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33 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

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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Nämnd Kommun- 
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fullmäktige 
 
 

 

34 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Anne-Mie Ranta och Marko Berg. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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Nämnd Kommun- 
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fullmäktige 
 
 

 

35 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BC:S FÖRSLAG: 
 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
 
Fördragningslistan godkändes med följande tillägg: 
 
§ 41 ELEVÄRENDEN Anhållan om taxiskjuts 
 
___________ 
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Dnr: BILD 44/2015 
 
 
36 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till budget 2016 och  ekonomiplan 

2017-2018 

Bildningsnämnden inledde budgetarbetet vid sitt möte 3.9.2015 Vid diskussionen framkom 
inga nya infallsvinklar till budgetarbetet. Budgetramarna är strama.   
 
Budgetförslaget ligger på 12 716 382  € vilket är 71 971 € över ramarna eller 0,6 % över ra-
marna.  Kommunfullmäktige diskuterar skolnätet vid sin aftonskola 24.9.2015 och fattar där-
efter beslut, vilket kan påverka budgetarbetet i kommunstyrelsen och fullmäktige. 
 
 
 
 
Uppgiftsområden: Administration  
  Småbarnspedagogik och förskoleundervisning   
  Grundläggande utbildning   
  Gymnasium   
  Bibliotek   
  Medborgarinstitut   
  Folkhögskola   
  Specialanslag för undervisning 
   
BC:S FÖRSLAG: 
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017 – 2018 för uppgiftsområdet administration 
godkänns enligt Bilaga 1/§ 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017 – 2018  för uppgiftsområdet småbarnspe-
dagogik och förskola godkänns enligt Bilaga 2/§ 36 1.10.2015. 
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017 – 2018  för uppgiftsområdet grundläggande 
utbildning godkänns enligt Bilaga 3/§ 36 1.10.2015. 
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 för uppgiftsområdet gymnasium god-
känns enligt Bilaga 4 /§ 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 för uppgiftsområdet bibliotek god-
känns enligt Bilaga 5/ § 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 för uppgiftsområdet medborgarinstitut 
godkänns enligt Bilaga 6/ § 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 för uppgiftsområdet folkhögskola 
godkänns enligt Bilaga 7/ § 36 1.10.2015.  
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Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017–2018 för uppgiftsområdet specialanslag 
godkänns enligt Bilaga 8/ § 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017–2018 för bildningsnämnden godkänns en-
ligt Bilaga 9/§ 36/1.10.2015. 
 
 
BESLUT: 
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017 – 2018 för uppgiftsområdet administ-
ration godkändes enligt Bilaga 1/§ 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017 – 2018  för uppgiftsområdet små-
barnspedagogik och förskola godkändess enligt Bilaga 2/§ 36 1.10.2015. 
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017 – 2018  för uppgiftsområdet grund-
läggande utbildning godkändes enligt Bilaga 3/§ 36 1.10.2015. 
 
Under diskussionen gällande uppgiftsområdet gymnasium föreslog Markus Lerbacka, 
understödd av Björn Sandbacka, att meningen Delta i gymnasienämndens arbete 
stryks. Ordförande konstaterade att det finns två  förslag och att omröstning vidtar. 
Jan-Erik Hästö, Anne-Mie Ranta, Eva Fredriksson-Lidsle, Anne-Maria Hästbacka och 
Marko Berg röstade för beredningens förslag medan Markus Lerbacka, Peter Svartsjö 
och Björn Sandbacka röstade för Markus Lerbackas förslag. Bildningsnämnden god-
kände med rösterna 5-3 beredningens förslag. 
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 för uppgiftsområdet gymnasium 
godkändes enligt Bilaga 4 /§ 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 för uppgiftsområdet bibliotek 
godkändes enligt Bilaga 5/ § 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 för uppgiftsområdet medborgar-
institut godkändes enligt Bilaga 6/ § 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018 för uppgiftsområdet folkhög-
skola godkändes enligt Bilaga 7/ § 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017–2018 för uppgiftsområdet specialan-
slag godkändes enligt Bilaga 8/ § 36 1.10.2015.  
 
