundläggande 
utbildning godkänns enligt Bilaga 3/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 för uppgiftsområdet gymnasium god-
känns enligt Bilaga 4/§ 31 19.9.2012.
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Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 för uppgiftsområdet bibliotek god-
känns enligt Bilaga 5/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 för uppgiftsområdet medborgarinstitut 
godkänns enligt Bilaga 6/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 för uppgiftsområdet folkhögskola 
godkänns enligt Bilaga 7/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014–2015 för uppgiftsområdet specialanslag 
godkänns enligt Bilaga 8/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014–2015 för bildningsnämnden godkänns en-
ligt Bilaga 9/§ 31 19.9.2012.

BESLUT:

Bildningschef Leif Jakobsson inledde med en redogörelse över budgetarbetet och 
initierade en diskussion om hur en ev. nedbantning av överskridningen bör utföras. 
Bildningsnämnden önskade att budgetförslaget kunde godkännas med denna 
överskridning. Ledamot Stefan Högnabba meddelade att om man måste göra något 
kunde den nya tjänsten som dagvårdsledare i Kronoby diskuteras. Ledamot Bjarne 
Träisk ville inte röra i resursen för specialundervisning.
-------

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014 – 2015 för uppgiftsområdet administ-
ration godkändes enhälligt enligt Bilaga 1/§ 31 19.9.2012 med korrigeringen special-
barnträdgårdslärare 1,3 under kolumnen 2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014 – 2015  för uppgiftsområdet små-
barnsfostran och förskoleundervisning godkändes enhälligt enligt Bilaga 2/§ 31 
19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014 – 2015  för uppgiftsområdet grund-
läggande utbildning godkändes enhälligt enligt Bilaga 3/§ 31 19.9.2012. med korriger-
ingen rektor 8 under kolumnen 2015.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 för uppgiftsområdet gymnasium 
godkändes enhälligt  enligt Bilaga 4/§ 31 19.9.2012 med korrigeringen lektor 10 under 
kolumnerna 2014 och 2015.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 för uppgiftsområdet bibliotek 
godkändes enhälligt  enligt Bilaga 5/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 för uppgiftsområdet medborgar-
institut godkändes enhälligt enligt Bilaga 6/§ 31 19.9.2012.
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Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 för uppgiftsområdet folkhög-
skola godkändes ehälligt enligt Bilaga 7/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014–2015 för uppgiftsområdet specialan-
slag godkändes enhälligt enligt Bilaga 8/§ 31 19.9.2012.

Förslaget till budget 2013 och ekonomiplan 2014–2015 för bildningsnämnden godkän-
des enhälligt  enligt Bilaga 9/§ 31 19.9.2012 med tillägget att Färdigställande av ett nytt 
bibliotek i Terjärv i rutan Målsättning för budgetåret 2013

_____________
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Dnr: BILD 78/2012

32 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till investeringsbudget 2013 och inve-
steringsbudget för ekonomiplan 2014-2015

Bildningsnämndens förslag till investeringsbudget innehåller, dels anslag som är gemen-
samma för hela sektorn och, dels anslag som är kopplade till ett resultatområde.

Hela bildningsväsendet

2013 Förnyande av IT-parken och nätverk 38 000 €
2014 Förnyande av IT-parken och nätverk 40 000 €
2015 Förnyande av IT-parken och nätverk 42 000 €

Byggnader

2013 Fortsatt  planering av nya daghemslokaliteter i  Kronobyområde 
2013 Förbättring av ventilationen vid huvudbiblioteket
2013 Förbättring av ventilationen vid Näckrosens daghem
2013 Färdigställande av nya utrymmen för Terjärv bibliotek
2013 Köp av Biskops kvarn för lokaliteter för småbarnsfostran 
2013 Renovering av Biskops kvarn för lokaliteter för småbarnsfostran
2013 Planeringsanslag för Ådalens skolas renovering och samtidigt utreda möjlighe-
terna till att bygga ett auditorium för 100 personer i  skolcentret
2013 Planeringsanslag för ändring av gamla biblioteket i Terjärv till lokaliteter för 

småbarnsfostran/förskola och eftermiddagsverksamheten
2014 Renovering av Biskops kvarn för lokaliteter för småbarnsfostran
2014 Renovering av Ådalens skola
2014 Renovering av gamla biblioteket i Terjärv till lokaliteter för 

småbarnsfostran/förskola och eftermiddagsverksamheten
2014 Ytrenovering av huvudbiblioteket
2014 Lekområde till Kvarnbo daghem
2015 Planeringsanslag för byggande av daghem vid  Söderby skola 

