
KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
22.11.2012

Nr
5/2012
Sida
5/67

Sammanträdestid Torsdagen den 22 november 2012, kl. 18.30 -19.20

Sammanträdesplats Restaurang Marina´s Södra Terjärvvägen 10

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 § 43-

Övriga närvarande:
Lindgren, Hans-Erik
Hongell, Susanne
Djupsjöbacka, Michael 
Jakobsson, Leif
Eriksson, Bodil
Hansén, Tom § 45 -
Ahlström, Carina

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens representant
kommundirektör 
bildningschef
bibliotekschef
MI-rektor
dagvårdschef

Paragrafer: 42-49 §.

Underskrifter: Ordförande:

Birgitta Källberg

Protokollförare:

Leif Jakobsson
Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 27 november 2012

Bjarne Träisk Mikaela Dahlbacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 3 december 2012

Leif Jakobsson, bildningschef
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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Måndagen den 3 december 2012
Kommungården 
Ordförande

Birgitta Källberg
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Leif Jakobsson, bildningschef

Sammanträdestid Torsdagen 22.11.2012, kl. 18.30

Sammanträdesplats Restaurang Marina´s

Ärendets 
nummer

Ärende

42 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
43 §. PROTOKOLLJUSTERING
44 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
45 §. INITIATIV Begäran om utlåtande
46 §. VERKSAMHETSPLAN  Förskolornas verksamhetsplaner
47 §. FÖRVALTNING Läsårets arbetstider 2013-2014
48 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked
49 §. DELGIVNINGSÄRENDEN



KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
22.11.2012

Sida
5/69

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

42 §. 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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43 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Bjarne Träisk och Mikaela Dahlbacka.

BESLUT:

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

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 93/2012

45 §. INITIATIV Begäran om utlåtande

Ordförande för svenska skolsektionen Bjarne Träisk begär bildningsnämndens synpunkter angående en 
generell övergång till anvisande av närskola  enligt de gränser för elevupptagningsområden som rådde 
läsåret 2008-2009. Bilaga 1/§ 45 22.11.2012.

I kommunens förvaltningsstadga från 1996 § 46 står det att kommunen har ett grundskoldistrikt och föl-
jande skolor… Fullmäktige godkände detta  19.6.1996.

Följande gång behandlades ärendet 4.5.2000 i fullmäktige efter det att kommunstyrelsen hade föreslagit 
en komplettering av § 46 med en bestämmelse om elevupptagningsområde. Fullmäktige beslöt att ingen 
komplettering görs. 

Kommunens förvaltningsstadga har ändrats 2007 och 2010 men innehållet har inte ändrats gällande 
elevupptagningsområde, § 88 lyder ”I kommunen finns ett distrikt för den grundläggande utbildningen 
och följande skolor…”

Tidigare beslöt bildningsnämnden  om ”besluta om elevs inledande av skolgång, om i vilken skola skol-
gången ska ske enligt  § 86 mom.10 förvaltningsstadga  från år 2007. Nu är det skolsektionen som i nu-
varande förvaltningsstadga har denna uppgift § 66 mom. 3 från  år 2010.

Med hänvisning till initiativet kan man säga att det inte fanns gränser för elevupptagningsområde doku-
menterat som rådde läsåret 2008-2009 utan att man tolkade  förvaltningsstadga om ett distrikt så att 
närskolan ska prioriteras enligt gällande lagstiftning

Man får gå ända till år 1981 för att hitta t.ex. kartor eller verbala beskrivningar för elevupptagningsområ-
de i kommunen Bilaga 2/§ 45 22.11.2012

Under åren 2006-2007 diskuterades flitigt elevernas rätt att gå i en annan skola än närskola och rätt till 
skjuts till en skola som låg längre bort än den närmaste skolan. Med anledning av detta beslöt bildnings-
nämnden  därför 23.11.2008 § 110 att mera detaljerat fastställa principerna för närskola och hur detta 
begrepp ska tolkas. Bilaga 3/§ 45 22.11.2012. Svenska skolsektionen har senare gjort två smärre för-
ändringar till detta, hösten 2012  en justering gällande  Hästövägen och en gällande Emet-området. 
Principerna bygger på elevens adress.

Enligt gällande lagstiftningen ska utbildningsanordnaren anvisa en närskola för alla läropliktiga Bilaga 
4/§ 45 22.11.2012. De flesta skolor har ett naturligt elevupptagningsområde, dvs. ett område runt skolan 
dit eleverna anvisas. Av olika orsaker vill några vårdnadshavare per år anhålla om att få gå i annan skola 
än anvisad närskola, i medeltal ca 3-4 av ca 70-80 vårdnadshavare. Vederbörande organ,  för tillfället 
skolsektionen, har hittills alltid godkänt dessa ansökningar.  Alla kommuner har ett system för anvisande 
av närskola, oftast baserade på närhet, dvs. adressbaserat, trygghet och kommunikationerna, de flesta 
har även så att det finns möjlighet att ansöka om rätt att gå i en annan skola än anvisad närskola om 
vissa kriterier uppfylls. Det får inte innebära ökade kostnader, bl.a. ökning av timresurs eller anställning 
av lärare om grupperna blir för stora, inte heller ökade skjutskostnader och att vårdnadshavarna ansva-
rar för transporten till skola.
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Ur förvaltningens synvinkel borde gränserna var tydliga och visuellt lätt att presentera och att principerna 
för anvisade av närskola och rätt att anhålla om att gå i annan skola än anvisad närskola lätt att förstå. 
Dessa regler som antog av bildningsnämnden 2008 har av vårdnadshavarna  uppfattas  som rättvisa 
dvs. alla kommunmedlemmar ska behandlas jämlikt. Bildningskansliet har via avtal med bolaget Inplace 
Solution köpt service för  beräknande av skolvägens längd för att nå största möjliga rättvisa. Med beak-
tande att de flesta godkänner den anvisade närskolan visar att systemet har fungerat. Oberoende av 
vilket system för elevupptagningen som en kommun väljer,  kommer  det alltid att finnas vårdnadshavare
som av olika orsaker önskar att deras barn går i en annan än anvisad närskola.

