
KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
31.1.2013

Nr
1/2013
Sida
1/1

Sammanträdestid Torsdagen den 7 februari 2013, kl. 18.00 – 18.50

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Beslutande:

Hästö, Jan-Erik
Svartsjö, Peter
Forsander, Tuula
Fredriksson-Lidsle, Eva
Lerbacka, Markus 
Ranta, Anne-Mie
Saajoranta, Pekka
Sandbacka, Björn
Viitanen, Christel 

Ersättare:

Träisk, Lisbeth 
Dahlvik, Stefan
Ahlsved, Mona
Gripenberg, Björn
Ahlskog, Martin 
Skuthälla, Britt-Marie
Takkula, Monica 
Björkqvist, Pia
Granholm, Mats

Övriga närvarande:
Storbacka, Bernt
Skullbacka, Bengt-Johan
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:

Jan-Erik Hästö 

Protokollförare:

Leif Jakobsson
Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 12 februari 2013

Anne-Mie Ranta Peter Svartsjö

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 4 mars 2013

Leif Jakobsson, bildningschef



KRONOBY KOMMUN
Organ

BILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSESIDA
Utfärdat

31.1.2013

Sida

1/2

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Måndagen den 4 mars  2013
Kommungården 
Ordförande

Jan-Erik Hästö
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Leif Jakobsson, bildningschef

Sammanträdestid Torsdagen 07.02.2013, kl. 18.00

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Ärendets 
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. PROTOKOLLJUSTERING
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
4 §. BUDGET 2013 Verkställighetsdirektiv för år 2013
5 §. BUDGET 2013 Rätt att godkänna räkningar 2013
6 §. BUDGET 2013 Dispositionsplan för år 2013
7 §. ARBETSGRUPP  Utse en arbetsgrupp för att utreda organiserandet och ledarskapet av 

kommunens dagvård och förskola.
8 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
9 §. SPRÅKSTRATEGIGRUPPENS NULÄGE



KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
07.02.2013

Sida
1/3

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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.
__________
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2 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Anne-Mie Ranta och Christel Viitanen.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Anne-Mie Ranta och Peter Svartsjö

_________
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3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Föredragingslistan godkändes med följande tillägg:

§ 9 SPRÅKSTRATEGIGRUPPENS NULÄGE

____________
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Dnr: BILD 14/2013

4 §. BUDGET 2013 Verkställighetsdirektiv för år 2013

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 13.12 2012 73  §  budgeten för år 
2013 och ekonomiplan för 2013-2015 enligt Bilaga 1/§ 4 7.2.2013. Budgeten finns även pre-
senterad på kommunens webbsida.

Kommunstyrelsen har sänt verkställighetsvillkor för budgeten till nämnderna och tjänstemän-
nen  enligt  Bilaga 2/§ 4 7.2.2013.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 15/2013

5 §. BUDGET 2013 Rätt att godkänna räkningar 2013

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 2013, bör per nämnd med-
delas till ekonomichef och  bokföraren i början av året. 

I Bilaga 1/§ 5 7.2.2013 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 7.2.2013.

Bildningsnämnden ger bildningschefen rätt att komplettera förteckningen vid förändringar i 
personalen.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 16/2013

6 §. BUDGET 2013 Dispositionsplan för år 2013

Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde 13.12.2012 budgeten för bildnings-
nämnden. Budgetens nettosumma är 12 457 362 €  medan bildningsnämndens förslag låg 
på 12 527 362 €. Differensen är 70 000 €. Bildningskansliet har på basis av budgetrapporten 
för år 2012 justerat budgeten enligt fulmäktiges beslut. 

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 2012 och de förändringar som skett sedan budgetförslaget uppgjordes

I Bilaga 1/§ 6 7.2.2013 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 
7.2.2013.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 19/2013

7 §. ARBETSGRUPP  Utse en arbetsgrupp för att utreda organiserandet och ledar-
skapet av kommunens dagvård och förskola.

Dagvårdschefen Carina Ahlström:
Bildningsnämnden anhöll hos kommunstyrelsen 19.11.2012 § 299 att få inrätta en ny tjänst 
som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området från 1.1.2013. Kommunstyrelsen 
beslöt 3.12.2012 § 310 efter omröstning föreslå för kommunfullmäktige att ingen ny tjänst 
som områdesansvarig dagvårdsledare i Kronoby området inrättas.  Kommunfullmäktige be-
slöt 13.12.2012 § 72 efter omröstning i enlighet med styrelsens förslag. Kommunfullmäktige 
gav bildningsnämnden i uppdrag att utse en arbetsgrupp för att utreda det administrativa 
arbetet för dagvården, Bilaga 1/§ 7 7.2.2013.