Småbarnsfostran  och förskoleundervisning
2013 Utelekredskap till dagvården och förskolan 15 000 €
2014 Inventarier och möbler 15 000 €
2014 Utelekredskap till Kvarnbo daghem 40 000 €
2015 Inventarier och möbler 15 000 €

Grundläggande utbildning och gymnasiet
2013 Inventarier och möbler 15 000 €
2014 Inventarier och möbler 15 000 €
2015 Inventarier och möbler 15 000 €

Biblioteksväsendet:



KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
19.09.2012

Sida
4/54

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

2013 Fortsatt förnyande av inventarier vid huvudbiblioteket 20 000 €
2013 Grundande av webbplattform (engångslicens och övriga omkostnader)

tillsammans med övriga fredrikabibliotek 10 000 €
2013 Förnyande av IT-parken (ingår i hela bildningsväsendets budget) 3 500  €
2014 Förnyande av IT-parken (ingår i hela bildningsväsendets budget) 3 500  €
2015 Förnyande av IT-parken (ingår i hela bildningsväsendets budget) 3 500  €

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget:
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Dnr: BILD 66/2012

33 §. ARBETSGRUPP Utse en arbetsgrupp för utarbetande av språkstrategi inom 
dagvård och förskola

Som första steg i syfte att utarbeta en språkstrategi, deltog dagvårdschef  Carina Ahlström, 
dagvårdsledarna Susanne Högkvist och Yvonne Rönnqvist i ett seminarium i Tammerfors 
hösten 2011 ordnat av Svenska kulturfonden om ”Språkstrategiarbete i daghem – ledarens 
roll”. Teman som behandlades var bl.a. PISA 2009 – påverkar resultaten dagvården? Språk-
stimulering – javisst, men varför? Hur leder man språkstrategi i daghemmet? Att arbeta ut-
gående från en språkstrategi.

Därefter har Maria Sahlsten deltagit i ett utbildningsprogram ordnat i Vasa i början av 2012 
med tre närstudietillfällen. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och arrangör är 
utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Ab. Utbildningsprogrammets innehåll 
är:

• personalen som språklig modell 
• barn samtalar och berättar i en språkutvecklande miljö
• fostrarsamverkan

Arbetsgruppens förslag är att:
• bildningsnämnden utser en expertgrupp för fortsatt arbete för den så kallade Krono-

bymodellen, som skulle omfatta språkstrategin, pedagogiska och praktiska lösningar 
samt olika former av stöd.   

• personalens fortbildning beaktas i planeringen av nästa års arbete och budget.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden utser Maria Sahlstén, Pia Grahn, Ann Hanhikoski och Caroline Högkvist 
till expertgruppen.

Ann Hanhikoski utses till sammankallare.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 79/2012

34 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked

Skolpsykolog Lina Jungell säger upp sin tjänst som skolpsykolog i Kronoby kommun från 
31.7.2013.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden beviljar skolpsykolog Lina Jungell avsked från sin tjänst från 31.7.2013.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 65/2012

35 §. ANHÅLLAN Elevplats vid Jakobstadsnejdens musikinstitut

Direktionen för Jakobstadnejdens musikinstitut anhåller om att Kronoby kommun godkänner 
Erica Nybloms elevplats. Hon har antagits till musikstudier vid Jakobstadsnejdens musikinsti-
tut. Elevkostnaden uppgår år 2012 till ca 1242 €/elev. I budgeten belastar kostnaderna för 
elevplatserna momentet specialanslag för undervisningen

BC:s FÖRSLAG:

Bildningsnämnden godkänner anhållan från direktionen för Jakobstadsnejdens institut om 
elevplats för Erica Nyblom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 70/2012

36 §. AVTAL Samarbetsavtal inom andra stadiets utbildningar i Mellersta Österbot-
ten.

Bildningsnämnden beslöt 5.2.2009 12 § att utse bildningschef Leif Jakobsson till kommunens 
representant i arbetsgruppen vars uppgift är förankra och strukturera samarbetet mellan ut-
bildningarna på andra stadiet i Mellersta Österbotten.  

