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Ärendets 
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. PROTOKOLLJUSTERING
3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
4 §. BUDGET 2014 Verkställighetsdirektiv för år 2014
5 §. BUDGET 2014 Dispositionsplan för år 2014
6 §. BUDGET 2014 Rätt att godkänna räkningar för år 2014
7 §. AVTAL Kommunens avtal gällande organiserandet av medborgarinstitutet med 

samkommunen Kvarnen
8 §. AVTAL Koordinering av samarbetet inom andra stadiet i Mellersta Österbotten
9 §. SÄKERHETSPLAN  Dagvårdens säkerhetsplan
10 §. PROJEKT  Deltagande i Folkhälsans FHille projekt
11 §. PLANERING  Dagvårdsutrymmen i Nedervetil området
12 §. FÖRVALTNING Behandling av motioner
13 §. AVGIFTER  Indexjustering av dagvårdsavgifterna
14 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR  Anhållan om rätt att inrätta en ny tjänst som 

dagvårdsledare i  Kronoby området
15 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
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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 Peter Svartsjö och Tuula Forsander.

BESLUT:

Till protokolljusterare utsågs Peter Svartsjö och Mona Ahlsved.
__________
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3 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 11/2014

4 §. BUDGET 2014 Verkställighetsdirektiv för år 2014

Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 12.12 2013 § 100  budgeten för år 
2014 och ekonomiplan för 2014-2016 enligt Bilaga 1/§ 4 6.2.2014 Budgeten finns även pre-
senterad på kommunens webbsida.

Kommunstyrelsen har sänt verkställighetsvillkor för budgeten till nämnderna och tjänstemän-
nen  enligt  Bilaga 2/§ 4 6.2.2014.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 13/2014

5 §. BUDGET 2014 Dispositionsplan för år 2014

Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde 12.12.2013  budgeten för bildnings-
nämnden. Budgetens nettosumma är 12 729 212 €.

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 2013 och de förändringar som skett sedan budgetförslaget uppgjordes

I Bilaga 1/§ 5 6.2.2014 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/§ 5 
6.2.2014.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 12/2014

6 §. BUDGET 2014 Rätt att godkänna räkningar för år 2014

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 2014, bör per nämnd med-
delas till ekonomichef och  bokföraren i början av året. 

I Bilaga 1/§ 6 6.2.2014 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/§ 6 6.2.2014.

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

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 15/2014

7 §. AVTAL Kommunens avtal gällande organiserandet av medborgarinstitutet med 
samkommunen Kvarnen

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, 1.8.2010 – 31.7.2013 och 1.8.2013 – 31.12.2013.

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/§ 7 6.2.2014 mellan Kronoby kommun 
och Kvarnen samkommun om samarbete för upprätthållande av Kronoby medborgarinstitut 
för tiden 1.1.2014 – 31.12.2016.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 14/2014

8 §. 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. 

Avtalet Bilaga 1/§ 8 6.2.2014 har justerats främst för skolorna i Karleby och deras inbördes 
faktureringssystem. Deltagande kommuner bör dock av avtalsmässiga skäl behandla ären-
det trots att detta inte i praktiken berör vår kommun.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden godkänner förslaget till avtal från 1.1.2014.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 25/2014

9 §. SÄKERHETSPLAN Dagvårdens säkerhetsplan

Dagvårdschefen: 
Med säkerhet i dagvården avses att småbarnsfostran och förskoleundervisningen sker under 
säkra omständigheter. I säkerhetsplanen granskas enhetens personal, dagvårdsbarnen, per-
soner som besöker enheten, verksamhetsenhetens utrymmen och gårdsområde samt verk-
samhetsenhetens utrustning och närmiljön. Planen är avsedd för all dagvårdsverksamhet, 
familjedagvård, gruppfamiljedaghem, daghem och förskolor. 

