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Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:
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Sammanträdestid Torsdagen 23.05.2013, kl. 18.30

Sammanträdesplats Restaurang Marina´s

Ärendets 
nummer

Ärende

17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
18 §. PROTOKOLLJUSTERING
19 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
20 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst som 

dagvårdsledare i    Kronoby området
21 §. FÖRSKOLA  Ny förskolegrupp i Kronoby området
22 §. SKOLSKJUTSAR Godkännande av offert
23 §. ANHÅLLAN  Klassificering av trafikfarlig väg
24 §. ANHÅLLAN Klassificering av trafikfarlig väg
25 §. ANHÅLLAN Klassificering av trafikfarlig väg
26 §. INITIATIV   Peter Albäcks initiativ angående bildningsväsendet
27 §. AVTAL Kommunens avtal om  medborgarinstitutet med Kvarnen samkommun.
28 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om pension
29 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Anhållan om pension
30 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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17 §. 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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18 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Tuula Forsander och Christel Viitanen.

BESLUT:

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

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 58/2013

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

Kst 3.12.2012 § 310:
Kst 19.11.2012 § 299:
Bildningsnämnden 19.9.2012, § 39:
Dagvårdschefen:
Inom kommunen finns tre tjänster som områdesansvariga dagvårdsledare vars arbetsuppgifter är att;
leda, utveckla och utvärdera dagvårds- och förskoleverksamheten både administrativt, 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 öppnades 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 förskola 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 perso-
nalresurserna.
Målsättningen är att upprätthålla god kvalitet inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen
och för det behövs också tillräckliga personalresurser med tanke på ledningsansvaret. Dagvårdsle-
darna
ansvarar för familjedagvården, gruppfamiljedaghemmen, 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 utvecklingsarbetet och
det pedagogiska handledningsarbetet blir lidande, vilket gör att kvaliteten sjunker. Kronoby området
består i dag av Slottebo daghem–förskola, Jeussen daghem–förskola, 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 nöd-
vändigt
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 områdesansvarig
dagvårdsledare i Kronoby området från 1.1.2013.
BESLUT:
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________________
Kst 19.11.2012 § 299:
KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas från 1.1.2013
förutsatt att budgetmedel anslås av fullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion bordlägga frågan.
Dagvårdschefen kallas till nästa möte för närmare redogörelse för behovet och jämförelse av administ-
rationen
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i grannkommunerna.
__________________
Kst 3.12.2012 § 310:
Dagvårdschef Carina Ahlström presenterar frågan mera ingående på mötet.
KD:S FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige
att en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas från
1.1.2013 förutsatt att budgetmedel anslås av fullmäktige.
Dagvårdschefen presenterade ärendet innan diskussionen öppnades. Under den föreslog
Elisabeth Hagström understödd av Stefan Dahlvik att ingen ny tjänst som områdesansvarig
dagvårdsledare inrättades. Sedan diskussionen avslutats konstaterar ordföranden att det
finns två förslag och att omröstning bör verkställas. Han föreslår att den görs med namnupprop
så att den som stöder kommundirektörens förslag röstar ”ja” och den som stöder Hagströms
förslag röstar ”nej”, vilket godkändes. Vid omröstningen avgavs 1 ja-röst (Lindgren) 7
nej-röster (Albäck, Byggmästar, Dahlvik, Furubacka, Hagström, Sandvik, Wassborr) och 1
nedlagd (Hongell).
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt efter omröstning föreslå för kommunfullmäktige
att ingen ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas.
__________
Dagvårdschefen var med på mötet och svarade på ställda frågor. Under diskussionen föreslår
Susann Saitajoki att en ny tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare inrättas med
hänvisning till bildningsnämndens förslag och det stora barnatalet inom Kronobyområdet.
Göran Strandvall stöder Saitajokis förslag. Mikaela Dahlbacka föreslår att till beslutet kunde
intas en kläm om att bildningsnämnden ges i uppdrag utse en arbetsgrupp för att utreda det
administrativa arbetet inom dagvården. Detta understöddes av bland annat Marina Furubacka.
Sedan diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att det fanns två förslag och att omröstning
bör verkställas. Hon föreslog att först utreds stödet för Saitajokis förslag vilket görs
med namnupprop så att den som stöder styrelsens förslag röstar ”ja” och den som stöder
Saitajokis förslag röstar ”nej” vilket godkändes. Av omröstningspropositionen Bilaga 1/72 §
av 13.12.2012 framgår att det avgavs 19 ja-röster och 6 nej-röster att styrelsens förslag segrade
och ingen ny tjänst inrättas. Fullmäktige beslöt därefter enhälligt godkänna Dahlbackas
förslag som en kläm till beslutet.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning i enlighet med styrelsens förslag att ingen
tjänst som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas.
Bildningsnämndens ges i uppdrag utse en arbetsgrupp för att utreda det administrativa
arbetet för dagvården.
__________