Ett samarbetsavtal har godkänts  22.6.2010 § 48  och nu föreslås att avtalet uppdateras.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden besluter att godkänna förslaget till nytt samarbetsavtal enligt Bilaga 1/§ 36 
19.9.2012.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 82/2012

37 §. KRONOBY DAGVÅRDSOMRÅDE  Organisering av dagvårds- och förskole-
verksamheten i Kronoby området

Dagvårdschefen:
En arbetsgrupp tillsattes under våren 2012, vilken har gett förslag till konkreta modeller för 
utvecklingen av dagvårds- och förskoleplatserna i Kronoby området. 
Bildningsnämnden beviljades två olika anslag, dels 40 000 € i investeringsbudgeten som 
planeringsanslag, dels 40 000 € för ökning av bildningsnämndens nettobudget för driften av 
ett tillfälligt gruppfamiljedaghem. På arbetsgruppens senaste möte 25.5. beslöts att alternati-
vet med Biskop Kvarns affärsfastighet skulle vidareutvecklas. Dels var behovet att snabbt få 
nya dagvårdsutrymmen från hösten 2012 och dels en långsiktig lösning med tillräckliga ut-
rymmen. Med tanke på detta blev alternativet Biskops Kvarn.
Till en början planerades utrymmen för ett tillfälligt gruppfamiljedaghem, men eftersom 
gruppstorleken i ett gruppfamiljedaghem enligt Förordningen om barndagvård 16.3.1973/239 
begränsas till 12 platser, är det ingen långsiktig lösning. När Biskops Kvarns affärsfastighet 
kom med som ett ändamålsenligt alternativ, ändrade planeringen till ett tillfälligt daghem.    
Ett hyreskontrakt har gjorts upp för tiden 1.7.2012-30.6.2013 och en del (ca 200 m²) av af-
färsfastigheten har renoverats och omändrats under sommaren. Gårdsområdet, dvs. inner-
gården, är inhägnad med staket och säkerhetsplaneringen har utgått från läget intill ån. Före 
renoveringen utfördes en omfattande konditionsgranskning.
Verksamheten vid Kvarnbo daghem påbörjades 3.9.2012 med en liten barngrupp på fem 
barn och två personal. Antalet barn utökas under hösten och från 1.1.2013 utökas antalet 
barn ytterligare när en av familjedagvårdarna går i pension.  För en långsiktig planering be-
hövs en större daghemsenhet för att kommunen skall kunna erbjuda tillräckligt med dag-
vårdsplatser i Kronoby området. Med en genomtänkt planering och en omfattande och 
grundlig renovering av Biskops Kvarns affärsfastighet samt ett större lekområde intill fastig-
heten kunde detta alternativ bli ett välfungerande daghem.  

Nya daghemsavdelningar under Slottebo har i stort sett tillkommit årligen under de senaste 
åren. För att underlätta budgetarbetet och  budgetuppföljningen är det smidigare att dag-
hemmen blir fristående och bestående daghem. Kronoby området består från 1.1.2013 av 
följande dagvårdsformer: Slottebo daghem – förskola, Jeussen daghem – förskola, Bamsebo 
daghem, Nalle Maja daghem, Lilla My daghem och Snövit gruppfamiljedaghem samt fyra 
familjedagvårdare i eget hem.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden besluter att Bamsebo och Nalle Maja blir permanenta och fristående dag-
hem från 1.1.2013.
Bildningsnämnden antecknar informationen om Kvarnbo tillfälliga daghem till kännedom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 81/2012

38 §.

TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Barnskötare

Dagvårdschefen:
Allt eftersom dagvårds- och förskoleverksamheten växer både i antalet barn samt öppethåll-
ningstider måste personalstyrkan utökas. Detta i sin tur medför att fler vikarier behövs både 
för längre perioder, men till största delen för kortare anställningsförhållanden. En stor del av 
dagvårdsledarnas arbetstid går åt till att ordna vikarier. Detta arbete är mycket tidskrävande 
och dessutom är det mycket svårt att hitta personal till korta anställningsförhållanden. Dess-
utom blir barnen i grupperna mycket oroliga av många personalbyten. Under de senaste 
åren har situationen ändrats och det börjar bli omöjligt att hitta behörig personal under pågå-
ende verksamhetsperiod. En stor del av personalkostnaderna används redan idag för vikari-
er, varför det skulle vara motiverat med tillsvidare anställda vikarier med behörighet som 
barnskötare. Personen kunde vara stationerad på en viss enhet, men i första hand fungera 
som en korttidsvikarie på alla enheter inom respektive område. Detta skulle underlätta dag-
vårdsledarnas arbetsbörda samt kostnaderna skulle knappast bli högre, eftersom vikarie-
kostnaderna redan i dagsläget är ganska höga. Ett försök kunde göras under 2013 med två 
personer med barnskötarbehörighet, en till Kronoby området och en till Nedervetil området. 
Detta för att inför budgetarbetet 2014 kunna jämföra personalkostnaderna för vikarier under 
2012 och 2013. Personerna kunde vara anställd tillfälligt under tiden 1.1.2013-31.12.2013  
med en fast anställningsprocent, 78,43%, 30h/vecka. Om försöket visar sig vara positivt, 
kunde arrangemanget bli att från 1.1.2014 finns två vikarierande barnskötare med tillsvidare-
anställning, en i Kronoby området och en i Nedervetil området, eftersom dessa områden har 
de högsta vikariekostnaderna. 