Planeringen av säkerheten inom dagvården stöder sig bl.a. på lagar och förordningar om 
barndagvård, kompetenskrav för personal, konsumenttjänster och konsumtionsvaror, hälso-
skydd, livsmedelssäkerhet, arbetarskydd samt räddningsverksamhet. Säkerhetsplanen är 
mer omfattande än den lagstadgade räddningsplanen och planens syfte är att förbättra och 
upprätthålla övergripande säkerhet.

Säkerheten i dagvården är en gemensam sak för alla som arbetar inom dagvården, för per-
soner som ansvarar för verksamheten och för barnens vårdnadshavare. En säker dag-
vårdsmiljö utgör grunden för att man kan skapa en lugn miljö för småbarnsfostran. En säker 
dagvårdsmiljö ökar barnens och de anställdas välbefinnande.

Under våren 2014 kommer all dagvårds- och förskolepersonal att få fortbildning i innehållet i 
säkerhetsplanen. Säkerhetsplanen uppdateras och genomgås årligen under personalens 
fortbildningsdagar i början av verksamhetsåret. Säkerhetsplanen för dagvården och försko-
lan i Kronoby kommun finns i Bilaga 1/§ 9 6.2.2014.

BC:SFÖRSLAG:

Bildningsnämnden beslutar att säkerhetsplanen för dagvården och förskolan i Kronoby 
kommun godkänns.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 24/2014

10 §. PROJEKT  Deltagande i Folkhälsans FHille projekt

Dagvårdschefen: 
Folkhälsan inleder vårterminen 2014 ett treårigt pilotprojekt i Norra Österbotten. Projektets 
målsättning är att ge vårdnadshavare och förskolepersonal arbetsredskap för att förbereda 
barnet inför skolstarten. Projektet riktar sig till förskolebarn. Projektbeskrivning finns i Bilaga 
1/§ 10 6.2.2014.

Projektet har uppstått utgående från nejdens specialbarnträdgårdslärare och deras arbete i 
förskolegrupperna med att förbereda barnen inför skolstarten. Förskolebarnens mognad är 
på rätt olika nivå och en del behöver mer stöd för att kunna fortsätta från förskolan till årskurs 
1.

Projektets målsättning är att fånga upp de barn som behöver stöd och att utöka samarbetet 
med vårdnadshavarna genom att ge vårdnadshavarna verktyg och material att i hemmet 
aktivt stöda barnets utveckling.

Utgående från diskussioner med dagvårdsledarna och specialbarnträdgårdsläraren föreslås 
att specialbarnträdgårdsläraren och en förskollärare deltar i utbildningen samt att special-
barnträdgårdsläraren deltar i referensgruppen. 

Folkhälsan står för utbildning av personal och materialkostnader. Kommunens personal del-
tar i utbildningen på arbetstid och hembesök till vårdnadshavarna sker också på arbetstid, 
inga extra ersättningar utbetalas. 

Inledningsvis omfattar projektet ett barn/utbildad hemhandledare.

BC:SFÖRSLAG:

Bildningsnämnden beslutar att förskolan deltar i projektet enligt ovanstående beskrivning.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 23/2014

11 §. PLANERING  Dagvårdsutrymmen i Nedervetil området

Dagvårdschefen:
För budgetåret 2014 finns ett anslag på 20.000 € reserverat för planering av dagvårdsut-
rymmen i Nedervetil. I ekonomiplanen för 2015-2016 finns 200.000 € respektive 300.000 € 
reserverat för byggande av dagvårdsutrymmen.
Bildningsnämnden bör utse en planeringsgrupp för projektet samt be tekniska nämnden utse 
representanter.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden utser dagvårdschef Carina Ahlström, dagvårdsledare Yvonne Rönnqvist 
och en representant för bildningsnämnden till planeringsgruppen.

Bildningsnämnden ber tekniska nämnden att utse representanter till planeringsgruppen.

BESLUT:

Bildningsnämnden utsåg dagvårdschef Carina Ahlström, dagvårdsledare Yvonne 
Rönnqvist och Eva Fredriksson-Lidsle till planeringsgruppen.

