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24 §. 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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25 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Marko Berg och Tuula Forsander. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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26 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BC:S FÖRSLAG: 
 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände föredragningslistan med följande tillägg: 
 
§ 32 Anhållan Elevplats vid Jakobstadsnejdens musikinstitut 
 
___________ 
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Dnr: BILD 36/2016 
 
 
27 §. KLIENTAVGIFTER  Ändring av klientavgifter inom småbarnspedagogik från 

1.8.2016 

Dagvårdschefen: 

Regeringen har avgett en proposition till riksdagen med förslag om ny lag om klientavgifter 
inom småbarnspedagogik. Enligt lagförslaget skall avgifterna för småbarnspedagogik beräk-
nas och debiteras enligt antalet timmar per månad, räknade enligt ett genomsnitt av timmar 
per vecka, istället för nuvarande heldagar och halvdagar. Avgiften skall enligt lagförslaget 
fortfarande bestämmas utifrån familjens storlek och inkomster samt enligt hur lång tid barnet 
deltar i småbarnspedagogik.       
 
De inkomstgränser som ligger till grund för avgiften höjs så att klientavgiften för de familjer 
med låga inkomster blir något lägre. Den högsta månadsavgiften som tas ut för småbarns-
pedagogisk verksamhet kommer enligt förslaget att vara 354 euro i stället för 290 euro. 
 
Det föreslås i propositionen att begreppen småbarnspedagogisk heltids- och deltidsverk-
samhet används i stället för heldags- och halvdagsverksamhet. Det föreslås vidare att, om 
ett barn i genomsnitt deltar högst 20 timmar per vecka i småbarnspedagogik, får avgiften 
högst vara 60 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid.  Om ett barn deltar i 
småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka kan avgiften för småbarnspe-
dagogisk heltidsavgift tas ut som månadsavgift. För småbarnspedagogisk verksamhet på 
mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, kan kommunen ta ut en avgift i rela-
tion till den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. 
 
Målet med ändringen är att i enlighet med regeringens besparingsmål öka kommunernas 
inkomster från avgifterna med 54 miljoner euro från år 2017.  
 
Inkomstgränserna och avgiftsprocent enligt regeringspropositionen är följande från och med 
1.8.2016:   
   
Antal  personer Avdrag, € per mån Avgiftsprocent Inkomstgräns för  

högsta avgift 

2 1 915 11,5 4 994 € 

3 1 915 10,0 5 455 € 

4 2 088   8,8 6 111 € 

5 2 226   8,8 6 249 € 

6 2 363   8,8 6 386 € 

7 2 501   8,8 6 529 € 

8 2 639   8,8 6 668 € 

9 2 777   8,8 6 795 € 

 
Om familjen består av fler än sex personer, skall den inkomstgräns som ligger till grund för 
avgiften höjas med 138 euro för varje minderårigt barn i familjen.  
  
Högsta avgiften för småbarnspedagogik föreslås vara 354 euro per månad för familjens för-
sta barn (yngsta barnet). Högsta avgiften för det andra barnet föreslås vara 90 % av avgiften 
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för det första barnet och för det tredje barnet föreslås avgiften vara 20 % av avgiften för det 
första barnet. Den lägsta avgiften som tas ut föreslås vara 27 euro per månad. 
 
Avgifterna gäller även förskolebarnen deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet utöver 
förskola.  
 
Ändringen av klientavgifterna har diskuterats med dagvårdscheferna i regionens samarbets-
kommuner. Målsättningen är att samma avgiftssystem tillämpas i Kronoby, Larsmo, Pedersö-
re, Jakobstad och Nykarleby. Det gemensamma förslaget utgår från att avgiften tas ut enligt 
timmar per månad.  
 
