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59 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 5.9.2013 och tillställts samtliga medlemmar av 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
BESLUT:  
 
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
___________________ 
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Nämnd Kommun- 
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60 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Nämnden utser Inger Wistbacka och Marcus Riska till protokolljusterare för mötet. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden utsåg Inger Wistbacka och Marcus Riska till protokolljusterare för mötet. 
__________________ 
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61 §. BUDGET          Bokföringsrapport 1.1-31.8.2013 

En rapport över kultur- och fritidsnämndens nettoförbrukning under perioden 1.1-31.8.2013 
har sammanställts. 
 
Budgeten för utgifter är 389 600 € varav 215 694 € använts, vilket motsvarar 55,36%. In-
komsterna har budgeterats till 23 500 € varav 17 947 € influtit, vilket är 5 553 € mindre/mer 
än budgeterat.  Bilaga 1/61 § av 11.9.2013. 
 
För driftsbudgeten är bindningen gentemot fullmäktige netto på nämndnivå. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att anteckna bokföringsrapporten till kännedom. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att anteckna bokföringsrapporten till kännedom. 
_________________ 
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Dnr: FRITID 46/2013 
 
 
62 §. BUDGET          Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016          Förslag till 

driftsbudget 

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 13.6.2013 behandlat och godkänt ramarna för 
driftsbudgeten 2014 samt beräkningsdirektiven för planeåren. 
 
Kultur- och fritidsnämnden: 
 
 Bokslut 2012  Budget 2013        Ram 2014       Förändring % 
Utgifter  344 999  389 600        394 902 
Inkomster   25 133    23 500          23 639 
Netto 319 866  366 100        371 263          2,71 % 
 
Nämndernas förslag till driftsbudget ska göras upp för vart och ett av sina uppgiftsområden 
(kultur, idrott, ungdom, nykterhet). Nämndens nettoram ska ej överskridas. Driftsbudgeten 
har fortsättningsvis nettobindning per nämnd inför fullmäktige. Enligt given instruktion bör 
sektorerna klara sina verksamheter med de medel som avdelats.  
 
Ramarna för år 2014 är uppbyggda med en höjning på 2,71% i jämförelse med år 2013 års 
anslag, förutom lönerna som utgår från en förhöjning med 2,0 %. För att hålla ekonomin i 
balans uppmanas varje sektor att granska sina funktioner, göra prioriteringar och effektivera 
verksamheterna på ett hållbart sätt. Nya tjänster eller verksamhetsformer, kan enligt direkti-
ven, inte bli aktuella. Bilaga 1/62 § av 11.9.2013. 
 
I ramarna har beaktats löneförhöjningar på 2,0 % och den procentsatsen ska användas för 
löneberäkning. I budgetförslaget har för fritidssektorns del upptagits en summa om 5 600 € 
för en kanslist (20% av den totala) och de resterande 80% finns upptaget i bildningssektorns 
budget.  
 
För driftens planeår (2014-2016) räknas en förhöjningsprocent på 1,5 % per år. 
 
Målsättningar för verksamheten bör formuleras tydligt både för budgetåret och för ekonomi-
planeåren. Nyckeltalen uträknade utgående från respektive nettoutgift, införs per uppgiftsom-
råde. 
 
Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 presenteras i Bilaga 2/62 § av 
11.9.2013. 
 
En fortsättning på kommunens medverkan i ungdomswebportalen decibel.f föreslås, och för 
detta har intagits ett anslag om 6 800 € (1 €/invånare). Idag är ungdomarnas sårbarhet en 
utmaning och konkreta resultat kan ses. Enligt ungdomslagen, Bilaga 3/62 § av 11.9.2013, 
har kommunerna ett ansvar att se till att ungdomarna får behövlig information, och decibel.fi 
har visat sig vara en ypperlig kanal för ändamålet. 
Kultur- och fritidsnämnden klarar dock inte av en fortsättning med den givna budgeten, utan 
äskar om ett tilläggsanslag om 6 800 € för ändamålet. 
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FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att godkänna budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 enligt bilagan, 
samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt FK:s förslag. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 47/2013 
 
 
63 §. BUDGET          Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016          Förslag till 

driftsbudget; idrott 

Verksamhetsområdet idrott består av idrottsadministration, idrottsplaner, rinkar, elljusspår, 
vandringsleder, byggnader samt föreningsverksamhet. Lönerna och de sociala utgifterna har 
justerats enligt direktiven. 
 
