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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Onsdagen den 15 november 2017
Kommungården
Ordförande

Eva-Lott Björklund
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till sammanträde har utfärdats den 8 november 2017 och tillställts samtliga medlemmar av områdesnämnden för Kronoby kommundel i elektronisk form. För övriga intresserade finns föredragningslistan på kommunens webbplats fr.o.m. den 9 november 2017.

BESLUT:
Ordförande förklarade mötet lagligen sammankallat och områdesnämnden beslutför.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Nämnd

15.11.2017

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLJUSTERING

Nämnden utser två protokolljusterare. Protokollet justeras via e-post den 14 november 2017
och undertecknas vid följande möte.

BESLUT:
Områdesnämnden valde Nina-Marie Vigård och Oscar Näse till protokolljusterare.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
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FÖRVALTNING Nämndens sammansättning

Kommunfullmäktige tillsatte 8.6.2017 § 15 områdesnämnd för Kronoby kommundel för mandatperioden 2017-2021 med följande medlemmar och ersättare:
medlem
Charlotte Sabel
Samuel Vikström
Oscar Näse
Niklas Kortell
Eva-Lott Björklund

SFP
SFP
SFP
PRO
PRO

ersättare
Nina-Marie Vigård
Hans-Erik Lindgren
Harry Öst
Robert Wargh
Rebecca Ågren

SFP
SFP
SFP
KD
KD

Charlotte Sabel har senare anhållit om befrielse från sina förtroendeuppdrag eftersom hon
flyttat från kommunen. Kommunfullmäktige utsåg därför 25.9.2017 § 41 enhälligt Nina-Marie
Vigård till ny medlem i områdesnämnden i Kronoby för den återstående mandatperioden och
valde Malin Åminne som hennes ersättare.
FÖRSLAG:
Nämnden antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Informationen antecknades för kännedom.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
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15.11.2017
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PROJEKT Julhuset 2017

FÖRSLAG:
Områdesnämnden diskuterar arrangemangen kring Julhuset 2017.

Kommundelsnämnden har av tradition arrangerat Kronobys traditionella Julhus i samarbete
med lokala föreningar. Då den nya områdesnämndens primära uppgift inte är att ordna evenemang har nämnden diskuterat alternativa sätt att anordna och förnya konceptet "Julhuset i
Kronoby" tillsammans med föreningar och övriga intresserade. Torgarestiftelsen har uttryckt
intresse för evenemanget.
BESLUT:
Områdesnämnden konstaterar att Julhuset 2017 ordnas som en gammaldags julmarknad på Torgare prästgård den 2 december 2017 kl. 10-15. Nämnden ser med belåtenhet att Torgarestifelsen rf är villig att anordna evenemanget och bidrar vid behov med
praktisk hjälp o ev. annonsfinansiering.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
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Dnr: BILDFRI 28/2017

12 §.

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE Förslag till inbesparingar inom bildningsväsendet

Bildnings- och fritidsnämnden behandlade 3.10.2017 § 15 Norrby skola och Småbönders
skola enligt följande:
"Bildningssektorns budget för 2018 är inte möjligt att få i balans utan kraftiga förändringar i verksamheten. För att få en bild av vilka inbesparingar man kunde uppnå med olika alternativ, har bildningschefen gjort en utredning där han redogör för vilka inbesparingar man kunde uppnå genom att koncentrera verksamheten till färre antal skolor.
Småbönders föräldrar och Hem och skola-föräldraförening har riktat en skrivelse till bildningsnämnden.
I utredningen har följande skolors verksamhet satts i vågskålen:
Norrby skola, Småbönders skola, Söderby skola och Påras skola.
BC:S FÖRSLAG
Bildnings- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Norrby skolas
verksamhet avslutas efter läsåret 2017-2018 och eleverna överförs till Centralskolan från början av
läsåret 2018-2019.
Bildnings- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Småbönders
skolas verksamhet avslutas efter läsåret 2017-2018 och eleverna överförs till Terjärv skola från början
av läsåret 2018-2019.
Bildnings- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Söderby skolas och Påras skolas verksamhet följs upp, vad gäller elevantal och kostnader per elev. En plan uppgörs, med sikte på förändringar från och med läsåret 2020-2021.
BESLUT:
Joel Salmela föreslog att inte i detta skede göra förändringar i skolnätet utan att tillsätta en arbetsgrupp, som utreder kostnaderna och inbesparingarna samt möjligheter inom hela bildningsväsendet.
Mats Lindh och Tomas Hagnäs understödde Salmelas förslag.
Omröstning genomfördes. Bildningschefens förslag fick tre röster (Ahlsved, Åstrand, Ranta)
Salmelas förslag fick sex röster (Salmela, Björklund, Hagnäs, Hongell, Lindh, Svartsjö)
Arbetsgruppens sammansättning beslöts enligt följande:
Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tomas Hagnäs, Joel Salmela, Eva-Lott Björklund, Tony Widjeskog
Arbetsgruppen slutför utredningen senast 30.10.
____________"