Under förutsättning att lagförslaget godkänns i riksdagen i föreliggande form föreslås följande 
avgiftssystem i regionens kommuner från och med 1.8.2016: 
 
1. max 60 h/mån - i medeltal 1-14 h per vecka, 50% av avgiften för heltidsverksamhet 
   
2. 61-86 h/mån - i medeltal 15-20 h per vecka, 60% av avgiften för heltidsverksamhet 
   
3. 87-115 h/mån - i medeltal 21-27 h per vecka, 70% av avgiften för heltidsverksamhet 
   
4. 116-149 h/mån - i medeltal 28-34 h per vecka, 85% av avgiften för heltidsverksamhet 
   
5. 150 h/mån eller mer - i medeltal per vecka 35 h eller mer per vecka, 100% avgift 
 
Det föreslagna avgiftssystemet är flexiblare än det nuvarande då familjerna ansöker om och 
får ett beslut om antal timmar per månad. Timmarna kan användas flexibelt per vecka enligt 
familjens behov och utjämningsperioden är en månad.  
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden besluter att avgifterna för småbarnspedagogik fastställs enligt ovanståen-
de förslag, under förutsättning att lagförslaget godkänns av riksdagen i föreliggande form.   
 
BESLUT: 
 
Anne-Mie Ranta föreslog att den högsta avgiftsklassen inte höjs från 290 € till 354 €. 
Förslaget fick inget understöd. 
 
Bildningsnämnden  beslöt att godkänna att avgifterna för småbarnspedagogik fast-
sälls enligt ovanstående förslag, under förutsättning att lagförslaget godkänns av 
riksdagen i föreliggande form. 
 
Bildningsnämnden beslöt att  principen för avgiftssystemet, enligt timmar per månad,  
tas i bruk från 1.8.2016 även om regeringspropositionen  inte godkänns i riksdagen. I 
så fall gäller avgifterna från tidigare beslut. 
 
___________ 
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Dnr: BILD 37/2016 
 
 
28 §. LÄROPLAN  Ny läroplan för förskoleundervisningen 

Dagvårdschefen: 

Statsrådet utfärdade den 28 juni 2012 en förordning om riksomfattande mål för utbildningen 
enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbild-
ningen (Statsrådets förordning 422/2012). 

Förordningen fastställer mål för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, 
påbyggnadsundervisningen och undervisningen som förbereder för den grundläggande ut-
bildningen. I förordningen ingår också timfördelningen för den grundläggande utbildningen 
och en rad bestämmelser om bl.a. språkundervisning och särskilt stöd. 

Utbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt nya grunder för läroplanen för förskoleunder-
visningen. Syftet med de nya grunderna för förskoleundervisningens läroplan är att främja att 
en högklassig och enhetlig förskoleundervisning förverkligas i hela landet. Utgångspunkten 
för revideringen av grunderna är de utmaningar som förändringarna i barnens uppväxtmiljö 
och förskolans verksamhet ställer idag och i framtiden. Förskoleundervisningen är en helhet 
som omfattar undervisning och fostran, där målen inom olika delområden är relaterade till 
varandra och formar grunden för verksamhetskulturen. 

Bildningsnämnden tillsatte en lokal läroplansgrupp 4.12.2014 vars uppgift har varit att styra 
läroplansarbetet. Under arbetet med den lokala läroplanen har förskolans personal och vård-
nadshavare varit delaktiga i läroplansprocessen. Läroplansgruppen har även haft regionalt 
samarbete med andra läroplansgrupper.  

Under hösten görs satsningar på att på olika sätt implementera och utvärdera läroplanen i 
alla förskolor. Läroplanen kommer att uppdateras och leva i tiden mera än tidigare läropla-
ner. Läroplanen skrivs ut i ett (1) exemplar per förskola. Medlemmarna i bildningsnämnden 
har tillgång till läroplanen på kommunens hemsida Barn och Unga/Läroplan. 

Den nya läroplanen för förskoleundervisningen tas i bruk 1.8.2016. 

 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden godkänner läroplanen för förskoleundervisningen enligt förslaget. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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Dnr: BILD 39/2016 
 
 
29 §. PERSONALDIMENSIONERING  Förordningen om barndagvård 

Dagvårdschefen: 

Ändringar i Förordning om barndagvård (239/1973) har skett så att relationstalet från 
1.8.2016 är 1/8 i stället för nuvarande 1/7 (6 §). Detta betyder att för varje grupp om högst 
åtta barn som fyllt tre år och är i heldagsvård skall det finnas en person med stadgad yrkes-
mässig behörighet som avses i 7 eller 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad 
personal inom socialvården (272/2005).       
 
