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Ordförande

Jan-Erik Hästö
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Leif Jakobsson, bildningschef

Sammanträdestid Torsdagen 29.08.2013, kl. 19.30

Sammanträdesplats Terjärv bibliotek, Elisabetsvägen 3

Ärendets 
nummer

Ärende

31 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
32 §. PROTOKOLLJUSTERING
33 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
34 §. PLANERING  Dagvårdsutrymmen i Terjärv
35 §. ANHÅLLAN Elevplats vid Jakobstadsnejdens musikinstitut
36 §. AVTAL Koordinering av samarbetet inom andra stadiet i Mellersta Österbotten
37 §. BUDGET 2014 Inledande diskussion
38 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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31 §. 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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32 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Marko Berg och Anne-Mie Ranta.

BESLUT:

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

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Fördragningslistan godkändes med följande tillägg:

DELGIVNINGSÄRENDEN

g) Fil.mag. Tove Knutar Sjöblom, för närvarande bibliotekschef i Vörå, är vald till bibli
oteksfunktionär med Terjärv bibliotek som huvudsaklig arbetsplats. Befattningen 
tillträds 21.10.2013.

__________
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Dnr: BILD 86/2013

34 §. PLANERING  Dagvårdsutrymmen i Terjärv

Dagvårdschefen:
Planering av gamla biblioteket i Terjärv till dagvårdsutrymmen borde påbörjas. För budget-
året 2013 finns ett anslag på 25.000 € reserverat för planering. För planeåret 2014 finns 
200.000 € reserverat för omändring av de gamla biblioteksutrymmena till dagvårdsutrymmen 
samt iståndsättning av lekplan och staket. Renoveringen borde utföras under vintern/våren 
2014 så att verksamheten i de nya utrymmena kunde inledas i augusti 2014. 
Bildningsnämnden bör utse en planeringsgrupp för projektet. Tekniska nämnden utsåg på sitt 
möte 21.8.2013 fastighetsansvarig Bernt Slotte och tekniska nämndens medlem Hans Sand-
ström till planeringsgruppen. 

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden utser dagvårdschef Carina Ahlström, dagvårdsledare Susanne Högkvist 
och en representant för bildningsnämnden till planeringsgruppen.

BESLUT:

Bildningsnämnden utsågs dagvårdschef Carina Ahlström, dagvårdsledare Susanne 
Högkvist och Peter Svartsjö  som representant för bildningsnämnden till planerings-
gruppen.

__________
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Dnr: BILD 77/2013

35 §. ANHÅLLAN Elevplats vid Jakobstadsnejdens musikinstitut

Direktionen för Jakobstadnejdens musikinstitut anhåller om att Kronoby kommun godkänner 
Jonatan Bäckströms elevplats. Han har antagits till musikstudier vid Jakobstadsnejdens mu-
sikinstitut. Elevkostnaden uppgår år 2013 till ca 1428 €/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 Jonatan Bäckström.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 82/2013

36 §. AVTAL Koordinering av samarbetet inom andra stadiet i Mellersta Österbotten

Bildningsnämnden i Kronoby godkände 22.6.2010 §  48  ett avtal om deltagande i samarbe-
tet inom andra stadiets utbildningar. Själva avtalet är i kraft medan deltagande kommuner 
bör ta ställning till en fortsättning av anställning av en koordinator. De övriga kommunerna 
har meddelat att en förlängning på ett år från 1.8.2013 till 31.7.2014 är motiverat.
Kostnader ligger för Kronoby kommuns del på ca 3000 €. Kostnaderna står i proportion till 
antalet studerande i Kronoby gymnasium. Kostnaden belastar anslaget specialanslag för 
undervisningen.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden godkänner en förlängning av avtalet för koordinatorn från 1.8.2013 till 
31.7.2014.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 83/2013

37 §. BUDGET 2014 Inledande diskussion

Ramarna är mycket knappa  12 630 887 € dvs. endast 173 525 € mera än budgeten 2013. 
Denna ökning är 1,37  % mera än budgeten 2013. Normalt brukar ramarna vara ca 300 000 
– 400 000 € mera
än föregående år. 

Till exempel budgeten år 2013 12 457 362 € är ca 340 000 mera än bokslutet år 2012, dvs. 
2,74 % och bokslutet år 2012 12 116 152 är ca 500 000 än bokslutet för år 2011 som var 11 
575 134.

För lönerna ska man beräkna en 2 % förhöjning. Budgeten är svår att hållas inom ramarna 
med nuvarande servicenivå om inte kraftiga inbesparingar hittas eller ramarna ändras.

I vissa skolor minskar elevantalet vilket kan betyda att färre behöver anställas, men dessa
ändringar sker från 1.8.2014 vilket betyder att inverkan är endast 5 månader av budgetåret.

Budgetarbete har startat och lönerna har beräknats, även en uppskattning av mat- och städ-
kostnaderna, skolskjutsarna och interna hyran.

Närmare information om budgetläget ges vid mötet.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden för en principdiskussion kring nästa år  budget.

BESLUT:

Bildningsnämnden förde en lång och intensiv diskussion inför nästa års budgetarbete.

_____________
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Dnr: BILD 87/2013

38 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Budgetrapport 1-7, Bilaga 1/§ 38 a 29.8.2013.
b) Beslutsförteckning.
c) Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit i en finlandssvenska nätverksträff 

kring de ny läroplansgrunderna tisdagen 27 augusti i Helsingfors.
d) En lägenhet invid Centralskolan (Krukmakarvägen 1) har renoverats under 

sommaren. Lagenliga granskningar har utförts från Mellersta Österbottens mil-
jöhälsovård och utrymmena och lekområdet har godkänts. Ett informationstillfäl-
le har ordnats för föräldrarna och en besökskväll för barnen och föräldrarna 
ordnades innan förskoleverksamheten inleddes vid Teddy 13.8.2013. 

e) Tiina Cederström har anställts som dagvårdsledare för tiden 7.8-31.12.2013 för 
Kronoby dagvårdsområde.

f) Utvärdering av de övergripande strategiska målen 2015 för dagvården och för-
skolan antecknas för kännedom. 

g) Fil.mag. Tove Knutar Sjöblom för närvarande bibliotekschef i Vörå, är vald till 
biblioteksfunktionär med Terjärv bibliotek som huvudsaklig arbetsplats.

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: 31-33, 37-38

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

Paragrafer: 34-36

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: 34-36

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.