Dagvårdschefen:
Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger.
Arbetsgruppens förslag till bildningsnämnden är att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 
för en t.f. dagvårdsledare under tiden 1.8.2013-31.12.2013 och att bildningsnämnden anhål-
ler hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny områdesansvarig dagvårdsledartjänst från 
1.1.2014. Bildningsnämnden kunde ge tjänstemännen inom dagvård/förskola i uppdrag att 
på sikt utreda frågan kring vicedagvårdsledare vid dagvårdsledarnas frånvaro.  

BC:SFÖRSLAG:

Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om rätt att få anställa en dagvårdsledare 
tidsbundet för  tiden 1.8.2013-31.12.2013. 
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Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny tjänst som områdesan-
svarig dagvårdsledare i Kronoby området från 1.1.2014.
Bildningsnämnden ger tjänstemännen inom dagvård/förskola i uppdrag att på sikt utreda frå-
gan kring vicedagvårdsledare vid dagvårdsledarnas frånvaro.  

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 59/2013

21 §. FÖRSKOLA  Ny förskolegrupp i Kronoby området

Dagvårdschefen:
Antalet barn i dagvård fortsätter att öka inom Kronoby dagvårds- och förskoleområde. Inför 
hösten 2013 är 35 barn anmälda till förskolan, varav 60 % (21 barn) behöver dagvård utöver 
förskola. I dagsläget har 112 barn i åldern 1-5 år ansökt om dagvård. Detta betyder att verk-
samhetsåret inleds med 147 barn i åldern 1-6 år, vilket gör att tilläggsutrymmen behövs. 
Med tanke på att nya bostadsområden är på kommande i Kronoby kommundel och att kom-
munen önskar att inflyttningen skall öka, måste det finnas ett tillräckligt antal dagvårdsplatser 
för att tillgodose barnfamiljernas dagvårdsbehov. 
I Nedervetil och Terjärv har förskolegrupperna haft sin verksamhet i lägenheter i närheten av 
skolorna. Utrymmena har anpassats för förskolans behov. Dessa verksamhetsformer har 
skapat ett naturligt samarbete mellan förskola och skola. Skolornas utrymmen kan delvis 
också användas av förskolorna. Samtidigt ges förskolebarnen möjlighet att bekanta sig med 
skolans lärare och utrymmen redan under förskoleåret, vilket gör att skolstarten för barnen 
blir mycket smidig.   
Inom Kronoby dagvårdsområde finns nu samma möjlighet. I Kronoby centrum, Krukmakar-
vägen 1 bst. 5, intill Centralskolan finns en ledig lägenhet, vilken kommunen äger. Lägenhe-
ten är 85 m² och kunde renoveras så att utrymmena blir ändamålsenliga enligt förskolans 
behov och med tillhörande inhägnad gårdsplan.  

Uppskattade kostnader för en förskolegrupp med 13 förskolebarn (inkl.dagvård) för tiden 
1.8-31.12.2013 

Personalkostnader ca 28.000 euro
Övriga kostnader ca 9.000 euro
Totalt 37.000 euro

BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden besluter att en förskolegrupp placeras i lägenheten intill skolan, Krukma-
karvägen 1 bst.5 från 1.8.2013. 