Bildningsnämnden ber tekniska nämnden att utse representanter till planeringsgrup-
pen.
_____________
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Dnr: BILD 17/2014

12 §. FÖRVALTNING Behandling av motioner

Till kommunen har tre motioner inlämnats, bildningsnämnden samt svenska och finska skol-
sektionen ska behandla dessa under året. Dessa tre motioner finns i Bilaga 1/§ 12 6.2.2014

Bildningsnämnden för en preliminär diskussion om förfaringssättet vid behandlingen av des-
sa motioner. Som inledning till behandlingen av två av dessa som berör undervisningen på 
finska i vår kommun presenterades den 6 februari 2014 kl.18.00 – 19.00 i fullmäktigesalen  
den s.k. Edsevö modellen för förtroendevalda.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden diskuterar förfaringssättet vid behandlingen av dessa motioner.

BESLUT:

Bildningsnämnde diskuterade förfaringssättet vid behandlingen av motionerna. 

Elisabeth Hagströms motion:

En utredning om en motion med en modell med tre lågstadieskolor har gjorts år 2006 och 
den beslöts att tillsänds nämndmedlemmarna. Bildningsämnden konstaterade att Nedervetil-
området har en skola för åk 1-6, Terjärv-området kunde även ha en skola med åk 1-6 efter-
som det totala elevantalet i området inte är mera än ca 120 de närmaste åren. Kronoby-
området däremot klarar inte av en enda skola med åk 1-6 utan en tillbyggnad eller nya loka-
ler. Centralskolan kunde ha ca 140-150 elever medan antalet elever i Norrby, Påras, Sö-
derby och Centralskolan ligger på ca 220 elever. Bildningsnämnden ansåg att det inte är 
motiverat att lägga tid på en större utredning i det här skedet eftersom inget politiskt beslut 
fattats om en modell med tre lågstadieskolor.

Mikaela Dahlbackas och Peter Albäcks motion.

Bildningsnämnden diskuterade Edesevö-modellen utgående från kvällens presentation och 
konstaterade att man behandlar ärendet på nytt när finska skolsektionen har behandlat 
ärendet.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 21/2014

13 §. AVGIFTER  Indexjustering av dagvårdsavgifternaDagvårdschefen: 

Klientavgifterna inom social- och hälsovården är bundna till index med stöd av 2 § 2 mom. i 
klientavgiftslagen (734/1992). Indexjusteringar görs vartannat år. Också klientavgifterna för 
barndagvård har indexjusterats regelbundet från och med början av augusti 2008.

Undervisnings- och kulturministeriet utfärdade 25.11.2013 ett meddelande (829/2013) om de 
indexjusteringar av klientavgifterna för barndagvård som träder i kraft i augusti 2014.

Klientavgifterna för barndagvård har justerats enligt prisindexet för social- och hälsovård och 
inkomstgränserna för dagvårdsavgifterna enligt det allmänna förtjänstnivåindexet. Inga andra 
ändringar är aktuella för dagvårdsavgifterna eller grunderna för hur de bestäms. 

Den högsta månadsavgiften för heldagsvård av familjens yngsta barn blir efter indexjuster-
ingen 283 euro (tidigare 264) från 1.8.2014. Motsvarande avgift för familjens nästyngsta barn 
i dagvård blir 255 euro (tidigare 238) i månaden. Den lägsta månadsavgiften som tas ut blir 
26 euro. Grunderna för hur barndagvårdsavgifterna bestäms är i övrigt oförändrade.
För deltidsvård tas en avgift ut i proportion till vårdtiden enligt de grunder som kommunen 
tidigare bestämt likaså för tillfällig dagvård. Bilaga 1/§ 13 6.2.2014.
Ändringarna i dagvårdsavgifterna träder i kraft 1.8.2014.  