Ishallarna hör under idrottsplaner och rinkar. Enligt samarbetsavtalet med Terjärv Ishall bud-
geteras ett driftsanslag på 5 000 €. 
 
Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositions-
plan.  
 
Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 
1/63 § av 11.9.2013. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger 
FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 48/2013 
 
 
64 §. BUDGET          Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016          Förslag till 

driftsbudget; kultur 

Verksamhetsområdet består av kulturarbete och museer. Lönerna och de sociala utgifterna 
har justerats enligt direktiven. Från och med år 2004 fördelas en del allmänna lönekostnader 
på de olika sektorerna.  
 
Kommunens betalningsandel till Wasa Teater (13 534 € år 2012) belastar sedan 1.1.2013 
kommunstyrelsens budget. Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med 
uppgörandet av dispositionsplanen. 
 
Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 
1/64 § av 11.9.2013. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger 
FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 49/2013 
 
 
65 §. BUDGET          Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016          Förslag till 

driftsbudget; ungdom 

Verksamhetsområdet är ungdomsarbete. Lönerna och de sociala utgifterna har justerats en-
ligt direktiven.  
 
Den ledda ungdomsverksamheten ordnas i första hand i kursform i samarbete med förening-
ar och andra sektorer.  
 
Ungdomsrådets anslag budgeteras under kommunstyrelsen.  
 
Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositions-
plan. 
 
En fortsättning på kommunens medverkan i ungdomswebportalen decibel.fi föreslås, och för 
detta har intagits ett anslag om 6 800 € (1 €/invånare). Idag är ungdomarnas sårbarhet en 
utmaning och konkreta resultat kan ses. Enligt ungdomslagen har kommunerna ett ansvar att 
se till att ungdomarna får behövlig information, och decibel.fi har visat sig vara en ypperlig 
kanal för ändamålet. 
Kultur- och fritidsnämnden klarar dock inte av en fortsättning med den givna budgeten, utan 
äskar om ett tilläggsanslag om 6 800 € för ändamålet. 
 
Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 
1/65 § av 11.9.2013. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger 
FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 50/2013 
 
 
66 §. BUDGET          Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016          Förslag till 

driftsbudget; nykterhet 

Verksamhetsområdet är drogförebyggande arbete. Lönerna och de sociala utgifterna har 
justerats enligt direktiven. 
  
Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 
1/66 § av 11.9.2013. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att godkänna målsättningar, nyckeltal och budget enligt bilagan, samt ger 
FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 51/2013 
 
 
67 §. BUDGET          Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016          Förslag till in-

vesteringar 

Enligt direktiven används den godkända planen för år 2014 som ram för investeringsdelen. 
Varje enskild anskaffning som har ett högre pris än 10 000 € är kapitalanskaffning. Saman-
skaffningar godkänns som kapitalinventarier om anskaffningen gjorts på samma faktura och 
fakturans totalbelopp uppgår till minst 10 000€. För varje projekt bör ges: total kostnads-
kalkyl, tidigare använda medel för projektet och förslag till anslag för år 2014. 
 
För kultur- och fritidsnämndens del är följande investeringar med i den godkända ekonomi-
planen 2013- 2015: 
 
INVENTARIER FÖR IDROTTEN BUDGET 2013       PLAN 2014   PLAN 2015 
  
   15 000           15 000                        15 000 
   
2013-2015: 15 000 €/år för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, 
konditionssalar samt idrottshallen). 
  
IDROTTSANLÄGGNINGAR BUDGET 2013       PLAN 2014   PLAN 2015 
 
KOSTNADER    15 000           30 000                         0 
INTÄKTER              0                    0                         0 
NETTO     15 000           30 000                         0 
 
2013: 15 000 € andel i miniplan till Påras skola. 
2014: 30 000 € för förnyande av gräsmatta vid Kronoby idrottsplan. 
2015: Inga planerade åtgärder.  
    
KRONOBY IDROTTSHALL BUDGET 2013       PLAN 2014   PLAN 2015 
 
   0           150 000   0 
2013: Inga planerade åtgärder. 
2014: 150 000 € för ytsanering av idrottshallen och ordnande av redskapsutrymmen. 
2015: Inga planerade åtgärder.  
    
Förslag till investeringar 2014-2016: 
 
INVENTARIER FÖR IDROTT BUDGET 2014       PLAN 2015   PLAN 2016 
 
   15 000           15 000                        15 000 
  
2014-2016:  15 000 € för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, 

konditionssalar och idrottshallen).  
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IDROTTSANLÄGGNINGAR BUDGET 2014       PLAN 2015   PLAN 2016 
 
   30 000            50 000                        30 000 
 
2014: 30 000 € för förnyande av gräsmatta vid Kronoby idrottsplan. 
2015: 50 000 € för utvecklande av utemiljön vid skolcentrumområdet i Kronoby. 
2016: 30 000 € för iståndsättningsåtgärder vid Heimsjöplanen. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att godkänna förslaget till investeringar. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt FK:s förslag. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 52/2013 
 
 
68 §. BUDGET          Inledande diskussioner gällande principer för erhållande av bi-

drag från kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden anslår årligen följande understöd att sökas:  
 
Kultursektorn:  
Verksamhetsbidrag  
till föreningar med kultur som huvudsaklig verksamhet. Ej för verksamhet som ingår i MI:s 
kursprogram. 
 
Projektbidrag  
för kulturprojekt inom kommunen. Kan även sökas av fria grupper och enskilda. 
 
Marknadsföringsbidrag  
för kulturevenemang inom kommunen. 
 
Kultur i vården  
för föreningars och fria gruppers kulturella uppträdanden vid boendeplatser och vårdinrätt- 
ningar inom Kronoby kommun. 
 
Ungdomssektorn:  
Verksamhetsbidrag  
till ungdomsföreningar. Ej för verksamhet som ingår i MI:s kursprogram. 
 
Renoveringsbidrag  
för föreningars ungdomsutrymmen. 
 
Projektbidrag  
till fria ungdomsgrupper, ungdomsföreningar m.fl. som ordnar verksamhet för ungdomar. 
 
Hyresbidrag  
till ungdoms- och byahemsföreningar, som upplåter sina lokaler för ungdomsverksamhet. 
 
Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning 
till ungdomsföreningar som deltar i ordningsvaktskurser eller annan ledarutbildning. 
 
Idrottssektorn:   
Verksamhetsbidrag  
till föreningar med motion/idrott som huvudsaklig verksamhet. 
 
Projektbidrag 
speciellt för projekt som främjar det lokala utbudet av motionsaktiviteter. 
 
Kartbidrag  
för framställning av orienteringskartor. 
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Bidrag för bränsle till skidspår  
för föreningar och privata som upprätthåller skidspår ute i byarna. (Inte TUS, IK Kronan och 
IK Myran). 
 
Bidrag för motion för specialgrupper  
till föreningar och fria grupper som ordnar motion för grupper, som inte kan delta i det allmän- 
na utbudet av motionsaktiviteter. 
 
Renoveringsbidrag  
för idrottsföreningars föreningshus. 
 
Bidrag för tränar- och ledarutbildning 
till idrottsföreningar som deltar i ledarutbildning eller ordningsvaktskurser. 
 

Enligt nämndbeslut uppvaktas idrottsmän- och kvinnor från de fyllt 14 år – seniornivå (ej ve-
terannivå) för prestationer på FM-medalj nivå i olympiska grenar + orientering. Uppvaktning-
en av medaljörerna sker en gång per år genom att dessa inbjuds till kommunens årsfest. Vid 
detta tillfälle utdelas gåvochecker enligt följande: 
 
Medaljör:   Junior 14-Senior 
Bronsmedalj   100 € 
Silvermedalj   150 €  
Guldmedalj   200 €    
 
1. Stipendiaten bör ha fyllt 14 år. 
2. Fritidsbyrån kan begära uppgifter från kommunens föreningar om vem som anses merite-
rad. 
3. Stipendiaten bör vara bosatt i Kronoby. 
4. Stipendiaten bör ha varit bosatt i kommunen sedan 31.12 föregående år. 
5. Samma person kan tilldelas stipendium endast en gång/år. 
6. Positiv helhets-PR för idrott och andra kringfaktorer kan invägas vid val av stipendiat. 
 
I lagsporter halveras summorna från de i tabellen angivna.  

En genomgång av nya enhetliga principer för de bidrag, som kultur- och fritidstjänsterna be-
viljar, är aktuell. 

FK föreslår följande tillägg till principerna: De personer som erhåller FM-medalj på veteranni-
vå inbjuds till årsfesten med tillhörande kaffebjudning, även om de ej är berättigade till sti-
pendium. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Nämnden beslutar att  bjuda FM-medaljörerna på veterannivå till kommunens årsfest 

samt 
uppdatera de gällande principerna för erhållande av bidrag från 
Kronoby kommun 

 
Kultur- och fritidsnämnden 12.6.2013, § 46: 
”i samband med bidragsutdelningen 2014 uppmana föreningarna att i någon form försöka ha finsk-
språkig verksamhet.” 
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BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att  bjuda FM-medaljörerna på veterannivå till kommunens årsfest  
  samt 

utse en arbetsgrupp bestående av Inger Backman, Anna Par-
viainen, Hans Sandström och Kaisa Karlström, som på 
nämndens nästa möte presenterar förslag till uppdaterade 
kriterier. 
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Dnr: FRITID 53/2013 
 
 
69 §. INITIATIV          Initiativ om ridplan till Nedervetil; Anna Parviainen 

Marika Åstrand, ordförande för Nedervetil Häst Vänner NHV r.f. och Linda Wikman, sekrete-
rare för Nedervetil Häst Vänner NHV r.f: 

”Inom Kronoby kommun finns ett stort antal ridintresserade hästmänniskor. 

Nedervetil Häst Vänner har funnits i åtta år och under den tiden har ridsporten inom kommunen upp-
levt ett stort uppsving. Bara föreningen har ett medlemsantal på 120, förutom andra aktiva ryttare inom 
kommunen vilka hör till föreningar utanför kommunen och andra aktiva hästmänniskor vilka utövar bl a 
ponnyagility, westernridning, natural horsemanship mm. 

Utan att det finns en ridplan för allmän bruk har det inom ridsporten tagits tre FM-medaljer till kommu-
nen under de sex sista åren. Dessutom har ryttare från kommunen representerat landet internationellt, 
för att inte tala om hur många olika regionmästerskap tagits under de senaste åren. I år är det första 
gången i kommunens historia som vi har en representant i dressyrlandslaget.  

Bland annat under år 2013 har vi haft en representant i finalen i Hevoshullu Power-cup (landsomfat-
tande tävling där det gemensamma resultatet av dressyr och hopp räknas). Representanten (14 år) 
tog en 10:e plats för juniorer upp till 18 år. 

Ålderskalan för ryttarna är stor, då vi i år fick till kommunen en silvermedalj i regionmästerskapen för 
över 35-åringar och en bronsmedalj i den kombinerade hopp-/dressyrtävlingen (deltagare från axeln 
Kristinestad - Seinäjoki - Karleby). Yngsta aktiva tävlande inom kommunen är 4 år.  

Inom kommunen finns ett flertal privatägda ridplan. Dessa är dock för små för att kunna ordnas täv-
lingar på. Likaså uppfyller de inte kriterier för säkerheten, både ryttarens och publiken, samt parker-
ingsutrymme finns inte.  

Tävlingar för nybörjare har kunnat ordnas på den privata ridplanen vid Forskansvägen. Risken att 
ordna tävlingar är inte bara säkerhet och parkeringsutrymme, utan även främmande hästar för med 
sig bakterier vilket kan leda till att den som i sin godhet lånar ut sin ridplan till tävlingsverksamhet, kan 
få veterinärkostnader för flera hundra euro efteråt. Dessutom blir betesmarken nertrampad. Största 
problemet för säkerheten är dåliga parkeringsutrymmen samt att få publiken avskiljd från hästområdet. 
Barnvagnar och hundar passar inte in bland hästarna, de hör hemma på ett tryggt ställe avsedd för 
publiken. 

Ridplanen för allmänt bruk skulle vara till för de ridintresserade, vilka vill utöva sporten men har inte 
möjlighet att transportera hästen långa sträckor - eller transportera alls. Likaså kunde äntligen träning-
ar för kommunens ryttare på alla nivåer ordnas i hemkommunen. Även tävlingar på regionnivå kunde 
äntligen ordnas.  

Ridplanen skulle byggas för kommunens alla ryttare, inte för en ridförening eller ett privatstall.  

Lämpligt läge för ridplanen föreslår vi i Nedervetil intill skidstugan. Då finns det möjlighet att samarbeta 
med SK Åsen om användning av skidstugan och parkeringen. 

Då kommunen tagit ställning till huruvida en ridplan kan byggas, ställer vi gärna upp och hjälper till. 
Föreningen har inte ekonomiskt möjligt att bygga en ridplan, men kan ta en del av ansvaret enligt 
överrenskommelse för uppehållandet av planen. Målet skulle vara, att ridplanen skulle vara färdig 
senast år 2015. Vi föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp att utreda saken. 

Ifall en ridplan inte kan byggas, anser vi att ridsporten inom kommunen inte gynnas och uppsvinget 
som Nedervetil Häst Vänner, Annas Stall och Adalias ponnystall jobbat för i många år går i stöpet. 

Marika Åstrand och Linda Wikman” 
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Marika Åstrand och Linda Wikman föreslår att det inom kommunen tillsätts en arbetsgrupp 
för att utreda möjligheterna till uppförandet av en ridplan till Nedervetil. 

Kommunstyrelsen, 9.1.2006, § 14: 
”Annas stall har genom Anna Parviainen inlämnat en ansökan om ekonomiskt stöd  för anskaffning av 
el-och vattenanslutning för nybyggnad av häststall. 
Häststallet på 270 m

2 
är nästan klart och för detta har Te–centralen gjort ett bidragsbeslut på 30 % för 

byggnader och 35 % för inventarier. 
Byggnadstillstånd finnes även för en manege omfattande 1 320 m

2
. Manegen planeras att verkställas 

år 2006.   
Byggandet sker på glesbygden, oplanerad mark i Kaino med infart från bygdeväg 17946. Placeringen 
kan anses lämplig för denna verksamhet. Tomtmarken har anskaffats privat. Infartsvägen längs en 
befintlig skiftesväg är ca 300 m vilket höjer kostnaderna för projektet. Kommunen kan inte åtaga sig 
underhållet av vägen. 
Vatten och el-anslutningarna är verkställda och kostnaderna är totalt ca 5 700 €. 
Beträffande de kriterier som tillämpats för nyetableringar har ett varit att stödet kan utgöra högst en 
tredjedel av tomtens anskaffningspris när den köpes av kommunen. Bidraget kan också utgöra högst 
verkliga kostnader för anslutningsavgifterna. 
Ett kriterium har även varit att minst 2 nya arbetsplatser skapas . 
Av ansökan framgår inte huruvida nya arbetsplatser skapas, enligt uppgift torde en arbetsplats ska-
pas. 
Behandlingen av denna ansökan kan utgöra prejudikat för framtiden eftersom den inte är jämförbar 
med de nyetableringar på kommunens industriområden vi senast har behandlat. Ett stall höjer märk-
bart serviceutbudet på orten och kan för potentiella inflyttare ha betydelse vid val av bosättningsort.  I 
det hänseendet  kan den privata satsningen på en sportanläggning av denna typ, som gynnar speciellt 
flickors fritidssysselsättning, motivera kommunalt stöd.   
 
KD:S FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen beviljar Anna Parviainen/Annas stall ett bidrag om 1 500 € för serviceetableringen i 
Nedervetil. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt efter diskussion omfatta förslaget. 
__________” 

 

FK:S FÖRSLAG:  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  föreslå för kommunstyrelsen att den 
tillsätter en arbetsgrupp för att utreda 
möjligheterna till uppförandet av en rid-
plan till Nedervetil  
samt 

 utse Anna Parviainen som kultur- och 
fritidsnämndens representant i arbets-
gruppen. 

BESLUT:  

 

Nämnden beslöt enligt förslaget. 

_________________ 
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Dnr: FRITID 54/2013 
 
 
70 §. IDROTT          Skötsel av idrotts- och träningsplaner 

För sommaren 2013 har avtal om skötseln av idrottsplanerna i vår kommun uppgjorts enligt 
följande: 
 
Kronoby (Centralidrottsplanen samt Hopsala fotbollsplan): Skalas fastighetsservice.  
Nedervetil (Idrottsplanen, IK Myrans träningsplan och simstranden): Anders Dalhem.  
Terjärv (Heimsjöplanen, grusplanen invid ishallen samt simstranden): Dahlviks Service. 
Kostnaderna för tekniska sektorns del uppgår på övriga områden/grönområden enligt följan-
de: maj o. september 250 €/månad, juni-augusti 420 €/månad. 
 
Eftersom kommunen handhar skötseln av både Hopsala fotbollsplan och IK Myrans trä-
ningsplan vore det på sin plats att den av TUS ägda Forsbackaplanen inkluderas i kommu-
nens ansvarsområden. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  i samband med uppgörandet av avtal 

för planskötseln sommaren 2014 uppta 
Forsbacka- planen som en del av 
kommunens ansvarsområden. 

 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt FK:s förslag. 
__________________ 
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Dnr: FRITID 55/2013 
 
 
71 §. NYKTERHET          Erbjudande om samarbete kring barntidningen Eos 

Eos är den äldsta barntidningen i Finland. Här syns och hörs de ungas röst i aktuella frågor. 
Varje nummer av Eos bjuder på artiklar från hela Svenskfinland, tävlingar, pyssel, goda råd 
samt ger barnen möjlighet att söka och finna brevvänner över hela Svenskfinland. Här vågar 
de tycka till och ställa frågor om sådant som de kanske drar sig för att ta upp hemma eller i 
skolan. 
 
Frågespalterna om kroppen och rusmedel är populära. Eos-klubbens motionskampanjer, 
sommar- och vinterspelen, aktiverar årligen hundratals läsare med familjer.  
 
Priset för nästa skolårs 2013-2014 Eos för grupprenumerationer är 25€/prenumerant (24€ år 
2012). Tidningen ges ut i åtta nummer med saklig information, rolig läsning, tävlingar och 
planscher för skolbarnen.  
 
De flesta kommuner i Svenskfinland har antingen subventionerat prenumerationspriset för 
skolbarnen eller betalt prenumerationspriset i sin helhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt senaste år att subventionera Eos för lågstadieeleverna 
med 13 €/prenumeration, som en del av nykterhetsarbetet.  Dessutom har Eos beställts till 
biblioteken, Ådalens skola och kommunens tre läkar- och tandläkarmottagningar. 
 
Skolorna informeras av Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik om hur mycket kommunen sub-
ventionerat priset. Elevernas andel av priset samlas in med hjälp av lärarna i klasserna, som 
även sköter marknadsföringen av tidningen. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att subventionera Eos för skoleleverna i årskurs 1-6 med 
14€/prenumeration. Tidningen beställs även till biblioteken och Ådalens skola samt till kom-
munens tre läkar- och tandläkarmottagningar. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
_________________ 
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Dnr: FRITID 56/2013 
 
 
72 §. STRATEGIER          Uppgörande av idrottspolitisk strategi 

Kultur- och fritidsnämnden 1.2.2007:  
”Kommunstyrelsen har vid sitt möte 11.12.2006 behandlat det initiativ, som Stefan Storvall inlämnat 
angående långsiktig idrottspolitisk strategiplan för Kronoby. I den vill Storvall att riktlinjer dras upp för 
hur kommunen på längre sikt kunde stöda föreningarna och idrottsutvecklingen i kommunen. En lång-
siktig planering skulle stöda föreningsverksamheten och ge bättre möjligheter till planering och koordi-
nering vid byggande och underhåll av idrottsanläggningar i kommunen. 

 
En arbetsgrupp tillsattes, men av olika orsaker har uppgörandet av en idrottspolitisk strategi 
inte riktigt kommit igång. Nu är det dags att ta itu med arbetet och, som det framgår utav kul-
tur- och fritidsnämndens målsättningar för budgetåret 2013: Färdigställa en långsiktig idrotts-
politisk strategi, som bl.a. behandlar hälsomotion, sektorövergripande och prioriteringar av 
byggande/medfinansiering i byggande av idrottsanläggningar. 
 
Med en idrottspolitisk strategi med alla invånares bästa för ögonen kunde ännu mycket mer 
göras för idrotten i vår kommun, samt det skulle vara lättare att motivera ansökningar om 
utomstående finansiering till olika projekt. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Nämnden beslutar att  ge förslag till medlemmar i en ny arbetsgrupp, vars uppgift blir att 
  färdigställa en långsiktig idrottspolitisk strategi, som bl.a. behand- 
  lar hälsomotion, sektorövergripande och prioriteringar av bygga 
  de/medfinansiering i byggande av idrottsanläggningar  
  samt 
  utse Inger Wistbacka till representant för kultur- och fritidsnämden. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att  utse en arbetsgrupp bestående av Inger Backman, Anna Par-

viainen, Hans Sandström och Kaisa Karlström, som på 
nämndens nästa möte presenterar en plan på hur nämnden 
ska gå vidare i strategiarbetet. 
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73 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

- Vänortskampen 2013 gick av stapeln 24-28.7.2013 i Nuckö. Nuckö gick även denna 
gång hem med segern. Bilaga 1/73 § av 11.9.2013. 

 
- Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2012. Bilaga 2/73 § av 11.9.2013. 

 
- Erbjudande om samarbete kring de tobaks- och alkoholförebyggande kampanjerna 

för elever i åk 5 – 6 har som vanligt gjorts.  
 

- Programmet för Kulturveckorna 2013 har sammanställts. Bilaga 3/73 § av 11.9.2013. 
 

- Power Club-verksamheten kommer att köra gång i samtliga kommunområden. 5 av 
totalt 6 ledare är nya för i år. 

 
- Hittills har 3 ungdomar anmält sig till Ungdomsrådet. 

 
BESLUT:  
 
Ärendena antecknas till kännedom. 
____________________ 
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74 §. NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV 

Under denna paragraf behandlas de initiativ som kultur- och fritidsnämndens medlemmar 
framlägger om olika frågor. Beroende på frågornas art ges föredragning vid sammanträdet 
eller så överförs de till beredning. 
 
 
Inga initiativ framfördes. 
_________________ 
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Dnr: FRITID 57/2013 
 
 
75 §. IDROTT          Komplettering av prisuppgifter för Kronoby Idrottshall 

Kultur- och fritidsnämnden 15.11.2012, § 76: 

” Från 1.1.2013 gäller följande principer för bokning av Idrottshallen i Kronoby: 

 Ansökning om halltur görs via det elektroniska bokningsprogrammet. För långvariga bokningar 
två gånger per år, i augusti och december. Enskilda turer kan sökas under hela året. Barn och 
skolelever har företräde vid fördelning av hallturer. 

 Det aktuella bokningsläget finns till påseende på hemsidan www.kronoby.fi 

 Hallbokningarna görs på hela hallen, dvs. 3/3. Bokning av delar av hallen tillåtet endast på 
onsdagar, torsdagar och söndagar. 
 

 I samband med bokad tur i Idrottshallen kan konditionssalen användas fritt. Halv- och helårs-
kort kan köpas direkt av vaktmästaren. 

 Endast skriftligen, via det elektroniska bokningsprogrammet gjorda ansökningar om hallturer 
samt avbokningar beaktas hädanefter. Avbokningar gjorda till vaktmästaren godkänns inte. 

 Under den period som hallturer reserverats, godkänns två avbokningar, förutsatt att dessa 
görs minst en vecka på förhand. Icke avbokade turer faktureras normalt. Priserna gäller ej 
kommersiell användning.  

 Ordinarie hallturer inhiberas vid specialbokningar.” 

Endast skriftligen, via det elektroniska bokningsprogrammet gjorda ansökningar om hallturer 
(innefattar även omklädningsrummen) samt avbokningar beaktas enligt beslutet.  

FK:S FÖRSLAG:  

Följande tillägg anses vara på plats: Vid användande av idrottshallens utrymmen utan bokad 
tid debiteras en städavgift enligt vaktmästarens timtaxa. 

BESLUT:  

Nämnden beslöt enligt FK:s förslag. 
____________________ 
 
 
  

http://www.kronoby.fi/
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76 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Sammanträdet avslutades kl.19.30. 
____________________ 
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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 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 61-67, 69 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 68, 70, 71, 72, 75 
 
 
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 
 
Kultur- och fritidsnämnden i Kronoby kommun 
PB 22 (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 under-
tecknas 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 kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:   Vasa förvaltningsdomstol 
    PB 204 (Fiskstranden, Strandgatan), 
65101 VASA 
 
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 skrif-
ten. 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. Be-
svärshandlingarna 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 be-
svärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
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Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 
 
 