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 50/2013

22 §. SKOLSKJUTSAR Godkännande av offert

Bildningskansliet sände ut offerthandlingarna 7.3.2013 Bilaga 1/§ 22 23.5.2013 till alla trafi-
kanter i kommunen och till de trafikanter som kommunen har avtal med. Offerten har även 
publicerats på www.hankintailmoitukset.fi eftersom värdet på upphandlingen överskrider EU-
gränsvärdet. Handlingarna har även publicerats på kommunens anslagstavla och på hemsi-
dan.

Offerthandlingarna har uppdaterats och trafikanterna har diskuterat dessa vid två  möte i 
mars och april 2013.  Handlingarna är uppgjorda enligt lagen om offentlig upphandling,

Inom utsatt tid har 6 offereter inkommit. Offerterna fyller de krav som nämns i offerthandling-
arna. Öppningsprotokollet finns i Bilaga 2/§ 22 23.5.2013. En jämförelse av offerterna finns i 
sammanställningen Bilaga 3/§ 22 23.5.2013. 

Offerthandlingarna finns till påseende under mötet. Urvalskriteriet är det lägsta priset per rutt 
eftersom det inte finns vägande skillnader i trafikanternas bilpark eller servicenivå.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden besluter att välja trafikanter till de olika rutterna enligt följande för tiden 
1.8.2013 -31.7.2016 (läsåren 2013-3014, 2014-2015 och 2015-2016) med option för tiden 
1.8.2016-31.7.2017.

Knutar Ronny Taxi rutt: 36, 38, 39, 41, 44, 47, 49, 50

Johnny Skuthälla Taxi rutt: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tor- Erik Aspfors  rutt : 35, 40, 43, 45, 46, 48

Taxi C-G Jungell rutt: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31. 32, 33, 34 

Moas taxi kb rutt: 1, 2, 3

Mikael Sandberg Mikkis taxi rutt: 37

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände följande offerter:

Knutar Ronny Taxi rutt: 36, 38, 39, 41, 44, 47, 49, 50

Johnny Skuthälla Taxi rutt: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tor-Erik Aspfors  rutt : 35, 40, 43, 45, 46, 48
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Taxi C-G Jungell rutt: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31. 32, 33, 34 

Moas taxi kb rutt: 1, 2, 3

Mikael Sandberg Mikkis taxi rutt: 37

Offerterna gäller 1.8.2013 -31.7.2016 (läsåren 2013-3014, 2014-2015 och 2015-2016) 
med option för tiden 1.8.2016-31.7.2017.

Bildningsnämnden godkände, på förslag av Peter Svartsjö, att rutterna kompletteras 
när antalet studerande i Kronoby gymnasium blir klart.
_________
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Dnr: BILD 52/2013

23 §. ANHÅLLAN  Klassificering av trafikfarlig väg

Söderby hem och skola förening har 11.9.2012 i en skrivelse till bildningsnämnden (bilaga till 
föredragningslistan) anhållit om att klassificera Åsbackavägen som farlig skolväg och att de 
elever som bor längs den erhåller gratis skolskjuts.

Bildningsnämnden antecknade ärendet för kännedom 19.9.2012 41 § för att utredas våren
2013 när Koululitus uppdatering av 2012 är klar.

Bildningsnämnden har fastställt följande vägar som trafikfarliga vägar.

ÅK 1-6 Enligt definitionen på farlig skolväg:

- att korsa eller färdas längs riksvägarna 8 och 13
- att färdas längs vägen från Granöby till Skullbackavägen
- att färdas längs stamväg 63
- att färdas längs Flygfältsvägen och Merjärvvägen för elever i åk 1-4 i Påras skola
- att färdas längs Flygfältsvägen för åk 1-4 i Centralskolan ända fram till viadukten.

