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39 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
40 §. PROTOKOLLJUSTERING 
41 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
42 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 
43 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till investeringsbudget 2014 och 

investeringsbudget för ekonomiplan 2015-2016 
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39 §. 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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40 §. PROTOKOLLJUSTERING 

BC:S FÖRSLAG: 
 
Till protokolljusterare utses Peter Svartsjö och Tuula Forsander. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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41 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BC:S FÖRSLAG: 
 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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Dnr: BILD 89/2013 
 
 
42 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 

2015-2016 

 
Nettobindningen för bildningssektorns budget för år 2014  är 12 630 887, endast 137 525 € 
högre än nuvarande budget för år 2013. Denna ökning är 1,37 % högre än budgeten 2013.  
Lönekostnaderna beräknas stiga med ca 2 %. Bildningsnämndens budgetförslag är 12 659 
212 dvs.28 325 € över ramarna. 
 
I normala fall är det omöjligt att få en budget i balans om verksamheten fortsätter på normalt 
sätt. Läsåret 2014-2015 medför dock ändringar vilket betyder att personalkostnaderna  kan 
minska när elevantalet minskar.  
 
Det finns möjlighet att komma ganska nära ramarna i budgetförslaget om nedanstående 
premisser godkänns. 
 
Budgeten är uppgjord så att timresursen fryses till nuvarande nivå I Ådalens skola läsåret 
2014-2015  nivå trots en elevökning samma läsår, likaså i gymnasiet timresurs fryses till nu-
varande nivå trots en eventuell ökning av antalet studerande. 
Antalet lärare minskar med en i Nedervetil skola och en i Terjärv skola. Djupsjöbacka skola 
stängs från 1.8.2014 , då minskar personalen med två personer. 
 
I förslaget finns att eleverna i Djupsjöbacka skola anvisas Terjärv skola som närskola från 
1.8.2014 för  eleverna i åk 1 - 4 och skolan stängs från 1.8.2014. Detta pga. av vikande elev-
underlag. Personalen i skolan anvisas andra uppgifter i andra enheter enligt överenskom-
melse. Normala samarbetsförhandlingar med personalen kommer att föras och hörande av 
intressenter har enligt förvaltningslagens 41 § hållits. 
 
Ett allmänt möte kring förslaget att stängs Djupsjöbacka skola har hållits 19.9.2013 i Djup-
sjöbacka skola och ett PM från mötet fogas som bilaga till föredragningslistan likaså en skri-
velse från Djupsjöbacka hem och skola förening. 
 
Gällande gymnasiet antas antalet studerande vara ca 165 vilket betyder en lite minskning i 
lönekostnaderna jämfört med tidigare år. 
 
Uppgiftsområdet administration innehåller inga nya kostnader utan ligger på normal nivå. En 
liten minskning i löneuppgifterna blir det  när en anställd arbetar 60 % på bildningskansliet 
medan övriga sektorer svarar för resten 40 %. 
 
Uppgiftsområdet dagvård och förskola har en ökning p.g.a. ökat behov av dagvårdplatser.  
 
Uppgiftsområdena  biblioteket, Kronoby medborgarinstitut, Kronoby Folkhögskola eller spe-
cialanslag för undervisningen innehåller  inga nya kostnader 
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Uppgiftsområden: Administration  
  Småbarnsfostran och förskoleundervisning   
  Grundläggande utbildning   
  Gymnasium   
  Bibliotek   
  Medborgarinstitut   
  Folkhögskola  
  Specialanslag för undervisning 
   
BC:S FÖRSLAG: 
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015 – 2016 för uppgiftsområdet administration 
godkänns enligt Bilaga 1/§ 42 1.10.2013 . 
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015 – 2016  för uppgiftsområdet dagvård och 
förskoleundervisning godkänns enligt Bilaga 2/§ 42 1.10.2013. 
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015 – 2016  för uppgiftsområdet grundläggande 
utbildning godkänns enligt Bilaga 3/§ 42 1.10.2013 
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 för uppgiftsområdet gymnasium god-
känns enligt Bilaga 4/§ 42 1.10.2013  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 för uppgiftsområdet bibliotek god-
känns enligt Bilaga 5/§ 42 1.10.2013  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 för uppgiftsområdet medborgarinstitut 
godkänns enligt Bilaga 6/§ 42 1.10.2013  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 för uppgiftsområdet folkhögskola 
godkänns enligt Bilaga 7/§ 42 1.10.2013  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015–2016 för uppgiftsområdet specialanslag 
godkänns enligt Bilaga 8/§ 42 1.10.42  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015–2016 för bildningsnämnden godkänns en-
ligt Bilaga 9/§ 42 1.10.2013. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden konstaterade att fem personer och organisationer har meddelat sin 
syn på Djupsjöbacka frågan. Dessa papper finns till påseende under mötet och an-
tecknas för kännedom. 
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015 – 2016 för uppgiftsområdet administ-
ration godkändes enligt Bilaga 1/§ 42 1.10.2013 . 
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015 – 2016  för uppgiftsområdet dagvård 
och förskola  godkändes enligt Bilaga 2/§ 42 1.10.2013. 
 






anita.junell






anita.junell






anita.junell






anita.junell






anita.junell






anita.junell






anita.junell






anita.junell










anita.junell
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Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015 – 2016  för uppgiftsområdet grund-
läggande utbildning godkändes med följande ändring enligt Bilaga 3/§ 42 1.10.2013. 
 
Under diskussionen föreslog Peter Svartsjö, understödd av Björn Gripenberg,  före-
slog att meningen i målsättningen för budgetåret 2014 stryks meningen Överföra ele-
verna i Djupsjöbacka skola till Terjärv skola från 1.8.2014. I stället förslog Peter Svart-
sjö att Djupsjöbacka skola ges ett nådeår läsåret 2014-2015 under förutsättning att   
kommunstyrelsen ger tilläggsanslag för detta tilläggsår. Om tilläggsanslag inte ges 
stängs skolan 1.8.2014. 
I diskussionen understödde Björn Sandbacka beredningens förslag. Ordförande kon-
staterade att det finns två understödda förslag och omröstning vidtar. Vid omröst-
ningen röstade Jan-Erik Hästö, Peter Svartsjö. Björn Gripenberg, Mats Granholm, 
Marko Berg och Tuula Forsander för Peter Svartsjös förslag medan Björn Sandbacka, 
Anne-Mie Ranta och Markus Lerbacka röstade för beredningens förslag. Bildnings-
nämnden beslöt med rösterna 6-3 att godkänna Peter Svartsjös förslag. 
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 för uppgiftsområdet gymnasium 
godkändes enligt Bilaga 4/§ 42 1.10.2013  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 för uppgiftsområdet bibliotek 
godkändes enligt Bilaga 5/§ 42 1.10.2013  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 för uppgiftsområdet medborgar-
institut godkändes enligt Bilaga 6/§ 42 1.10.2013  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015-2016 för uppgiftsområdet folkhög-
skola godkändes enligt Bilaga 7/§ 42 1.10.2013  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015–2016 för uppgiftsområdet specialan-
slag godkändes enligt Bilaga 8/§ 42 1.10.42  
 
Förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2015–2016 för bildningsnämnden godkän-
des enligt Bilaga 9/§ 42 1.10.2 
 
__________________ 
 
 
 
 
  
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
01.10.2013 

 
 
Sida 
5/70 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: BILD 90/2013 
 
 
43 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till investeringsbudget 2014 och inve-

steringsbudget för ekonomiplan 2015-2016 

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 

2014 Förnyande av IT-parken och nätverk   38 000 € 
2015 Förnyande av IT-parken och nätverk  40 000 € 
2016 Förnyande av IT-parken och nätverk  42 000 € 
 

Byggnader 
 

2014 Planeringsanslag för Ådalens skolas renovering och samtidigt 
  utreda möjligheterna till att bygga ett auditorium  i  skolcentret    40 000 € 
2014 Renovering av Biskops kvarn för lokaliteter för småbarnsfostran  600 000 € 
2014 Renovering av Ådalens skola skede I    250 000 € 
2014  Renovering av gamla biblioteket i Terjärv eller nybyggnad för   
    småbarnsfostran/förskola och eftermiddagsverksamheten  200 000 € 
2014 Uppdatering av ventilationssystemet i huvudbiblioteket    20 000 € 
2014        Renovering av lärarrummet i Terjärv skola     30 000 € 
2014 Lekområde till Kvarnbo daghem      40 000 € 
2014 Planeringsanslag för dagvårdsbehovet i Nedervetil området              20 000 €    

      2014 Planeringsanslag för byggande av daghem vid  Söderby skola          20 000 € 
      2015       Renovering av Ådalens skola skede II    550 000 € 
      2015       Renovering av nya  delen i Nedervetil skola   250 000 € 
      2016       Byggande av dagvårdsutrymmen i Nedervetil   500 000 € 
      2016       Ytsanering och uppdatering av ventilationssystemet i Terjärv skola  300 000 € 
  
Småbarnsfostran  och förskoleundervisning 
 

2014 Inventarier och möbler       20 000 € 
      2014       Utelekredskap till Kvarnbo daghem    40 000 €  
      2015       Förnyande av utelekredskap     20 000 € 
      2016 Inventarier och möbler      20 000 € 
 
Grundläggande utbildning och gymnasiet 

2014 Inventarier och möbler     15 000 € 
2015 Inventarier och möbler      15 000 € 
2016 Inventarier och möbler     15 000 €   

Biblioteksväsendet: 
 
2014 Möbler till huvudbiblioteket       11 000  € 
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2015 Projektet Bokbussen on line           3 500  € 
2016 Projektet Bokbussen on line        3 500  € 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget 2014 och investeringsbudget 
för ekonomiplan 2015-2016. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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Dnr: BILD 88/2013 
 
 
44 §. SKOLSKJUTSAR Anhållan om klassificering av bro som trafikfarlig. 

