
KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2.2.2012

Nr
1/2012
Sida
1/1

Sammanträdestid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 19.30-20.05

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Beslutande:

Saajoranta, Pekka
Källberg, Birgitta
Broända, Helena
Dahlbacka, Mikaela
Högnabba, Stefan
Lerbacka, Markus 
Skuthälla, Britt-Marie 
Träisk, Bjarne
Wistbacka, Klaus 

Ersättare:

Takkula, Moncia
Djupsjöbacka, Kim
Cainberg, Päivi
Holm, Niina-Maria
Albäck-Tokou, Siv
Ahlskog, Martin 
Strandvall, Mikael 
Träisk, Lisbeth
Hästbacka, Anne-Maria

Övriga närvarande:
Lindgren, Hans-Erik § 9
Byggmästar Liane
Djupsjöbacka, Michael 
Jakobsson, Leif
Eriksson, Bodil
Hansén, Tom
Ahlström, Carina

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens representant
kommundirektör 
bildningschef
bibliotekschef
MI-rektor
dagvårdschef

Paragrafer: 1-9 §.

Underskrifter: Ordförande:

Pekka Saajoranta 

Protokollförare:

Leif Jakobsson
Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 7 februari 2012

Birgitta Källberg Klaus Wistbacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 5 mars 2012

Leif Jakobsson, bildningschef



KRONOBY KOMMUN
Organ

BILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSESIDA
Utfärdat

26.1.2012

Sida

1/2

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Måndagen den 5 mars 2012
Kommungården 
Ordförande

Pekka Saajoranta
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Leif Jakobsson, bildningschef

Sammanträdestid Torsdagen 2. 2.2012, kl. 19.00

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Ärendets 
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. PROTOKOLLJUSTERING
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
4 §. BUDGET 2012 Verkställighetsdirektiv för år 2012
5 §. BUDGET 2012 Rätt att godkänna räkningar år 2012
6 §. BUDGET 2012 Dispositionsplan för år 2012
7 §. SKOLSKJUTSAR Ändring av skolskjutsgränser
8 §. DAGVÅRD  Dagvård och förskola i Kronoby området
9 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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1 §. 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.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
02.02.2012

Sida
1/4

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

2 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Birgitta Källberg och Klaus Wistbacka.

BESLUT:

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

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
02.02.2012

Sida
1/6

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 2/2012

4 §. BUDGET 2012 Verkställighetsdirektiv för år 2012

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 8.12 2011 71  §  budgeten för år 
2012 och ekonomiplan för 2012-2012 enligt Bilaga 1/§ 4 2.2.2012. Budgeten finns även pre-
senterad på kommunens webbsida.

Kommunstyrelsen har sänt verkställighetsvillkor för budgeten till nämnderna och tjänstemän-
nen  enligt  Bilaga 2/§ 4 2.2.2012.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 3/2012

5 §. BUDGET 2012 Rätt att godkänna räkningar år 2012

Nämnd och annan kommunal myndighet skall årligen utse de personer som på dess vägnar 
får godkänna organets räkningar om inte godkännaren i utsetts i reglemente eller i instruk-
tion. Namnen på de personer, vilka tilldelats  denna rätt gällande 2012, bör per nämnd med-
delas till ekonomichef och  bokföraren i början av året. 

I Bilaga 1/§ 5 2.2.2012 finns en  förteckning över granskare och godkännare inom bildnings-
väsendet samt deras ersättare.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden godkänner förteckningen över granskare och godkännare inom bildnings-
väsendet samt deras ersättare enligt Bilaga  1/§ 5 2.2.2012.

Bildningsnämnden ger bildningschefen rätt att komplettera förteckningen vid ändringar i per-
sonalen.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 4/2012

6 §. BUDGET 2012 Dispositionsplan för år 2012

Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde 8.12.2011 budgeten för bildningsnämn-
den. Budgetens nettosumma är 12 042 600 €  medan bildningsnämndens förslag låg på 
12 143 090 €. Differensen är 100 490 €.

Bildningsnämnden kan fritt omdisponera de anslag som fullmäktige har fastslagit under bild-
ningsnämnden. Nämnden bör därför göra en dispositionsplan för den av fullmäktige fastställ-
da totala budgeten.  