Det som  påverkar är elevantalet eller bristen på elever dvs. det finns ett behov av flera elever till vissa 
skolorna. I vår kommun kan man säga att elevernas antal är för litet för nuvarande skolnät eller att det 
finns för många skolor med beaktande av nuvarande elevantal. Om antal inskrivna per år skulle vara ca 
100 jämnt fördelade i kommunen skulle ärendet inte vara lika eldfängt, nu är antalet födda under 2006-
2011 i medeltal ca 74 per år Nu förekommer en viss tävlan om eleverna eftersom vissa skolor har ett 
vikande elevunderlag och skulle med tanke på skolans existens önska fler elever. Om man ändrar prin-
ciperna för elevupptagningen ökar inte antalet elever i kommunen utan sprids på ett annat förutsett att 
vårdnadshavarna godkänner den anvisade skolan. Huvudregeln är att från ett område finns ordnad 
skjuts till en skola om resan längd är 3 respektive 5 km. Ingen kommun har råd med ökade kostnader för 
skolskjutsarna.

Med beaktande av att en ny bildningsnämnd och skolsektion utses i början av nästa år och att det troli-
gen blir en uppdatering av ett utbildningspolitiskt program under nästa fullmäktigeperiod är det inte än-
damålsenligt att i detta skede avge något utlåtande.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden diskuterar ärendet

Bildningsnämnden anser att för tillfället är inte någon revidering av principerna för elevupptagningen ak-
tuell.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 97/2012

46 §. VERKSAMHETSPLAN  Förskolornas verksamhetsplaner

Förskolorna i kommunen följer Läroplanen för förskolan i Kronoby kommun. Varje förskola preciserar sin 
verksamhet i den årliga verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen beskrivs de övergripande strategiska 
målen och förskolornas allmänna målsättning och ämnesområden.  I verksamhetsplanen framkommer 
också förskolornas arbetssätt, temaområden och samarbetsformerna. 

Förskolornas verksamhetsplaner för 2012-2013 finns till påseende under mötet.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar verksamhetsplanerna för 2012-2013 för kännedom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 92/2012

47 §. FÖRVALTNING Läsårets arbetstider 2013-2014

Enligt Lagen om grundläggande utbildning 1998/628  23 § har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbets-
dagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på annan 
vardag än lördag. Enligt förordning om grundläggande utbildning 1998/852  7 § avslutas läsårets skolar-
bete den sista vardagen vecka 22.  Läsåret 2013 – 2014 har 187 arbetsdagar.

Skolorna har fått förslaget till  påseende och diskuterat i sina enheter. Förslaget finns i Bilaga 1/§ 47 
22.11.2012.

Det är bildningsnämnden, som enligt förvaltningsstadga 65 § punkt 4, ska godkänna läsårets arbetstider.

Förskolan är verksam under samma tider som den grundläggande utbildningen.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden fastställer arbetstiderna för läsåret 2013 - 2014 enligt Bilaga 1/§ 47 22.11.2012.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 91/2012

48 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked

Jannika Klaavu, lektor i gymnastik i Ådalens skola, säger upp sig från sin tjänst från 1.11.2012.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden beviljar Jannika Klaavu avsked från sin tjänst som lektor i gymnastik från 1.11.2012.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 94/2012

49 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Budgetrapport 1-10, Bilaga 1/§ 49 a) 22.11.2012
b) Beslutsförteckning.
c) Studieresa till Skolforum 2012 i Stockholm 29-30.10.2012
d) Utbildningsstyrelsen har beviljat ett tilläggsanslag för användning av informations- och 

kommunikationsteknik i undervisningen, vilket betyder att det tidigare avslaget för kommu-
nens ansökan har nu godkänts. Kronoby gymnasium har ett projekt vars budget är 24 000 € 
och Utbildningsstyrelsens andel är 19 000 €.

e) Aktuell information om Kvarnbo daghem
f) Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit i Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens 

3.10.2012 i Tammerfors.
g) Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit rektorsdagarna  4.10.2012 i Tammerfors.
h) Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit i ett seminarium i Vasa 11.10.2012om klubb- och 

eftermiddagsverksamhet.
i) Bildningschef Leif Jakobsson och projektkoordinator Johanna Storbacka har deltagit i ett 

nätverksträff kring Kunnig-projektet i Tammerfors. 
j) Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit i Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens 

19-20.11.2012 i Helsingfors
k) Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit en kvalitetsdag i Vasa 21.11.2012 om kvalitetskri-

terierna i utbildningen

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 rättel-
seyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 42-44, 46, 49

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

Paragrafer: 45, 47, 48

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: 45, 47, 48

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 Marknadsdomsto-
len, 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 sö-
kas 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 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. Besvärshandlingarna 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 besvärstiden går ut.

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

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.