Inkomstgränserna är från 1.8.2014 följande: 

Familjens stor-
lek,

Inkomstgräns 
euro/månad

Högsta avgiftspro-
cent

personer

2 1 355 11,5
3 1 671 9,4
4 1 983 7,9
5 2 116 7,9
6 2 248 7,9
7 och fler + 133 € / barn 7,9

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden besluter att fastställa dagvårdsavgifterna och inkomstgränserna enligt 
förslaget.
Ändringarna i dagvårdsavgifterna träder i kraft 1.8.2014. 
 
BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 22/2014

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

Dagvårdschefen:
Bildningsnämnden tillsatte en arbetsgrupp 7.2.2013 § 7, på uppdrag av kommunfullmäktige 
13.12.2012 § 72, med uppgift att utreda organiserandet och ledarskapet av kommunens 
dagvård och förskola. 

Arbetsgruppen har haft två möten (19.3.2013 och 7.5.2013) och arbetsgruppens enhälliga 
förslag är att det behövs två dagvårdsledartjänster i Kronoby dagvårdsområde för att kunna 
tillämpa ett helhetstänkande. Fördelen med helhetstänkandet inom kommunens dagvårds-
områden är att det bidrar till att god kvalitet kan upprätthållas, samtidigt som det är kost-
nadseffektivt. Bildningsnämnden godkände enhälligt arbetsgruppens förslag. Erfarenheterna 
från höstens organisering med två dagvårdsledare i Kronoby området är mycket goda. 

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2014 godkändes 12.12.2013 § 100 an-
ställning av dagvårdsledare i Kronoby området. Kommunfullmäktige godkände 12.12.2013 § 
100 textdelen för ”Dagvård och förskola” och i  budgeten för 2014 finns budgetmedel reser-
verade för inrättande av dagvårdsledartjänst i Kronoby dagvårdsområde. Enligt förvaltnings-
stadga § 36 beslutar kommunfullmäktige om inrättande av tjänster.

BC:S FÖRSLAG:

Bildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att få inrätta en ny tjänst som områdesan-
svarig dagvårdsledare i Kronoby dagvårdsområde från 1.8.2014.

BESLUT:

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.

__________
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Dnr: BILD 1/2014

15 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

a) Beslutsförteckning.
b) Budgetrapport 1-12, Bilaga 1/§ 15 b 6.2.2014
c) Bokslutsdirektiv, Bilaga 1/§ 15 c 6.2.2014
d) Svenska kulturfondens kartläggning ”En gemensam kursbricka” av distans- och 

flerforms    utbildning för de svenska gymnasierna
e) Pedagogiska forskningsinstitutets rapport 48 ”Jämlikhet och resultat” forsk-

ningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer 
mellan svenskspråkiga och finskspråkiga elever

f) Kommunstyrelsens sammanträdesdagar, Bilaga 1/§ 15 f 6.2.2014 till föredrag-
ningslistan.

g) Bildningschef Leif Jakobsson har deltagit i ”Lärarutbildning i tiden” 4-5.2 vid 
Åbo Akademi i Vasa.

h) Bildningschef Leif Jakobsson och dagvårdschef Carina Ahlström avtackade 
specialbarnträdgårdslärare Anita Ånäs 17.12.2013 med anledning av hennes 
pensionering.

i) Finlands kommunförbund har rekommenderat att kostnadsersättningen för 
kommunala familjedagvårdare höjs från 1.1.2014 enligt följande: fru-
kost/mellanmål//lätt kvällsmål 0,75€/barn/dag, lunch/middag 1,77€/barn/dag, öv-
riga kostnader 1,78€/barn/dag. Kostnadsersättningen gäller för barn under 
skolåldern. Bilaga 1/§ 15 i 6.2.2014.

j) Småbönders hem och skolaförening har donerat 7551 € till Småböndes skola 
för anskaffning av elevdatorer. Ett donationsavtal har uppgjorts över donatio-
nen, Bilaga 1/§ 15 j 6.2.2014.

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: 1-4, 15

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

Paragrafer: 5-14

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: 5-14

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.