Enligt kommunens budget hör följande uppgiftsområden till bildningsväsendet.

Administration
Dagvård och förskola
Grundläggande utbildning
Gymnasium
Bibliotek
Medborgarinstitut
Folkhögskola
Specialanslag för undervisning

Bildningskansliet har  uppgjort dispositionsplanen med beaktande av det preliminära bokslu-
tet för år 2011 och de förändringar som skett sedan budgetförslaget uppgjordes

I Bilaga 1/§ 6 2.2.2012 finns bildningsnämndens dispositionsplan

Uppgiftsområdet administration
Uppgiftsområdet dagvård och förskola.
Uppgiftsområdet den grundläggande utbildningen
Uppgiftsområdet gymnasium
Uppgiftsområdet biblioteket 
Uppgiftsområdet medborgarinstitutet 
Uppgiftsområdet folkhögskola 
Uppgiftsområdet specialanslag för undervisning 

BC:S FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden godkänner   dispositionsplanen för bildningsnämnden enligt Bilaga  1/§ 6 
2.2.2012.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 1/2012

7 §. SKOLSKJUTSAR Ändring av skolskjutsgränser

Bildningsnämnden beslöt enhälligt och kommunfullmäktige godkände enhälligt textdelen i 
budgeten gällande målsättningarna för år 2012. Enligt detta justeras skolskjutgränserna så 
att från 1.8.2012 har förskolan och åk 1-2 fortsättningsvis 3 km som gräns för gratis skol-
skjutsgräns medan åk 3-9 har 5 km som gräns för gratis skolskjuts.

Det är skäl att redan i det här skedet fatta ett formellt  beslut med tanke på att informationen 
bör nå vårdnadshavarna i samband med skolanmälan.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden fastställer skolskjutsgränserna från 1.8.2012 enligt följande:

Gratis skolskjuts för förskolan och åk 1-2 när skolvägen är 3 km eller mera

Gratis skolskjuts för åk 3-9 när skolvägen är 5 km eller mera.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 11/2012

8 §. DAGVÅRD  Dagvård och förskola i Kronoby området

Dagvårdschefen:
Bildningsnämnden utsåg 29.4.2010 en arbetsgrupp bestående av Pekka Saajoranta, Erica 
Nygård och Carina Ahlström för en helhetsplanering av dagvårdsplatserna i Kronoby områ-
det. 
Liknande utredningar har tidigare gjorts för Nedervetil och Kronoby området.
Arbetsgruppen hade fyra möten och en sammanställning av olika alternativ presenterades i 
bildningsnämnden 2.12.2010 § 83.
För att uppnå de övergripande strategiska målen inom småbarnsfostran och förskoleunder-
visningen behövs nu i Kronoby området konkreta åtgärder. För att fortsättningsvis kunna 
erbjuda god kvalitet behövs: motiverad och professionell personal, ett genomtänkt pedago-
giskt arbetssätt, ändamålsenliga och flexibla utrymmen samt tillräckligt antal platser. I Krono-
by området finns det brister både vad gäller ändamålsenliga utrymmen och antalet platser. 
När Kronoby kommun genom nya bostadsområden erbjuder attraktivt boende behövs också 
mer långsiktig och hållbar utveckling inom småbarnsfostran och förskolan. För att kommunen 
skall kunna hålla en positiv befolkningsutveckling behövs kvalitativt god dagvård och försko-
la. Fortsätter vi på samma linje som under de senaste 3 åren, att på kort varsel och med 
knappa resurser skapa nya enheter är varken ändamålsenligt eller långsiktigt och kvaliteten 
blir ej heller den bästa. Detta skapar stress hos alla berörda, ledarna, personalen och föräld-
rarna. Vi borde kunna erbjuda kvalitativt goda alternativ för föräldrarna när de ansöker om 
dagvårdsplats. 