BC:S FÖRSLAG:

Bilningsnämnden utser bildningschef Leif Jakobsson, dagvårdschef Carina Ahlström, dag-
vårdsledare Susanne Högkvist och 3 representanter från bildningsnämnden till arbetsgrup-
pen för att utreda organiserandet och ledarskapet av kommunens dagvård och förskola.

BESLUT:

Bilningsnämnden utsåg bildningschef Leif Jakobsson, dagvårdschef Carina Ahlström, dag-
vårdsledare Susanne Högkvist Anne-Mie Ranta, Eva Fredriksson-Lidsle och Peter Svartsjö 
från bildningsnämnden till arbetsgruppen för att utreda organiserandet och ledarskapet av
kommunens dagvård och förskola.



KRONOBY KOMMUN

Organ
BILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
07.02.2013

Sida
1/10

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 17/2013

8 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a. Budgetrapport 1-12, Bilaga 1/§ 8 a 7.2.2013
b. Bildningschefens beslutsförteckning.
c. Bildningschef Leif Jakobsson och projektkoordinator Johanna Storbacka har 

deltagit i ”Toppkompetens” seminariet i Vasa 15.1.2013.
d. Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit i ”Lärarutbildningen samverkar” semi-

nariet i Vasa 16.1.2013.
e. Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit i ett seminarium 31.1.2013 i Helsing-

fors ordnat av Svenska kulturfonden  angående en  rapport av undervisningsrå-
det emeritus Erik Geber om de svenskspråkiga gymnasisternas framgång i stu-
dentexamen 2007-2012.

f. Kommunstyrelsen har utsett företrädare och personliga ersättare enligt följan-
de.
Bildningsnämnden: Bengt-Johan Skullbacka ersättare Susanne Hongell
Svenska skolsektionen. Bengt-Johan Skullbacka ersättare Susanne Hongell
Finska skolsektionen: Seppo Filppula ersättare Mikaela Dahlbacka

g Allmän information till nämnderna Bilaga 1/§ 8 g 7.2.2013
h En nationell användarenkät  rörande bibliotek kommer att utföras under vårvin-

tern. Enkäten öppnas på nätet 4.3 och är öppen 4-5 veckor. 
I Den kronobybördiga författaren Sara Jungersten gör ett efterlängtat besök vid 

huvudbiblioteket ikväll den 7 februari 2013
j A-C Österblad, pedagogisk handledare, ger handledning i Dateros dataprogram 

i huvudbiblioteket torsdagen den 14 mars 2013.  De har även tagit med IPad i 
handledningen och ger tips om bra appar för barn och undervisning

k Nya utrymmen för Terjärv bibliotek håller på att färdigställas. I maj kommer flyt-
ten att ske; vi estimerar att biblioteket håller stängt tre veckor i början av maj. 
Preliminärt hålls öppet hus fredagen den 17 maj med kaffeservering och pro-
gram. Huvudbiblioteket och Nedervetil bibliotek är då stängda. Fredagen den 
10 maj är alla biblioteken stängda och all personal involverad i flytten.

l Dagvårdschef Carina Ahlström och dagvårdsledarna Erica Nygård, Susanne 
Högkvist och Yvonne Rönnqvist har deltagit i Kommunförbundets ledarutbild-
ning för daghemsföreståndare 14-15.11.2012 i Helsingfors och 10-11.1.2013 i 
Vasa. 

m Finlands kommunförbund har rekommenderat att kostnadsersättningen för 
kommunala familjedagvårdare höjs enligt följande: frukost/mellanmål//lätt 
kvällsmål 0,73€/barn/dag, lunch/middag 1,73€/barn/dag, övriga kostnader 
1,76€/barn/dag. Kostnadsersättningen gäller för barn under skolåldern. Bilaga 
1/§ 8 m 7.2.2013

n Dagvårdschef Carina Ahlström och dagvårdsledare Yvonne Rönnqvist avtack-
ade familjedagvårdare Inger Rudnäs 11.12.2012 med anledning av hennes 
pensionering.

o Dagvårdschef Carina Ahlström och dagvårdsledare Susanne Högkvist avtacka-
de familjedagvårdare Seija Sandström 31.1.2013 med anledning av hennes 
pensionering. 
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BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar ovanstående delgivningsärenden till kännedom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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9 §. SPRÅKSTRATEGIGRUPPENS NULÄGE

Bildningschef Leif Jakobsson informerade om gruppens arbete. Gruppen har sammanträtt tre 
gånger och frågan är under beredning.
Arbetsgruppens resultat behandlas i bildningsnämnden under våren.

___________
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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: 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 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
07.02.2013

Sida
1/14

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.