Åsbackavägen är till sin karaktär  ganska lik riksväg 8 och 13, dvs. hög hastighet 80/100 
km/h, trafikmängd på ca 1000 bilar i dygnet medan riksväg 8 i Kronoby ca 4000 – 5000 bilar i 
dygnet och riksväg 13 i Nedervetil ca 2000 bilar i dygnet. Riksväg 8 och 13 har bildnings-
nämnden klassificerat som trafikfarlig väg för åk 1-6.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden besluter att Åsbackvägen klassificeras som trafikfarlig väg att korsa och 
färdas längs med för elever som går i Söderby skola åk 1-6.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 53/2013

24 §. ANHÅLLAN Klassificering av trafikfarlig väg

Kjell Nygård med flera har i en skrivelse till bildningsnämnden anhållit om att Hästbackavä-
gen mellan Nybackavägen och Bredbackavägen klassificeras som trafikfarlig väg.

Bildningsnämnden antecknade ärendet för 19.9.2012 § 41 för att utredas våren 2013 när 
Koululiitus uppdatering av 2012 är klar.

Bildningsnämnden har fastställt följande vägar som trafikfarliga vägar.

ÅK 1-6 Enligt definitionen på farlig skolväg:

- att korsa eller färdas längs riksvägarna 8 och 13
- att färdas längs vägen från Granöby till Skullbackavägen
- att färdas längs stamväg 63
- att färdas längs Flygfältsvägen och Merjärvvägen för elever i åk 1-4 i Påras skola
- att färdas längs Flygfältsvägen för åk 1-4 i Centralskolan ända fram till viadukten.

Med tanke på att trafikmängden längs Hästabackavägen är avsevärt lägre än i de ovan-
nämnda rutterna är det skäl att granska anhållan ur ett bredare perspektiv. För att få en 
grund för beredningen har trafikmängden räknats vid två tillfällen  dvs. två mornar ca en halv-
timme för skolan börjar och två eftermiddagar efter skolans slut.
Dylika vägaravsnitt finns många av i kommunen och utmaningen blir att på jämlika grunder 
behandla kommuninvånarna. De vägrutter som  idag är klassificerade som trafikfarliga är till 
sin karaktär helt annorlunda än Hästbackavägen, främst gällande trafikmängden. Om ett av-
snitt av denna karaktär klassificeras som trafikfarligt är det svårt att neka nästa anhållan som
kommer in på samma grunder. Även budgetmässigt är läget för tillfället svårt och att i dagens 
läge öka kostnaderna är inte möjligt. Eleverna har möjlighet att färdas denna sträcka tryggt 
genom att köpa skolbiljett.

Trafiksäkerheten på det aktuella vägavsnittet   kunde förbättras med andra åtgärder. En 
sänkning av hastigheten till 60 km/h,  vägbelysning längs Hästbacka vägen och en förläng-
ning av lättrafikleden från Bredbackavägen till Nybackavägen är alternativa lösningar. De två 
förstnämnda är mer realistiska och kan därför rekommenderas. Kommunens prioriteringar 
gällande lättrafikleder är idag Flygfältsvägen.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden konstaterar att trafikmängden på Hästbackavägen   mellan Nybackavä-
gen och Bredbackavägen  inte berättigar till klassificering som trafikfarlig väg.

Bildningsnämnden uppmanar tekniska verket att undersöka möjligheterna till sänkt hastighet 
på Hästabackavägen och ökad vägbelysning.
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Bildningsnämnden uppmanar tekniska verket att undersöka möjligheterna till en förlängning 
av lättrafikleden längs Hästbackavägen.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 55/2013

25 §. ANHÅLLAN Klassificering av trafikfarlig väg

Ann Lindholm har i ett e-post meddelande 21.1.2013 skrivit och ansett att Seljesvägen borde 
klassificeras som trafikfarlig väg. Hon påpekar bl.a. trafikmängden och avsaknad av vägbe-
lysning.

Bildningsnämnden har fastställt följande vägar som trafikfarliga vägar.

ÅK 1-6 Enligt definitionen på farlig skolväg:

- att korsa eller färdas längs riksvägarna 8 och 13
- att färdas längs vägen från Granöby till Skullbackavägen
- att färdas längs stamväg 63
- att färdas längs Flygfältsvägen och Merjärvvägen för elever i åk 1-4 i Påras skola
- att färdas längs Flygfältsvägen för åk 1-4 i Centralskolan ända fram till viadukten.