Arbetsgruppen har därefter avgett slutrapport och bildnings- och fritidsnämnden behandlade
arbetsgruppen förslag till inbesparingar på sitt möte den 8 november 2017 § 28 enligt följande:
"Bildningsnämndens beslut från sitt förra möte (15§ 03.10.2017).
Joel Salmela föreslog att inte i detta skede göra förändringar i skolnätet utan att tillsätta en arbetsgrupp, som utreder kostnaderna och inbesparingarna samt möjligheter inom hela bildningsväsendet.
Mats Lindh och Tomas Hagnäs understödde Salmelas förslag.
Omröstning genomfördes. Bildningschefens förslag fick tre röster (Ahlsved, Åstrand, Ranta)
Protokolljusterarnas signaturer
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Salmelas förslag fick sex röster (Salmela, Björklund, Hagnäs, Hongell, Lindh, Svartsjö)
Arbetsgruppens sammansättning beslöts enligt följande:
Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tomas Hagnäs, Joel Salmela, Eva-Lott Björklund, Tony Widjeskog
Arbetsgruppen slutför utredningen senast 30.10.
Bildningschefen:
Arbetsgruppen har samlats till tre tillfällen.
Möte nr. 1: tisdag 16.10.2017 kl. 14.00-17.30
- Ranta (ordf.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)
Möte nr. 2: tisdag 25.10.2017 kl. 14.00-16.30
- Ranta (ordf.), Svartsjö, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)
Möte nr. 3: tisdag 31.10.2017 kl. 15.15-17.55
- Ranta (ordf.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (sekr.)
Arbetsgruppen enades om följande förslag till inbesparingar inom bildningsväsendet:
 Stäng skolorna i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.
 Stäng förskolorna i Småbönders och Jeussen 1.8.2018
 Arbetsgruppen ser ett behov av samarbetsförhandlingar.
 Då mat- och städfunktioner upphandlas nästa gång, bör det ses över möjligheten att sköta
funktionerna i egen regi.
 Medborgarinstitutets resultat bör förbättras med 20 000€, genom t ex höjning av deltagaravgifter.
 Bokbussens verksamhet utreds. Eventuellt samarbete med andra kommuner utreds.
 Bibliotekets medel för tidningar och tidskrifter minskas med 5 000€ och medlen för litteraturanskaffningar minskas med 5 000€.
BC:S FÖRSLAG:
Bildningsnämnden omfattar arbetsgruppens förslag och skickar det till kommunstyrelsen för vidare
behandling i samband med beredningen av budgeten.
BESLUT:
Bildnings- och fritidsnämnden konstaterade att två skrivelser inkommit:
1. Föräldrar till elever eller kommande elever Söderby skola
2. Bybor i Söderby området
Bildnings- och fritidsnämnden gick igenom arbetsgruppens förslag punkt för punkt. För varje punkt
frågade ordförande om mötet kan omfatta förslaget. Vid behandling av första punkten, "Stäng skolorna
i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020." föreslog Susanne Hongell att "Kommunen gör inga förändringar i skolnätet i det här skedet. Frågan tas upp när kommunen bättre känner
till skicket på de tre centrumskolorna och behovet av nybygge eller renoveringar". Hongells förslag
understöddes av Tomas Hagnäs och Eva-Lott Björklund.
Omröstning förrättades genom upprop. Bildningschefens förslag stöddes med sex röster (FredrikssonLidsle, Torrkulla, Sunabacka, Svartsjö, Åstrand, Ranta) medan Hongells förslag fick tre röster (Björklund, Hagnäs, Hongell).
Omröstning förrättades även om den andra punkten i arbetsgruppens förslag, nämligen om att stänga
förskolorna i Småbönders och Jeussen. Susanne Hongell föreslog att den raden slopas helt och hållet. Förslaget fick understöd av Tomas Hagnäs och Eva-Lott Björklund. Bildningschefens förslag fick
fem röster (Fredriksson-Lidsle, Torrkulla, Svartsjö, Åstrand, Ranta) medan Hongells förslag fick fyra
röster (Hongell, Björklund, Hagnäs, Sunabacka).
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De övriga punkterna i arbetsgruppens förslag omfattades enhälligt. Därmed blev nämndens slutliga
beslut i frågan enligt bildningschefens förslag.
Bildnings- och fritidsnämnden omfattar arbetsgruppens förslag och skickar det till kommunstyrelsen för
vidare behandling i samband med beredningen av budgeten.

________________

Områdesnämnden fungerar enligt förvaltningsstadgan § 17 "som remissinstans i frågor som
gäller utvecklingen i området och ska höras av kommunstyrelsen eller nämnder i samband
med markanvändningsplanering, serviceutveckling och kundbetjäning."
Förvaltningschefen ber om områdesnämndens utlåtande gällande arbetsgruppens/bildningsoch fritidsnämndens förslag till inbesparingar inom bildningsväsendet. Ärendet kommer att
behandlas vid kommunstyrelsens budgetmöte den 20 november, till vilket föredragningslistan
skickas ut 15 november. Därefter behandlas ärendet vid kommunfullmäktiges budgetmöte
den 4 december.
FÖRSLAG:
Områdesnämnden diskuterar ärendet och ger utlåtande.

Ordförande redogjorde för arbetsgruppens och bildnings- och fritidsnämndens behandling av
ärendet. Efter allmän diskussion gick nämnden igenom arbetsgruppens förslag till inbesparingar punkt för punkt. Nämnden koncentrerar sig i sitt utlåtande på skolorna i Kronoby kommundel, dvs. Norrby, Söderby och Påras skola.
BESLUT:
Områdesnämnden ger följande utlåtande om arbetsgruppens/bildnings- och fritidsnämndens förslag till inbesparingar inom bildningsväsendet:


Stäng skolorna i Norrby, Småbönders, Söderby 1.8.2018 och Påras 1.8.2020.

Nämnden inser kommunens ekonomiskt trängda läge men uttrycker sitt missnöje med att bildningsväsendet åter är den sektor som drabbas av sparkrav.
Innan beslut om skolstängningar fattas bör centrumskolornas kapacitet och
kondition noggrant utvärderas.
Kan exempelvis gymnastiksalen i Centralskolan förvandlas till undervisningsutrymmen och lågstadiets gymnastiklektioner koncentreras till Idrottshallen, för
att frigöra utrymme för flera elever? Kan Samlingshuset utnyttjas som undervisningsutrymme i högre grad än i nuläget?


Stäng förskolorna i Småbönders och Jeussen 1.8.2018

Områdesnämnden ifrågasätter förslaget. Barnen i Jeussen/Söderby har lång
väg till både Kronoby centrum och Nedervetil centrum. Små skolor är viktiga
för alla barn och speciellt för barn i behov av extra stöd. Byn riskerar avfolkas
om byskolan stängs.
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Arbetsgruppen ser ett behov av samarbetsförhandlingar.

Områdesnämnden önskar om en tydligare plan för ev. samarbetsförhandlingar.


Då mat- och städfunktioner upphandlas nästa gång, bör det ses över möjligheten att sköta
funktionerna i egen regi.

Områdesnämnden omfattar förslaget och poängterar vikten av att gynna närproducerad mat och lokala serviceproducenter.


Medborgarinstitutets resultat bör förbättras med 20 000€, genom t ex höjning av deltagaravgifter.

Områdesnämnden omfattar förslaget och uppmanar medborgarinstitutet att bidra med egna sparförslag och -åtgärder.


Bokbussens verksamhet utreds. Eventuellt samarbete med andra kommuner utreds.

Områdesnämnden uppmanar bibliotekssektorn att utreda möjligheter till kommunöverskridande verksamhet t.ex. gällande bokbussens verksamhet.


Bibliotekets medel för tidningar och tidskrifter minskas med 5 000€ och medlen för litteraturanskaffningar minskas med 5 000€.

Områdesnämnden understöder förslaget.
______________________
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ÖVRIGA ÄRENDEN

Områdesnämnden diskuterade olika möjligheter att skapa julstämning i Kronoby centrum
2017.
BESLUT:
Niklas, Johanna och Eva-Lott kontaktar Kronoby Elverk, Kronoby Vatten och Avlopp
samt Kronoby Andelsbank om möjligheter att på olika sätt skapa julstämning i Kronoby centrum.
_______________
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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 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.
Paragrafer:10, 12-13

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 11

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
Områdesnämnden för Kronoby kommundel i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
Paragrafer: 11
Begäran om omprövning 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 116, 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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, 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
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. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna 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 ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.
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