I dagsläget finns Slottebo daghem/förskola för 5-6 åringar ca 50 platser, Bamsebo, syskon-
grupp för 1-4 åringar ca 16 platser och Nalle Maja för 3-5 åringar ca 21 platser. Bamsebo 
och Nalle Maja fungerar som underavdelningar till Slottebo. Tidigare Lilla My gruppfamilje-
daghem, har omändrats till daghem från 1.1.2012 (tilläggsutrymmen på ca 30 m²) och plats 
för ca 15 barn i åldern 1-4 år. Under våren frigörs ännu en lägenhet på ca 20 m², vilken ock-
så behövs för verksamheten på Lill My.
Snövit fortsätter som gruppfamiljedaghem, eftersom möjligheten till ändamålsenliga tilläggs-
utrymmen inte är möjligt. Familjedagvårdarna i eget hem är i dagsläget 5 till antalet, vilka blir 
färre för varje år.  Från februari är alla platser fyllda och nya ansökningar lämnas in kontinu-
erligt.

En ny arbetsgrupp behövs för att utarbeta konkreta förslag vad gäller antalet dagvårdsplatser 
i Kronoby området samt en utredning över behovet av renovering för Nalle Maja och Lilla My. 
Arbetsgruppen bör även presentera ett konkret åtgärdsprogram med tidtabell med tanke på 
budgetbehandlingen de närmaste åren.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden utser en arbetsgrupp för att utarbeta konkreta modeller för utvecklingen 
av dagvårds- och förskoleplatserna i Kronoby området.
Bildningsnämnden utser dagvårdschef Carina Ahlström, dagvårdsledare Erica 
Nygård, fastighetsansvarig Bernt Slotte och som representant från bildningsnämnden Bjarne 
Träisk till arbetsgruppen. 
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Bildningsnämnden ber tekniska nämnden och kommunstyrelsen att utse varsin representant 
till arbetsgruppen.
Dagvårdschef Carina Ahlström utses till sammankallare.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 9/2012

9 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Budgetrapport 2011, Bilaga 1/§ 9 a 2.2.2012
b) Beslutsförteckning.
c) Kronoby kommun har erhållit 68 000 € från regionförvaltningsverket  för en fort-

sättning av     Edu Arena projektet för år 2012 och 2013. Kronoby kommun ad-
ministrerar projektet, som är gemensamt för Karleby, Larsmo, Nykarleby, Ja-
kobstad och Pedersöre.

d) Kronoby kommun har anhållit om extra statsunderstöd 79 800 € för att dela sto-
ra grupper (över 25 och 20 elever).

e) Nedervetil skola har erhållit Grön Flagg status. Skolan har beviljats rätten att 
använda Grön Flagg som en symbol för  långsiktigt och högklassigt arbete för 
miljöfostran. Grön Flagg är ett internationellt miljöprogram.

f) Till den lediganslagna befattningen som biblioteksfunktionär med huvudbiblio-
teket som huvudsaklig arbetsplats valdes Ulrika Ravald. Befattningen tillträddes 
1.1.2012.

g) Till den lediganslagna befattningen som biblioteksfunktionär med Nedervetil 
bibliotek som huvudsaklig arbetsplats valdes Linnea Nylund. Befattningen till-
träddes 1.1.2012.

h) Finlands kommunförbund har rekommenderat att kostnadsersättningen för 
kommunala familjedagvårdare höjs enligt följande: fru-
kost/mellanmål/kvällsmåltid 0,69 €/barn/dag, övriga kostnader 1,74 €/barn/dag. 
Bilaga 1/§ 9 h 2.2.2012.

i) Dagvårdscheferna i Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby har 
sammanställt gemensamma principer som gäller vid ansökan om privatvårds-
stöd. Privatvårdsstödet godkänns och finansieras av kommunen, dagvårdsbud-
geten, och ansöks från FPA, Bilaga 1/§ 9 i 2.2.2012.

j) Kronoby kommun har erhålit 8000 € för projektet kvalitetskriterier. Summan ka-
naliseras till Larsmo kommun som är värdkommun för projektet som är gemen-
samt för sex kommuner, Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo, Karleby 
och Kronoby.

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 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 1-4, 8-9 
 

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

Paragrafer: 5-7 
 

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: 5-7 
 

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 under-
tecknas 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 kommunen.

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

VASA

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid  30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid  30 dagar

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 skrif-
ten. 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. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get.