Vårdnadshavarna Ann-Sofi Holmqvist-Kronlund och Jan Kronlund har i en skrivelse Bilaga 
1/§ 44 1.10.2013 påpekat Dunderkärr brons farlighet för fotgängare. Deras son går i förskola 
och är skjutsberättigad. Den tryggaste platsen för påstigning är enligt trafikanten är på södra 
sidan av järnvägen. Detta skulle betyda att eleven går från sitt hem ca 300 - 350 meter över 
bron till andra sidan järnvägen.  
 
Bron är 6 meter bred varav själva vägen räknas som 5,5 meter vilket är normal bredd. Även 
vägen till huset är 5,5 meter bred. Bron har en lutning på ca 7 %. Det finns goda möjligheter 
att gå över bron. 
 
Enligt bildningskansliets mätningar under ett antal mornar (ca 8.00- 8.05) är det ingen trafik 
just alls på bron, eftersom det finns endast ett hus på andra sidan bron, dvs. elevens hem-
gård Bilaga 2/§ 44 1.10.2010.. Enligt bildningsnämndens regelverk bestämmer kommunen i 
samråd med trafikanten påstigningsplatsen. 
 
Utdrag ur Principerna för skolskjutsarna 
 
Trafikanten anvisar en plats för på- och avstigning; den kan vara 
busshållplats, anslutning eller annan trafiksäker plats. Om vårdnadshavaren 
och trafikanten har olika åsikter om hållplatsen, är det kommunen och 
trafikanten som, i enlighet med vägtrafiklagen, gemensamt beslutar om 
hållplatsen. 
 
Trafikanten anser att bron kan vara hal på vintrarna och med flera andra elever i taxin kan 
även andra drabbas vid en ev. avkörning. Även postbilen stannar på södra sidan av järnvä-
gen.  
Enligt reglerna kan kommunen uppmana en förskolelev att ta sig ut till en påstigningsplats 
som är mindre än 2 km från hemmet. I detta fall endast ca 300 meter som till största delen är  
vägen till hemmet. 
 
Även tidtabellsmässiga skäl gör att det är motiverat att eleven tar sig ut till Dunderkärr vägen 
enligt kommunens beslut. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden antecknar ärendet för kännedom. 
 
Bildningsnämnden konstaterar att bron inte är trafikfarlig med hänsyn till den obefintliga trafi-
ken. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
____________ 
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Dnr: BILD 91/2013 
 
 
45 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a) Beslutsförteckning. 
b) Budgetrapport 1-9 Bilaga 1/§ 45 b 1.10.2013. 
c) Ändring av texten gällande trafikfarlig väg i Terjärv. Lätt trafikleden i Terjärv 

blev klar i augusti 2013 och därför är det skäl att texten från ”att färdas längs 
vägen från Granöby till Skullbackavägen”  ändras till ”att färdas längs Norra Ter-
järvvägen ända tills cykelvägen börjar vid Granöbyvägen”. 

d) Bildningschef Leif Jakobsson har deltigit i kommunmarknaden i Helsingfors 11-
12.9.2013. 

e) Bildningschef Leif har deltagit i toppkompetens seminariet i Helsingfors 24-
25.9.2013. 

f) Dagvårdschef Carina Ahlström och dagvårdsledare Yvonne Rönnqvist uppvak-
tade barnskötare Annu-Maj Tunkkari 13.9.2013 med  anledning av hennes 50-
års dag. 

g) Dagvårdschef Carina Ahlström uppvaktade dagvårdsledare Erica Nygård 
22.9.2013 med anledning av hennes 50-års dag. 

h) Behovet av dagvårdsplatser fortsätter att öka i Nedervetil området. Antalet plat-
ser överskrids redan i oktober, vilket gör att situationen är ohållbar med tanke 
på att fler förfrågningar har gjorts och nya ansökningar väntas under hösten och 
från årsskiftet. Detta har lett till att tilläggsutrymmen behövs så fort som möjligt. 
Tekniska avdelningen har på basen av användarnas förslag utarbetat en kom-
pletterad skissritning för uppdelningen av Servicecentret mellan småbarnsfost-
ran och äldreomsorgen. På grund av den strama tidtabellen har tekniska chefen 
efter diskussioner med berörda parter berett ärendet angående delning av ut-
rymmen i Servicecentret i Nedervetil till kommunstyrelsens möte . Kostnaderna 
för omändringsarbeten och gårdsplansarbeten har beräknats till 35.000€. 
Kommunstyrelsen godkände 23.9.2013, 237 § förslaget till delning av utrymmen 
i Servicehuset i Nedervetil för dagvårdens behov och föreslog för kommunfull-
mäktige att ett tilläggsanslag på 35.000 € beviljas i investeringsbudgeten för 
dagvårdsutrymmen i Nedervetil. Ärendet behandlas i kommunfullmäktige 
3.10.2013. 
 

 
BC: 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: 39-41, 45 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 42-44 
 
 
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: 42-44 
 
 
 
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.



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
01.10.2013 

 
 
Sida 
5/75 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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. 
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