BC:SFÖRSLAG:

Bildningsnämnden besluter att ett försök får göras med två vikarier med behörighet som 
barnskötare får anställas för Kronoby och Nedervetil området i första hand under tiden 
1.1.2013-31.12.2013.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 80/2012

39 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst 
som dagvårdsledare i Kronoby området

Dagvårdschefen:
Inom kommunen finns tre tjänster som områdesansvariga dagvårdsledare vars arbetsuppgif-
ter är att;  leda, utveckla och utvärdera dagvårds- och förskoleverksamheten både administ-
rativt, pedagogiskt och ekonomiskt; att ansvara för information till föräldrar, personal och 
administration, samt bevilja dagvårds- och förskoleplatser inom ansvarsområdet. 
Inom Kronoby dagvårds- och förskoleområde har antalet barn ökat från 98 barn (31.12.2008)
till 133 barn (31.12.2011) och ökningen ser ut att fortsätta. En ny daghemsavdelning öppna-
des 2009, följande 2010, ett gruppfamiljedaghem ändrades till daghem i början av 2012 och 
nu senaste ett nytt daghem, vilket öppnades i september 2012. Planeringen fortsätter med 
att få ett större daghem till Kronoby centrum.  I och med att antalet barn i dagvård och för-
skola ökar, ökar också personalen. 
Dagvårdsledaren i Kronoby området ansvarar i skrivande stund för ca 140 barn och ca 30 
personer inom personalen medan dagvårdsledaren i Nedervetil ansvarar för ca 70 barn och 
ca 20 personer i personalen och i Terjärv ca 60 barn och ca 20 personer i personalen.
Det ökade dagvårdsbehovet i Kronoby området har gjort att arbetsmängden har blivit mycket 
större i Kronoby området än i de två övriga områdena. För att råda bot på detta är det skäl 
att se över personalresurserna. Målsättningen är att upprätthålla god kvalitet inom småbarns-
fostran och förskoleundervisningen och för det behövs också tillräckliga personalresurser 
med tanke på ledningsansvaret. Dagvårdsledarna ansvarar för familjedagvården, gruppfamil-
jedaghemmen, daghemmen och förskolorna, dvs. verksamheten för barn i åldern 0-7 år inom 
ansvarsområdet.  
Nu räcker det inte längre med en dagvårdsledare inom Kronoby området. Både utvecklings-
arbetet och det pedagogiska handledningsarbetet blir lidande, vilket gör att kvaliteten sjun-
ker.  Kronoby området består i dag av Slottebo daghem - förskola, Jeussen daghem –f ör-
skola, Bamsebo, Nalle Maja, Lilla My, Snövit, Kvarnbo samt familjedagvården.  Planeringen 
kring Biskops Kvarn, Kvarnbo daghem, är på gång, vilket betyder att verksamheten på sikt 
växer och för att behålla kvaliteten och hinna med nödvändigt utvecklingsarbete är det nu 
viktigt att få resurser till en ny dagvårdsledartjänst inom Kronoby ansvarsområde.

BC:SFÖRSLAG:

Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny tjänst som områdesan-
svarig dagvårdsledare i Kronoby området från 1.1.2013.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 76/2012

40 §. INITIATIV Underfart vid riksväg 13

Riksväg 13 är enligt bildningsnämndens klassificering trafikfarlig väg att färdas längs och 
korsa. Vid korsningen av Backändavägen och riksväg 13 borde en underfart byggas för att 
trygga elevernas  möjlighet att cykla till Nedervetil skola. Lätt trafikleden i Nedervetil är väl 
utbyggda till skolan och det är därför beklämmande att saknad av en underfart hindrar ele-
verna att tryggt cykla till skolan. En underfart skulle även trygga fotgängare och andra cyklis-
ters möjligheter att röra sig tryggt.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden föreslår för tekniska nämnden att kommunen tillsammans med andra 
myndigheter utreder möjligheterna att bygga en underfart för lätt trafik i korsningen av Back-
ändavägen och riksväg 13.