Med tanke på att trafikmängden längs Seljesvägen  är avsevärt lägre än i de ovannämnda 
rutterna är det skäl att granska anhållan ur ett bredare perspektiv. För att få en grund för be-
redningen har trafikmängden räknats vid två tillfällen  dvs. två mornar ca en halvtimme för 
skolan börjar och två eftermiddagar efter skolans slut.

Dylika vägaravsnitt finns många av i kommunen och utmaningen blir att på jämlika grunder 
behandla kommuninvånarna. De vägrutter som  idag är klassificerade som trafikfarliga är till 
sin karaktär helt annorlunda än Seljesvägen, främst gällande trafikmängden. Om ett avsnitt 
av denna karaktär klassificeras som trafikfarligt är det svårt att neka nästa anhållan som 
kommer in på samma grunder. Även budgetmässigt är läget för tillfället svårt och att i dagens 
läge öka kostnaderna är inte möjligt. Eleverna har möjlighet att färdas denna sträcka tryggt 
genom att köpa skolbiljett.

Trafiksäkerheten på det aktuella vägavsnittet   kunde förbättras med andra åtgärder. En 
sänkning av hastigheten till 60 km/h och vägbelysning längs Seljesvägen.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden  konstaterar att trafikmängden på Seljesvägen   inte berättigar till klassifi-
cering som trafikfarlig väg.

Bildningsnämnden uppmanar tekniska verket att undersöka möjligheterna till sänkt hastighet 
på Seljesvägen och ökad vägbelysning.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: KST 100/2012

26 §. INITIATIV   Peter Albäcks initiativ angående bildningsväsendet

Peter Albäck har i motion till kommunstyrelsen framfört önskemål om att vissa vägavsnitt för 
elever som går i Terjärv och Småbönders skola borde klassificeras som trafikfarlig väg. De 
berörda avsnitten gäller skolvägen mellan Terjärv skola och Särs vägskäl (Lemponens hus), 
avsnittet mellan Nabba byagrupp och Terjärv skola och byavägen i Småbönders.

Bildningsnämnden antecknade ärendet för kännedom 19.9.2012 § 41 för att utredas våren 
2013 när Koululitus uppdatering av 2012 är klar.

Bildningsnämnden har fastställt följande vägar som trafikfarliga vägar.

ÅK 1-6 Enligt definitionen på farlig skolväg:

- att korsa eller färdas längs riksvägarna 8 och 13
- att färdas längs vägen från Granöby till Skullbackavägen
- att färdas längs stamväg 63
- att färdas längs Flygfältsvägen och Merjärvvägen för elever i åk 1-4 i Påras skola
- att färdas längs Flygfältsvägen för åk 1-4 i Centralskolan ända fram till viadukten.

Med tanke på att trafikmängden längs de vägavsnitt som nämns i motionen är avsevärt lägre 
än i de ovannämnda rutterna är det skäl att granska anhållan ur ett bredare perspektiv. För 
att få en grund för beredningen har trafikmängden räknats vid två tillfällen  dvs. två mornar ca 
en halvtimme för skolan börjar och två eftermiddagar efter skolans slut.

Dylika vägaravsnitt finns många av i kommunen och utmaningen blir att på jämlika grunder 
behandla kommuninvånarna. De vägrutter som  idag är klassificerade som trafikfarliga är till 
sin karaktär helt annorlunda än berörda rutter, främst gällande trafikmängden. Om ett avsnitt 
av denna karaktär klassificeras som trafikfarlig är det svårt att neka nästa anhållan som 
kommer in på samma grunder. Även budgetmässigt är läget för tillfället svårt och att i dagens 
läge öka kostnaderna är inte möjligt. Eleverna har möjlighet att färdas   tryggt genom att 
köpa skolbiljett.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden konstaterar att kriterierna för trafikfarlig väg inte uppfylls på de vägavsnitt 
som mo tionsställaren har framställt.