Förslaget till budget 2016 och ekonomiplan 2017–2018 för bildningsnämnden godkän-
des enligt Bilaga 9/§ 36/1.10.2015. 
 
_______________ 
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Dnr: BILD 44/2015 
 
 
37 §. BUDGET OCH EKONOMIPLAN Förslag till investeringsbudget 2016 och  eko-

nomiplan 2017-2018 

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 

2016 Förnyande av IT-parken och nätverk    38 000 € 
 Av denna summa reserveras 10 000 för dagvård/förskola 
2017 Förnyande av IT-parken och nätverk   40 000 € 
 Av denna summa reserveras 10 000 för dagvård/förskola 
2018 Förnyande av IT-parken och nätverk   42 000 € 
 Av denna summa reserveras 10 000 för dagvård/förskola 
 

  
Småbarnspedagogik och förskola 

 
2016 Inventarier och möbler (inkl. Solrosens tillbyggnad)    45 000 €    

      2016       Förnyande och komplettering av  utelekredskap    20 000 € 
      2017        Inventarier och möbler      20 000 €       
      2017       Förnyande och komplettering av utelekredskap    20 000 € 
      2018 Inventarier och möbler      20 000 € 
 
 
Grundläggande utbildning och gymnasiet 

2016 Inventarier och möbler       15 000 € 
2017 Inventarier och möbler        15 000 € 
2018 Inventarier och möbler       15 000 €           

BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden godkänner förslaget till investeringsbudget 2016 och investeringsbudget 
för ekonomiplan 2017-2018. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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Dnr: BILD 46/2015 
 
 
38 §. PROJEKT Förslag till gymnasiesamarbete 

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden (omfattar: Jakobstad, Pedersöre, Nykar-
leby, Larsmo och Kronoby) tillsatte en arbetsgrupp för gymnasieutbildningen i regionen vid 
sitt sammanträde den 16.2 2015. När arbetsgruppen tillsattes var läget så att Undervisnings- 
och kulturministeriet informerat kommunerna om att anordnartillstånden för gymnasieutbild-
ningen skulle sökas på nytt hösten 2015. Även en ny finansieringsmodell skulle förverkligas 
från 2017. Utgångsläget förändrades i mars då lagpaketen förföll i riksdagen. 
 
Faktum som kvarstår är att finansieringen redan minskat till andra stadiets utbildning och 
man kan anta att även de kommande åren kommer att innebära utmaningar beträffande fi-
nansieringen. Arbetsgruppen har utrett tre alternativ för hur gymnasieutbildningen i regionen 
kan ordnas i framtiden. Dessa är: 
 
1. Modell för utökat samarbete (samarbetsavtal) 
2. Gemensamt regiongymnasium 
3. Anslutning av gymnasierna till befintlig samkommun/Optima 
 
Arbetsgruppen föreslår efter genomgång av utredningarna att en modell för utökat samarbe-
te genom ett samarbetsavtal utvecklas vidare i detta läge. Grundande av en gemensam 
gymnasienämnd utgör en central del av det strategiska projektet. En politisk förankring och 
en gemensam utbildningspolitik för gymnasieutbildningen i regionen kan utvecklas inom den 
tänkta gymnasienämnden. I detta läge är utgångspunkten att kommunerna som har egna 
gymnasier fortsätter som upprätthållare av respektive gymnasium men kommunerna är nu 
beredda att tillsammans bilda en gemensam nämnd som uttryckligen leder utvecklingsarbe-
tet och tar beslut om gemensamma angelägenheter som finns preciserade i ett samarbetsav-
tal. En gemensam gymnasienämnd bildas för Jakobstadsregionen. Projektet inleds med att 
utarbeta ett avtal som konkretiserar och formaliserar samarbetet gymnasierna emellan i nor-
ra svenska Österbotten.  
 
Kulturfonden har beviljat understöd 10 000 € som projektmedel för att utarbeta ett avtal som 
konkretiserar och formaliserar samarbetet gymnasierna emellan i norra svenska Österbotten 
och tryggar gymnasieutbildningen i alla enheter och sänker kostnaderna i enlighet med en-
hetspriset. Ett utkast till samarbetsavtal finns redan utarbetat. För att möjliggöra och verkli-
gen åstadkomma ett långsiktigt och mera djupgående samarbete mellan gymnasierna be-
hövs en gemensam arena för beslutsfattandet. En central utgångspunkt för projektet är såle-
des att en gemensam gymnasienämnd för Jakobstadsregionen grundas. Gymnasienämnden 
tillsätts fr.o.m. januari 2016 för att kunna delta i planeringen av läsåret 2016-17.  
 
Kulturfonden har beviljat 50 000 € anslag för förverkligande av projektets målsättningar un-
der förutsättning att ett avtal har godkänts under hösten 2015. Bilaga 1/§ 38 1.10.2015 till 
föredragningslistan 
 
Utbildningsdirektörernas förslag: 
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Bildningsdirektörerna i Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad, Larsmo och Kronoby har utarbetat 
följande förslag  till gymnasiesamarbete. 
 
Skede 1: 
Utarbetande av ett samarbetsavtal som förbinder anordnarna av gymnasieutbildningen till 
konkret samarbete enligt fastställda riktlinjer.  
 
Skede 2: 
Bildande av en gymnasienämnd (förtroendevalda från regionen ingår) som skulle ansvara för 
planering och beredning enligt följande: 

 Utveckla den gemensamma kursbrickan, som ger bredd och valmöjlig-
het för regionens gymnasiestuderande, samt gemensamt ordna koordi-
nering och praktiska frågor i anslutning till denna. Koordinera schema-
läggningen så att den möjliggör virtuell undervisning i realtid med start 
från läsåret 2016-2107. 

 Använda  ViRum: s kursutbud (virtuell kursbricka i Svenskfinland). 

 Gemensam planering av kursutbudet. 

 Utreda konsekvenserna av en kvotering av antalet studerande till första 
års studerande till respektive kommun. 

 Skapa en gemensam läroplan för gymnasiet med lokal profilering. 

 Planera personalbehovet utgående från ett gemensamt kursutbud.  

  
Det finskspråkiga gymnasiet i Jakobstad, Pietarsaaren lukio, ingår i detta utvecklingssamar-
bete med den svenskspråkiga gymnasieutbildningen. 
 
Organisation: Föredragning i gymnasienämnden handhas turvis av  kommunernas ansvariga 
föredraganden i utbildningsfrågor. Gymnasienämndens uppgifter och juridiska status regle-
ras i avtal, som behandlas i respektive kommun hösten 2015.   
Utvecklingsarbetet finansieras av Kulturfondens medel för ändamålet. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden skickar förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
BESLUT: 
 
Markus Lerbacka, understödd av Björn Sandbacka,  föreslog att ärendet bordläggs. 
Ordförande konstaterade att det finns två förslag och att omröstning vidtar. Jan-Erik 
Hästö, Anne-Mie Ranta, Eva Fredriksson-Lidsle, Anne-Maria Hästbacka, Peter Svartsjö 
och Marko Berg röstade för fortsatt behandling medan Markus Lerbacka, och Björn 
Sandbacka röstade för Markus Lerbackas förslag. Bildningsnämnden konstaterade 
med rösterna 6-2 att behandlingen fortsätter. 
 
Bildningsnämnden antecknade ärendet för kännedom. 
 
Bildningsnämnden beslöt skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare be-
handling. 
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Bildningsnämnden beslöt att som vägkost för vidare behandling framföra följande: 
Samarbetet med Karleby svenska gymnasium och Kronoby Folkhögskola (Kvarnen) 
får inte äventyras om kommunen deltar i gymnasienämndens arbete. 
Gymnasienämndens arbete är till sin karaktär rådgivande och koordinerande och har 
inte beslutanderätt över kommunen. 
 
_________________ 
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Dnr: BILD 47/2015 
 
 
39 §. RAPPORT Skolnätsutredningen 

I årets budget för 2015 finns inskrivet under bildningssektorns ansvarsområde grundläggan-
de utbildning  ”Fullmäktige utser en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommunen, detta 
sedan kommunfullmäktige beslöt  enligt ovan 18.12.2014 § 68 
 
Bildningsnämnden behandlade ärendet 12.2.2015 9 § och diskuterade ärendet ur följande 
perspektiv. 
”Det är viktigt att arbetsgruppen har en bred och representativ sammansättning och ärendet 
behandlas ur flera synvinklar samt i ett längre tidsperspektiv. Förankringen i fullmäktige är 
viktig eftersom fullmäktige fattar beslut  i ärendet. 
 
En skolnätsutredning ska helst göras utgående från ett helhetsperspektiv i kommunen med 
betoning på framtiden och gärna utmynna i ett förslag som fullmäktige behandlar. Tekniska 
sektorn har lovat bistå med en fastighetsinventering, som innehåller en analys av skolfastig-
heterna och investerings- och underhållsbehovet på sikt. Invånar- och elevantalets utveckling 
i kommunen bör även finnas med och en översikt över de nuvarande skolskjutsarna. Peda-
gogiska aspekter utgående från kraven i den nya läroplanen ska också beaktas.  Den kom-
munala ekonomin bör även beaktas samt kostnader per skola och per elev. Därtill bör en 
konsekvensbedömning presenteras av olika förslag. 
Arbetsgruppen bör även diskutera hörande av olika samarbetspartners, tidtabell samt utred-
ningens format”. 
 
Kommunstyrelsen handlade ärendet 9.3.2015 79 § och beslöt 
”Kommunstyrelsen för ärendet till kommunfullmäktige och föreslår att fullmäktige tillsätter en 
arbetsgrupp bestående av fullmäktigeledamöter för att utreda skolnätet i kommunen. Arbets-
gruppen har rätt att kalla intressenter och sakkunniga efter behov” 
 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 19.3.2015 17 § och beslöt 
” Kommunfullmäktige beslöt enhälligt utse Nina Hansén, Karin Saarukka, Inger Backman, 
Jan-Erik Hästö, Hans-Erik Lindgren, Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tuula Forsander, 
Anna-Lena Långbacka och Peter Albäck till en arbetsgrupp för att utreda skolnätet i kommu-
nen. Hans-Erik Lindgren fungerar som sammankallare för gruppen. Gruppen utser ordföran-
de bland sina medlemmar och har rätt att kalla intressenter och sakkunniga vid behov.” 
 
(Medlemmarna har tidigare fått rapporten i digital form, om någon vill ha den på nytt i pdf-
format, skickas den) 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden diskuterar skolnätsutredningen. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
_______________ 
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40 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a) Budgetrapport 1-8, Bilaga 1/§ 39 a 1.10.2015.  
b) Bildningschefens beslutsförteckning. 
c) Bildningschefen har deltagit i Toppkompetens-seminariet i Jyväskylä 16-

19.9.2015. 
d) Dagvårdschef Carina Ahlström och dagvårdsledare Susanne Högkvist uppvak-

tade familje- dagvårdare Varpu Svartsjö 21.9.2015 med anledning av hennes 
pensionering.   

 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden antecknar ovanstående delgivningsärenden till kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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Dnr: BILD 48/2015 
 
 
41 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

 
____________ 
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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: 33-35, 39-40 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 36-38, 41 
 
 
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 
Säbråvägen 2 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 
 
 
 
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. 
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