BESLUT:

Bildningsnämnden beslöt enhälligt att föreslå för tekniska nämnden att kommunen tillsam-
mans med andra myndigheter utreder olika alternativ för att trygga lätt trafik och övriga trafi-
kanter i korsningen av Backändavägen och riksväg 13.
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Dnr: BILD 74/2012

41 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Beslutsförteckning.
b) Budgetrapport 1-8, Bilaga 1 § 41 b) 19.9.2012’
c) Elevstatistik läsåret 2012-2013 och elevprognos läsåret 2012-3013 till läsåret 

2018-2019
d) Bildningschef Leif Jakobsson, avdelningssekreterare Anita Junell och kanslist 

Marlene Ny.lund deltog i kommunförbundets kurs om avtalsförändringar i UKTA 
21.8.12 i Tammerfors.

e) Peter Albäcks initiativ om klassificering av trafikfarliga vägar i Terjärv   behand-
las i samband med den årliga uppdateringen av Koululiitu över trafikmängden i 
kommunen. Tekniska verket planerar nästa år inköp av ett kartmaterial som är 
kompatibelt med Koululiitus dataprogram, vilket underlättar de årliga uppdate-
ringarna av vägnätet i Kronoby.

f) En skrivelse från invånare i Hästbacka by  om klassificering av trafikfarlig väg 
behandlas i samband med den årliga uppdateringen av Koululiitu över trafik-
mängden i kommunen. Tekniska verket planerar nästa år inköp av ett kartmate-
rial som är kompatibelt med Koululiitus dataprogram, vilket underlättar de årliga 
uppdateringarna av vägnätet i Kronoby.

g) En skrivelse från Söderby hem och skola förening om klassificering av trafikfar-
lig väg behandlas i samband med den årliga uppdateringen av Koululiitu över 
trafikmängden i kommunen. Tekniska verket planerar nästa år inköp av ett 
kartmaterial som är kompatibelt med Koululiitus dataprogram, vilket underlättar 
de årliga uppdateringarna av vägnätet i Kronoby.

h) Skrivelse från Hem och skola-föreningen i Djupsjöbacka skola.
i) UKM:s brev av den 20.8.2012 gällande statsunderstöd för de allmänna bibliote-

kens specialuppgifter och verksamhetsutveckling. Ansökan om specialunder-
stöd för regionala och lokala projekt görs senast 31.10.2012.

j) Biblioteken i Kronoby får i år 2 735 euro i direkt statsstöd, det sk. Ostotuki, dvs. 
medel för inköp av kvalitetslitteratur med liten spridning. Böckerna är beställda 
och levereras antagligen i oktober

k) Kommunbiblioteket stod värd för det Fredrika/Blanka-seminarium som hölls 7-8 
juni 2012.  Seminariet samlade drygt 60 personer.

l) Bibliotekspersonalen, Linnea Nylund, Ulrika Ravald, Nina Åbrandt, Marit Sund-
kvist och Bodil Eriksson, deltog två dagar i IFLA-konferensen som samlade 
4 000 deltagare i Helsingfors 11-17.8. I statsunderstöd har erhållits 1 800 euro.

m) Torsdag 20.9  får huvudbiblioteket besök av två personer vid Regionförvalt-
ningsverket i Västra och Inre Finland:  Susanne Ahlroth, ny överinspektör för 
bildningsväsendet och specialplanerare Gunilla Berglund.

n) Öppet hus på Kvarnbo daghem i Kronoby 27.9.2012.
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BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar ovanstående delgivningsärenden till kännedom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:28-30, 41

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 31-40

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Bildningsnämnden i Kronoby kommun
PB 22 (Säbråvägen 2)
68500 KRONOBY

Paragrafer: 31-40

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 
den som framställer det.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling  kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till 
Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS.

Paragrafer:
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan 
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommu-
nen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid  30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Besvärstid  30 dagar Svenskspråkiga serviceenheten för undervis- 
 ningsväsendet

PB 200, 65101  VASA
registratur.vastra@rfv.fi

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid  30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och 
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 
kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.