Ändringen betyder inte automatiskt att barnen blir fler i daghemmen. Antalet barn påverkas 
mer av frågor som gäller lokaliteterna, bland annat lösningar gällande inomhusklimatet, ut-
rymmets storlek och annat som hänför sig till lokaliteterna. Dessa frågor avgör hur många 
personer som kan vistas i verksamhetsenheterna.  
 
I Kronoby kommun är barngrupperna i dagsläget inte överstora. Men med tanke på lokalite-
terna är det inte möjligt att i alla enheter eller alla avdelningar justera relationstalet. Men att 
ändra relationstalet, där det är möjligt, ger däremot flexibilitet när det gäller verksamhetens 
organisering och praxis. I de flesta barngrupper består personalstyrkan av tre personer, vilket 
gör att smågruppsarbete kan och bör förverkligas för att skapa en så lugn och kvalitativ små-
barnspedagogisk verksamhet som möjligt för barnen.  
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden besluter att följa ändringarna i Förordning om barndagvård (239/1973) 
från 1.8.2016 i de verksamhetsenheter eller avdelningar där det är möjligt.  
 
BESLUT: 
 
Anne-Mie Ranta föreslog att relationstalet  1/7 för personaldimensioneringen bibe-
hålls. Förslaget fick inget understöd. 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
_____________ 
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Dnr: BILD 38/2016 
 
 
30 §. SMÅBARNSPEDAGOGIK  Styrgrupp för planen för småbarnspedagogik 

Dagvårdschefen: 

Utbildningsstyrelsen utarbetar som bäst nya grunder för planen för småbarnspedagogik. 
Grunderna kommer att färdigställas under hösten 2016 och kommunala planer skall tas i 
bruk senast 1.8.2017.  
 
I planen för småbarnspedagogik bestäms om det centrala innehållet i och målen för små-
barnspedagogiken. Även bestämmelser om samarbetet mellan anordnarna av verksamheten 
och barnens föräldrar eller andra vårdnadshavare, det mångprofessionella samarbetet och 
innehållet i barnets individuella plan för småbarnspedagogik ingår i planen.  
 
Målet för grunderna för planen för småbarnspedagogik är att främja en enhetlig verksamhet i 
hela landet, uppfylla de mål som föreskrivs i lagen och styra kvalitetsutvecklingen inom små-
barnspedagogiken. De nya grunderna kommer att harmoniseras med förskolans och den 
grundläggande utbildningens läroplaner.  
 
Eftersom planerna kommer att vara rätt så omfattande och utarbetandet skall ske inom en 
kort tidtabell är planeringen inom regionens samarbetskommuner: Jakobstad, Pedersöre, 
Nykarleby, Larsmo och Kronoby att tillsammans göra upp kommunala planer för småbarns-
pedagogik. Varje kommun har möjlighet att lyfta fram lokala aspekter i sin kommunala plan. 
Planeringen är att samarbetskommunernas dagvårdschefer bildar en ledningsgrupp som styr 
upp arbetet och att en koordinator anställs på deltid för att koordinera arbetet i styrgruppen 
och mellan kommunerna. En styrgrupp med två till tre  representanter från varje deltagande 
kommun utses. Styrgruppen ansvarar för det operativa arbetet med planen för småbarnspe-
dagogik och koordinatorn fungerar som sekreterare både i styrgruppen och i ledningsgrup-
pen. Arbetet med planen påbörjas i augusti 2016.  
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden besluter att representanter från småbarnspedagogiken i Kronoby kom-
mun deltar i regionens  arbete med planen för småbarnspedagogik. 
 
