
 KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
27.5.2015 

Nr 
3/2015 
Sida 
3/28 

 
 
Sammanträdestid 
 

  

Onsdagen den 27 maj 2015, kl. 18:30 – 19:30 

 
Sammanträdesplats 
 
 

  
Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4 

Beslutande:  

 

 

 

 
Hästö, Jan-Erik 
Svartsjö, Peter 
Berg, Marko 
Forsander, Tuula 
Fredriksson-Lidsle, Eva 
Lerbacka, Markus 
Ranta, Anne-Mie 
Sandbacka, Björn 
Hästbacka, Anne-Maria  
  
 

 

 

 

Ersättare: 

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

Övriga närvarande:  

 

 

 
Byggmästar, Liane 
Skullbacka, Bengt-Johan 
Djupsjöbacka, Michael  
Jakobsson, Leif 
Eriksson, Bodil 
Hansén, Tom 
Ahlström, Carina 

 
kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsens representant 
kommundirektör  
bildningschef 
bibliotekschef 
MI-rektor 
dagvårdschef 

 
 
 
 
Paragrafer: 
 
 
 

 
 
 
18-22 §. 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
 
Jan-Erik Hästö  

Protokollförare: 

 
 
 
Leif Jakobsson 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den 2 juni 2015 

 
 
Marko Berg 
 

 

 
 
Mona  Ahlsved 
 

Protokollet framlagt 
till påseende, 
plats och tid: 
 
Intygar, underskrift, 
tjänsteställning 

Kronoby, den 8 juni 2015 

 
 
 
Leif Jakobsson, bildningschef 

 



KRONOBY KOMMUN 
Organ 
 
BILDNINGSNÄMNDEN 

KALLELSESIDA 
Utfärdat 
 
20.5.2015 

 
Sida 
 
3/29 

 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 

Måndagen den 8 juni 2015 
Kommungården  

Ordförande 

 
 
Jan-Erik Hästö 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: 

 
 
Leif Jakobsson, bildningschef 
 

Sammanträdestid Onsdagen 27.05.2015, kl. 18:30  
 

Sammanträdesplats Kronoby folkhögskola, Torgarevägen 4 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
18 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
19 §. PROTOKOLLJUSTERING 
20 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
21 §. PROJEKT  Utveckling av verksamhetskulturen i förskolan 
22 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.05.2015 

 
 
Sida 
3/30 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

18 §. 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. 
 
__________ 
 
 
 
   



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.05.2015 

 
 
Sida 
3/31 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

19 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Marko Berg och Tuula Forsander. 
 
BESLUT: 
 
Till protokolljusterare utsågs Marko Berg och Mona Ahlsved. 
___________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.05.2015 

 
 
Sida 
3/32 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

20 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BC:S FÖRSLAG: 
 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
 
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: 
 
§ 22 j) Skrivelse från Terjärv hem och skola r.f. om timmar för skolgångsbiträden 
§ 22 k) Värdegrundsenkät våren 2015  
§ 22 l) Skrivelse av Anders Granvik m.fl. om skolskjutsar i Terjärv 
§ 22 m) Planeringsgruppen för Nedervetil daghem  
§ 22 n) Lagen om barndagvård 
 
____________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.05.2015 

 
 
Sida 
3/33 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: BILD 36/2015 
 
 
21 §. PROJEKT  Utveckling av verksamhetskulturen i förskolan 

Dagvårdsschefen: 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Kronoby kommun 22.400 € i statligt special-
stöd för utveckling av verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen och grundläggande 
utbildningen för att svara mot framtidens krav. 
För kommunens förskoleundervisning gjordes en gemensam ansökan om projektpengar med 
målet att skapa gynnsamma studiehelheter inom förskoleundervisningen. För projektet har 
22.400 € beviljats. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden antecknar ärendet för kännedom. 
 
Bildningsnämnden utser dagvårdsledare Tiina Cederström till ansvarsperson för projektet 
med skyldighet att ansvara för rapporteringen till undervisnings- och kulturministeriet. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.05.2015 

 
 
Sida 
3/34 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: BILD 30/2015 
 
 
22 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a) Budgetrapport 1-4, Bilaga 1 § 22 a 27.5.2015 
b) Beslutsförteckning. 
c) Verksamheten vid Nalle Puh gruppfamiljedaghem i Terjärv upphör 3.6.2015 och 

barn och personal  flyttar till Näckrosens daghem och Sjöglimtens daghem.  
d) Renoveringen av Sjöglimtens daghem i Terjärv  följer i stort den planerade tid-

tabellen. Renoveringen beräknas vara klar inom juli. Daghemmet med två av-
delningar;  Liljan - daghemsavdelning och Daggkåpan - förskola öppnas 
17.8.2015.  

e) Teddy förskolegrupp i Kronoby överförs till Slottebo förskola under verksam-
hetsåret 2015-2016.  

f) Dagvårdschef Carina Ahlström och dagvårdsledare Erica Nygård uppvaktade 
familjedagvårdare Päivikki Herranen 21.5.2015 med anledning av hennes 60-
års dag. 

g) Dagvårdschef Carina Ahlström och dagvårdsledare Erica Nygård uppvaktade 
familjvårdare Anita Kastrén 21.5.2015 med anledning av hennes pensionering. 

h) Utvärdering av det första året inom Folkhälsans 3-åriga FHille projekt. Sam-
manställningen sänds per e-post till nämndmedlemmarna före mötet.   

i) Skolnätsarbetsgruppen har sammanträtt två gånger och gjort sju skolbesök. 
j) Skivelse från Terjärv hem och skola r.f. om timmar för skolgångsbiträden, Bila-

ga 1/§ 22 j) 27.5.2015 
k) Värdegrundsenkät våren 2015, Bilaga 1/§ 22 k) 27.5.2015  
l) Skrivelse av Anders Granvik m.fl. om skolskjutsar i Terjärv, Bilaga § 1/§ 22 l) 

27.5.2015 
m) Planeringsgruppen för planering av dagvårdsutrymmen i Nedervetil området har 

hållit fyra möten under 2014 och tre möten under 2015. Planeringsgruppens 
förslag är en tillbyggnad på 400 m2, österut (i riktning mot hälsogården). Beho-
vet är en tillbyggnad med två avdelningar, 12 platser för 1-3 åringar och 21 plat-
ser för 3-5 åringar samt förnyat fördelningskök. Antalet platser i Solrosens dag-
hem skulle öka från 54 till 87 platser i och med tillbyggnaden. 

n) Lagen om barndagvård ändras till lagen om småbarnspedagogik. Regeringens 
proposition till lag om småbarnspedagogik (första skedet) godkändes i riksda-
gen 13.3.2015. I och med den nya lagen om småbarnspedagogik övergår upp-
draget som sakkunnigt centralämbetsverk inom småbarnspedagogik till Utbild-
ningsstyrelsen fr.o.m. 1.8.2015. I uppdraget ingår även att göra upp grunderna 
för en plan för småbarnspedagogik. 

 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden antecknar ovanstående delgivningsärende till kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget.  
_________________



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
27.05.2015 

 
 
Sida 
3/35 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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: 18-20, 22 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 21 
 
 
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: 21 
 
 
 
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 
27.05.2015 

 
 
Sida 
3/36 

 
 

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. 
 
 

mailto:registratur.vastra@rfv.fi