Bildningsnämnden uppmanar tekniska verket att undersöka möjligheterna till sänkt hastighet 
på de vägar som nämns i initiativet från  80 till 60 och  ökad vägbelysning.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 51/2013

27 §. AVTAL Kommunens avtal om medborgarinstitutet med Kvarnen samkommun.

Avtalet mellan Kronoby kommun och samkommunen för Kronoby folkhögskola om samarbe-
te för upprätthållande av Kronoby medborgarinstitut har varit i kraft sen 2001. Avtalet har 
förnyats fyra gånger för perioderna 1.5.2001 – 30.6.2004, 1.7.2004 - 31.7.2007, 1.8.2007 –
31.7.2010 och 1.8.2010 – 31.7.2013

I dagens läge är det motiverat att endast förlänga avtalet till årets slut eftersom pensione-
ringar och nyanställningar kommer att betyda att avtalet behöver ändras mera än tidigare. 
Dessa frågor kommer att behandlas under hösten 2013 och ett nytt avtal skulle träda i kraft 
från 1.1.2014.

Enligt kommunens förvaltningsstadga 18 § 10 mom. kan nämnd eller sektion ”ingå och un-
derteckna avtal för sitt verksamhetsområde inom givna ekonomiska ramar”.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden godkänner avtalet enligt Bilaga 1/§ 27 23.5.2013 mellan Kronoby kom-
mun och Kvarnen samkommun om samarbete för upprätthållande av Kronoby medborgarin-
stitut för tiden 1.8.2013 – 31.12.2013.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 57/2013

28 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om pension

Biblioteksfunktionär Ing-Mari Bredbacka anhåller om rätt att gå i pension från 1.11.2013.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden beviljar Ing-Mari Bredbacka pension från 1.11.2013.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 56/2013

29 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Anhållan om pension

Biblioteksfunktionär Marianne Lehmus anhåller om rätt att gå i pension från 1.11.2013.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden beviljar Marianne Lehmus pension från 1.11.2013.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 54/2013

30 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Budgetrapport 1-4, Bilaga 1/ § 30 a 23.5.2013
b) Beslutsförteckning.
c) Följande projektansökningar har inlämnats till Utbildningsstyrelsen; 
d) ”Expertnätverk i Svenskfinland” tillsammans med Vasa Övningsskola, Vasa öv-

ningsskolas gymnasium, Karleby stad och Karleby svenska gymnasium, projek-
tets totalkostnader 137 500 €.

e) ”Alla för alla” projekt för Norrby skola, Påras skola, Söderby skola, Djupsjö-
backa skola och Småbönders skola, projektets totalkostnader 66 610 €.

f) ”Kronoby-Kenya-projektet 2013” Kronoby gymnasium, projektets totalkostnader 
32 560 €.

g) Utbildningsstyrelsen har beviljat Kronoby kommun 12 000 i bidrag för klubb-
verksamhet för tiden 1.9.2013 – 31.12.2014. Kommunens andel är 3000 €, dvs. 
projektets totalbudget är 15 000 €.

h) Bildningschefen har deltagit i seminariet Framtidens Lärande i Stockholm 16-
17-5.2013.

i) Biblioteksstatistiken 2012. Finns även på adressen http://tilastot.kirjastot.fi
j) Nationella enkäten gällande biblioteksservice slutförd. Avsevärt lägre deltagar-

antal än motsvarande enkät som genomfördes 2010.
k) NMT-centralen har bevijat Fredrikabiblioteken 50 000 euro i statsunderstöd
l) Barnträdgårdslärare Anne Sågfors har beviljats avsked från sin befattning vid 

Slottebo daghem från 1.6.2013 med anledning av pensionering.
m) Familjedagvårdare Kristina Holmbäck har beviljats avsked från sin befattning 

inom familjedagvården från 1.6.2013 med anledning av pensionering.
n) Lägesrapport över planeringen av Kvarnbo daghem ges under mötet. 

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: 17-19, 30

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

Paragrafer 20-21, 23-29

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: 20-21, 23-29

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: 22

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.