Bildningsnämnden utser dagvårdsledare Erica Nygård, barnträdgårdslärarna Anna-Pia 
Sundström och Susanne Laurén till den gemensamma styrgruppen. 
 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
____________ 
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Dnr: BILD 33/2016 
 
 
31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

a) Budgetrapport 1-5, Bilaga 1/§ 31 a 15.6.2016 
b) Beslutsförteckning. 
c) Konfidentiellt. 
d) Gymnasienämnden 
e)  Kronoby kommun har erhållit 7000  € i statsbidrag för klubbverksamhet läsåret 

2016-2017. Kommunens andel i projektet är  3000 €. 
f) Kronoby kommun har ansökt om statligt stöd  36 750 € men en självfinansiering 

på 15 570 € för delning av grupper 57 000 € till Centralskolan, Påras skola och 
Terjärv skola. 

g) Kronoby kommun har ansökt om statligt stöd 13 952 € med en självfinansiering 
på 3487 € för ett lärmiljöprojekt i Ådalens skola. 

h) Kommitté för balansering av kommunens ekonomi 
i) Solrosens daghem har beviljats 20 000 euro för tiden 2016-2017 från Stiftelsen 

Brita Maria Renlunds minne för att planera om daghemmets gårdsplan och an-
skaffning av ute lekredskap med tanke på daghemmets tillbyggnad.  

j) Kronoby kommun har ansökt om statligt understöd från Utbildningsstyrelsen 36 
000 euro med en egen finansiering på 9 000 euro för utveckling av innovativa 
lärmiljöer i förskoleundervisningen. 

k) Regionens samarbetskommuner: Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo 
och Kronoby har ansökt om statligt understöd från Utbildningsstyrelsen 49 700 
euro med en egen finansiering på 21 300 euro för utvecklande av småbarnspe-
dagogiken i Jakobstadsregionen. Den egna finansieringen fördelas mellan de 
fem deltagande kommunerna. Projektet planeras att genomföras i samarbete 
med Åbo Akademi. Syftet med projektet är att synliggöra det pedagogiska le-
darskapet och enheternas verksamhetskultur samt att utveckla och förenhetliga 
verksamhetskulturen i regionen i enlighet med planen för småbarnspedagogi-
ken. Projektet skulle omfatta implementering av planen och utökande av den 
pedagogiska medvetenheten om målinriktade pedagogiska arbetssätt samt lyfta 
fram vikten av dagvårdsledarnas/föreståndarnas pedagogiska ledarskap.      

l) Resultaten av konditionsgranskningen vid Jeussen daghem delges på mötet.  
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden antecknar ovanstående delgivningsärenden till kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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32 §. ANHÅLLAN Elevplats vid Jakobstadsnejdens musikinstitut 
 
Direktionen för Jakobstadnejdens musikinstitut anhåller om att Kronoby kommun godkänner 
Sigrid Bernas Vazquez  elevplats. Hon har antagits till musikstudier vid Jakobstadsnejdens 
musikinstitut. Elevkostnaden uppgår år 2016 till ca 1400 €/elev. I budgeten belastar kostna-
derna för elevplatserna momentet specialanslag för undervisningen 
 
 BC:s FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden godkänner anhållan från direktionen för Jakobstadsnejdens institut om 
elevplats för Sigrid Bernas Vasquez. 
 
BESLUT: 
 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
_______________ 
 
 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
BILDNINGSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
15.06.2016 

 
 
Sida 
3/46 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING 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 begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 24-26, 31 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 27-30, 32 
 
 
 
ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING 
 
Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran.  
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är 
 
Bildningsnämnden i Kronoby kommun 
Säbråvägen 2 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 27-30, 32 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Omprövningens innehåll 
 
Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall 
undertecknas av den som framställer den. 
 
 
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 
15.06.2016 

 
 
Sida 
3/47 

 
 

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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegä-
ran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av 
kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är: 
 
Vasa förvaltningsdomstol, 
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi 
         
 
Kommunalbesvär, paragrafer        Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer        Besvärstid  30 dagar       
        
                
            
Annan besvärsmyndighet: 
Adress: 
Paragrafer: 
Besvärstid:   
 
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 lag om domstolsavgifter (1455/2015, uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
 
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-

get. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi

