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51 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 14.9.2015 och tillställts samtliga medlemmar av 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
BESLUT:  
 
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
____________________ 
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52 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Nämnden utser Marcus Riska och Inger Wistbacka till protokolljusterare. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden utsåg Marcus Riska och Inger Wistbacka till protokolljusterare. 
____________________ 
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Dnr: FRITID 38/2015 
 
 
53 §. BUDGET          Förslag till investeringar 2015 

I nämndens investeringsbudget för år 2015 finns 20 000 € reserverat för inventarier, varav 5 
038 € återstår att använda.  
 
För kultur- och fritidsnämndens del finns följande investeringar med i den godkända ekono-
miplanen 2015-2017:  
 
INVENTARIER  BUDGET 2015 PLAN 2016      PLAN 
2017 
 
   20 000  15 000      15 000 
 
2015: 20 000 € för anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditions-

salar samt idrottshallen). I första hand med tanke på SFIM 2015 i Nedervetil. 
2016-2017: 15 000€ /år för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, 

konditionssalar samt idrottshallen).  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt vid sitt senaste möte gällande anskaffningen av redskap till 
idrottsanläggningar för innevarande år. 
 
Sanden i Idrottshallens längdhoppsgrop (2,5 x 6 x 0,5m = 7,5 m3) har aldrig bytts ut och be-
höver nu bytas. Den nuvarande sanden är dammig och smutsig, vilket inte är bra för ex. 
astmatiker. 
 
Offerter har begärts via e-post av två företag;  

- Nykarleby Saneringstjänst Ab för tömning av gropen och bortförande av den 
gamla sanden 

- Hiekkapojat Oy för ny sand 
Båda två har lämnat in sina offerter.  
 
Hiekkapojat Oy:s offert uppgår till 1 046 € och Nykarleby Saneringstjänst Ab:s till 650 € 
(moms 0%) om de kan kippa sanden där på stället. Om de ska transportera sanden någon-
stans, vilket de nog bör göra, så blir det dyrare. Totalpriset uppgår till ca 2 000 €. 
 
Kommunens skidåkare har framfört önskemål om träningsredskapet Ski-Erg. Med Concept2 
SkiErg är blir längdskidåkning tillgänglig för alla. Man tränar styrka och uthållighet och kan 
användas för både stakning och klassisk växelarmsteknik. Redskapet lär passa alla oavsett 
om man är elitlängdåkare som vill förbättra sin styrka, en entusiast som vill komma i form 
inför skidsäsongen, eller om man bara letar efter bra träning. Detta är en anskaffning som 
skulle göras med tanke på den annalkande Landskapsstafetten, som kommunen fungerar 
som värd för. 
 
Offert har begärts från Finnrowing Oy. Priserna uppgår till: 
 

Concept2 SkiErg2 som monteras på väggen: 3 st. á 746,77. Totalt 2 240,31 (moms 0 %) 
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Concept2 SkiErg2 med golvstöd: 3 st. á 951,61. Totalt 2 854,83 (moms 0 %) 

Prisen innehåller transportkostnader och levereras en vecka efter beställning. 

Boxningssäcken, som funnits i Kronoby krafthall har gått sönder.  

Priset för en boxningssäck från Kerkos Sport uppgår till 289 € (inklusive väggställning för 
upphängning). 

Pilates-bollar önskas till Idrottshallen. 

Priset för 10 st. pilatesbollar 23 cm och 10 st. pilatesbollar 18 cm från Pilateskauppa.fi upp-
går till 208 €. 

FK:S FÖRSLAG:  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  
- anlita Nykarleby Saneringstjänst Ab för tömning av längdhoppsgropen och bortföran-

de av den gamla sanden 
- anlita Hiekkapojat Oy för leverans av ny sand 
- beställa Concept2 SkiErg2 med golvstöd till de tre skidstugorna i kommunen 
- beställa en boxningssäck från Kerko Sport. 
- beställa pilatesbollar från Pilateskauppa.fi. 

 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enligt förslaget. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 39/2015 
 
 
54 §. BIDRAG          Anhållan om förskottsutbetalning av beviljat renoveringsbidrag; 

IK Kronans skidsektion 

Renoveringsbidrag utbetalas mot redovisning samma år som bidraget beviljats, och ska för 
innevarande år inlämnas då renoveringen genomförts eller senast 11.12.2015. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt möte 9.4.2015 § 22 beviljat IK Kronans skidsektion 8 
100 € i renoveringsbidrag för förnyande av belysning på delar av Tössbackens skidspår. 
 
För att kunna genomföra den planerade renoveringen har en anhållan om förskottsutbetal-
ning på den beviljade summan inlämnats.  
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att anhållan om förskottsutbetalning beviljas. Redovisning över genomfört 
projekt bör inlämnas före den 11.12.2015.  
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enligt FK:s förslag. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 40/2015 
 
 
55 §. 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 2015-2016 EOS för grupprenumerationer är 27€/prenumerant (25€ år 
2014). 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 (14€ år 2013), som en del av nykterhetsarbetet.  Dessutom har 
EOS beställts till biblioteken, Ådalens skola och kommunens tre läkar- och tandläkarmottag-
ningar. 
 
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. 
 
År 2014 uppgick kommunens totala andel av EOS-prenumerationerna till 1 654 €. Samman-
lagt 108 elever i de åtta lågstadierna prenumererade på EOS. 
 
På grund av tidsbrist har FK utav nämndordföranden och bildningschefen getts fullmakt att 
på förhand besluta om storleken på subventioneringen. I år subventioneras EOS för skolele-
verna i årskurs 1-6 med 13 €/prenumeration. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att  

- anteckna ärendet till kännedom  
- beställa EOS till biblioteken och Ådalens skola samt till kommunens tre läkar- 

och tandläkarmottagningar.  
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 41/2015 
 
 
56 §. AVGIFTER          Tillägg till prislistan i hallen; Avgift för bokning hela dagen 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 9.2.2015 § 12: 
”BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att höja idrottshallsavgifterna enligt bilagan samt godkänna de nya kriterierna för 
Idrottshallens del. 
Grupper kan inte längre göra en återkommande reservering av krafthallen på förhand. De nuvarande 
bokningarna är dock i kraft tills den gjorda reserveringen går ut, men begränsas till 1h/gång.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 9.4.2015 § 20: 
”När de nya priserna fastslogs tog nämnden bort grupp-priset på 10€/grupp. Detta bör återinföras. 
Grupper kan självfallet använda krafthallen trots att de inte längre kan göra en förhandsbokning.  
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återta grupp-priset på 10€/grupp till prislistan” 
 

Det har visat sig att många gärna vill boka Idrottshallen för en hel dag. Ett heldagspris behö-
ver införas. Enligt förslaget debiteras heldagspris om bokningen överskrider 6 timmar. 
 
Hela Idrottshallen €/dag   Moms  Moms 
    10 %  0% 
 
 Inom kommunen  220,00  200,00 
 
 Utanför kommunen  297,00  270,00 
 och kommersiellt syfte 
 
Det har visat sig att en del grupper gärna vill boka hela Idrottshallen (inkl. omklädningsrum-
men). Ett pris för denna typ av bokning behöver införas.  
 
Hela Idrottshallen €/timme   Moms  Moms 
    10 %  0% 
 
 Inom kommunen  33,00  30,00 
 
 Utanför kommunen  55,00  50,00 
 och kommersiellt syfte 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att komplettera prislistan med uppgifterna ovan. 
 
BESLUT: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 42/2015 
 
 
57 §. BIDRAG          Diskussioner gällande nya fördelningsprinciper för erhållande av 

kommunalt kartbidrag 

Kultur- och fritidsnämnden lediganslår årligen kartbidrag att sökas inom idrottssektorn.  
En förnyelse av fördelningsprinciperna skulle kanske vara på sin plats, eftersom kartfram-
ställningen och tryckningen har ändrat så mycket de senaste åren. 
 
Jag har bett de tre aktiva orienteringsföreningarna; OK Terjärv, OK Botnia och IK Kronans 
orienterare ge förslag till bättre fördelningsprinciper. Jag bad dem ge svar på huruvida det är 
mest rättvist att fördela kartbidragen på basen av: 

 de beräknade kostnaderna (som vi gör nu) 

 arealen (som vi gjorde tidigare)  

 någonting annat 
 
Jag har bett grannkommunernas kolleger svara på frågor gällande deras kartbidragsprinciper 
och lite -summor: 
”Larsmo:         Larsmo har inte under min tid haft medel i fritidssektorns budget för några särskilda 

kartbidrag. Däremot tror jag att kommunstyrelsen någon gång beviljat bidrag för kart-
projekt som IF Brahe/Orienteringssektionen dragit i samarbete med LIF orienterings-
sektionen, gällande kartområden i Larsmo. 

 
Pedersöre:     Vi har 3.000 € i s.k. kartbidrag. Eftersom vi har en (1) förening som har orientering på 

programmet är kriterierna och fördelningen enkla. Bidrag fås för allt från terrängarbeten 
till kopiering av kartor. I vissa fall kan man också få för redskap och material s.s. emitb-
rickor. 
Jag påverkar själv produceringen genom att det måste framställas ett visst antal skol-
kartor också. 

 
Karleby:         Vi har ett anslag på 3 000 € som fördelas mellan de två föreningarna i förhållande till 

deras kostnader kring kartframställningen. De två senaste åren har vi haft möjlighet att 
betala ut mera än anslaget (tom dubbelt) . 
Vi har inga bra kriterier, eftersom föreningarna kan redovisa kostnaderna på olika sätt 
(inget standardformulär). 

 
Jakobstad:     Föreningarna får inget kartbidrag av staden.” 

 
Svar från OK Botnia, i vilket OK Terjärv instämmer: 
”I nuvarande läge med flera bidragstagare, olika nivå på verksamhet och - kostnader med kartfram-
ställning finns knappast annan möjlighet än att betala ett bidrag per kvadratkilometer karta. Allt annat 
lämnar plats för eftersnack. 
Kartor för värdetävlingar FM, FSOM o.dyl. ska förstås kunna få bidrag utanför en gemensam pott som 
hittills. 
Ett alternativ kunde ju vara en jämn fördelning mellan föreningarna, som utbetalas mot kostnadsredo-
visning och finns inga kostnader får de övriga bidragen. 
 
En sak som vi ibland funderat på är om kommunen borde ha som krav på mottagarna att en karta som 
framställts med kommunalt stöd borde vara tillgänglig för alla föreningar med verksamhet i kommunen, 
till utskriftspris självklart.” 
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Svar från IK Kronans orienterare: 
”Vår åsikt är nog den att nuvarande fördelningsprinciper säkert är okej. När man arrangerar större 
tillställningar behövs mera resurser och då skall man kunna få mera ekonomisk hjälp av kommunen. 
FSOM hade ett stort deltagarantal (219 på sprint, 554 på individuell långdistans och 168 lag anmäl-
da!!!). Dessutom kommer ju kartorna att kunna användas av kommunens skolor! Och sist men inte 
minst –om man har aktiv verksamhet för nybörjare så gynnar även det föreningens verksamhet i fram-
tiden. 
Så den som arrangerar skall kunna få bidrag som förut.” 
 

FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att  

- återgå till att bevilja kartbidrag per km2. Den exakta summan fastställs i samband 
med uppgörandet av dispositionsplanen. För kartor för större tävlingar såsom FM och 
FSOM kan beviljas extra bidrag 

 
Ordföranden presenterade ett motförslag men förslaget vann inte understöd och förföll där-
med. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt, efter diskussion, enligt FK:s förslag. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 43/2015 
 
 
58 §. Utvecklingsförslag för vandringsleder 

Inom ramen för strategiarbetet har kultur- och fritidsnämnden för perioden 2015-2019 valt ut 
fem kategorier som den kommer att årligen prioritera: 

2015: Vandringsleder, skidspår och skoterleder 
2016: Konditionssalar, gymnastiksalar och miniplaner 
2017: Häst- och bilsporter 
2018: Bollsporter, friidrott och ishockey 
2019: Jakt, fiske och orientering 

 
Mikael Ahlsved, ordförande för OK Terjärv och själv aktiv idrottare, har inlämnat ett förslag 
där han föreslår att man bygger ihop de befintliga vandringslederna i Terjärv. Typ Utterleden 
i Pedersöre. Han undrar om kommunen kunde vara med och sammanställa ett infoblad om 
den långa leden. 
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen: 
”Som ett resultat av ett förundersökningsprojekt via Leaderfinansieringen skapades projektet Utterle-
den. Inom projektet har en 50 km lång vandringsled byggts i Pedersöre kommun i gott samarbete med 
ett hundratal markägare med vilka kontrakt skrivits. Åtta lavor och och ett antal grillplatser har utplace-
rats längs leden och märkningen är gjord i blått och gult för att även personer med färgblindhet skall 
kunna ta sig fram. Spångar har dragits över stora våtmarker och dessutom har ett 50-tal mindre broar 
placerats ut i terrängen. En stor spiraltrappa med terass på toppen har byggts vid Lostenen i Purmo 
och vid Kiisk i Lappfors har Bockabron fått brobalkonger. För dessa större åtgärder har Ely-centralen 
och Forststyrelsen gett utlåtanden. Dessutom finns Skaldernas stig intill Kiisk och Bockabron, en kor-
tare del av leden som bjuder på dikter och berättelser. Utterleden är den största turismnyheten som 
Pedersöre haft på länge, intresset är mycket stort och många har vandrat leden redan innan den var 
helt klar. Närområdet använder Bockabron och Lostenen som utflyktsmål, bara under 2012 har dessa 
besökts av ca 4000 personer per ställe. Utterleden har blivit ett bra rekreationsmål för företag, privat-
personer och skolor. Under sådana tillfällen behövs transporter, övernattningar och catering. Gästerna 
vill dessutom fiska och vandra med guider. Detta gynnar kommunens företagare och våra fiskelag och 
vildmarksguider har fått mera kunder. Tillströmningen genom byarna genom dessa nya vandrings-
ledsbesökare gör att även bensinstationerna och bybutiken får en och annan tillfällig besökare som 
handlar. Byaföreningar får en liten del av kakan genom att åta sig vissa delar av Utterledens skötsel. 
Utterleden är allmänhetens projekt med nya mål och nya idéer för framtiden. Planering och goda kon-
takter samt tid är de viktigaste ingredienserna i ett lyckat projekt.” 

 
Pedersöre finansierade det första trycket av Utterledskartan med ELY-pengar inom ramen 
för projektet. Alla tilläggstryck och de förändringar som man sedan gjort har kommunen stått 
för. Kartbotten gjordes av deras kartritare Tage Back och layout och planering njoy media 
AB. Priset för deras karta; ca 600 € för planering och ca 500 € för 1 000 st. svenska och 1 
000 st. finska. 
 
Idag finns bland annat följande naturstigar i Terjärv; Kortjärvi, Vuojärvi, Kaitsjön-Sarjärv och 
Heimers naturstig. En 1,5 km lång bit fattas för att alla skall sitta ihop. Denna stump finns på 
ett område som inte täcks av varken mossa eller diken, så detta torde enligt Ahlsved inte 
vara en omöjlighet att genomföra. Om alla naturstigar skulle sammanlänkas skulle man få en 
naturstig med en längd på totalt ca 40 km.  
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FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sammankalla initiativtagaren samt representanter för 
de fyra vandringslederna till ett möte där förslaget presenteras och diskuteras. 
 
BESLUT:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt att sammankalla initiativtagaren samt representan-
ter för de fyra vandringslederna och Katta Svenfelt från Pedersöre kommun till ett 
möte där förslaget presenteras och diskuteras. Kultur- och fritidsnämndens medlem-
mar deltar i mån av möjlighet. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 44/2015 
 
 
59 §. FÖRVALTNINGSSTADGA          Förnyande av kommunens förvaltningsstadga 

Kommunstyrelsen 17.8.2015 § 155: 
”STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan  
 
Kommunsekreteraren:  
Förnyandet av kommunens förvaltningsstadga har inletts med genomgång på tjänstemannanivå. För-
valtningsstadgan reviderades senast i i december 2012 och trädde i kraft 1.1.2013. Den största orsa-
ken till behovet av förnyelse är att affärsverket Kronoby elverk inte längre lyder under kommunen.  
 
KD:S FÖRSLAG:  
 
Kommunstyrelsen besluter att sända gällande förvaltningsstadga med tjänstemännens ändringsför-
slag till nämnderna för utlåtande så, att den nya versionen kan godkännas av fullmäktige senast i de-
cember 2015 och träda i kraft 1.1.2016.  
 
BESLUT:  
 
Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget.  
__________________” 
 

Bilaga 1/59 av 21.9.2015 
 
Kultur- och fritidsnämnden 8.6.2015 § 39: 
”FK:s åsikt gällande Ungdomsrådet är att det nuvarande systemet inte har fungerat som man önskat. 
Det är ett för byråkratiskt sätt att få ungdomarna att vilja vara med och påverka sin fritid. Sammansätt-
ningen och mandatperiod mm. är för uppstyltat. Det är inte ungdomsvänligt och frågan är om ung-
domsrådet har någon funktion som fostrare till samhällsansvar.  
Förslagsvis kunde man helt enkelt ordna träffar med bland andra kommunens tjänstemän (förslagsvis 
ledningsgruppen och undertecknad samt kultur- och fritidsnämndens ordförande) i samtliga kommun-
områden. De unga får kasta fram idéer och ställa frågor och få direkt ett svar. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden önskar att kommunstyrelsen tar ovan nämnda önskemål i beaktande vid 
förnyandet av förvaltningsstadgan. 
 
Ungdomsrådet borde vara en annan typ av kanal för de ungas åsikter, inte endast ”stela” möten. Al-
ternativt kunde regelbundna träffar ordnas mellan de unga samt kommunens tjänstemän och förtroen-
devalda i samtliga kommunområden. 
 
BESLUT: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ber kommunstyrelsen se över val av medlemmar, sammansättning, funk-
tionen samt uppgifterna gällande ungdomsrådet. 
Kultur- och fritidsnämnden önskar att kommunstyrelsen tar ovan nämnda önskemål i beaktande vid 
förnyandet av förvaltningsstadgan. 
_____________________” 
 

FK:S FÖRSLAG: 
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

- be kommunstyrelsen se över val av medlemmar, sammansättning, funktionen 
samt 
 uppgifterna gällande ungdomsrådet. Benämningen ungdomsfullmäktige, som 
används på ett ställe, ersätts med benämningen ungdomsrådet. 

- önska att kommunstyrelsen tar ovan nämnda önskemål i beaktande vid förny-
andet av förvaltningsstadgan. 

 
BESLUT:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

- be kommunstyrelsen se över val av medlemmar, sammansättning, funk-
tionen samt uppgifterna gällande ungdomsrådet. Benämningen ungdomsfull-
mäktige, som används på ett ställe, ersätts med benämningen ungdomsrådet. 
Gällande funktionen föreslår nämnden att formen kunde vara ett mera infor-
mellt diskussionsforum. Den föreslår också att, förutom kommunens registre-
rade ungdomsföreningar, får privatpersoner nominera kandidater. Mandatperi-
oden kunde förslagsvis följa skolans läsår och inledas vid skolstarten på hös-
ten. 

- önska att kommunstyrelsen tar ovan nämnda önskemål i beaktande vid 
förnyandet av förvaltningsstadgan. 

________________________ 
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Dnr: FRITID 45/2015 
 
 
60 §. IDROTT          Erbjudande om utrymme för konditionssal i Nedervetil 

Kultur- och fritidsnämnden, 27.5.2015 § 48: 
”Konditionssalen vid Nedervetil skola har begränsade öppethållningstider. De följer skolans arbetstider 
och den begränsade tillgängligheten orsakar huvudbry och frustration bland användarna. En flytt av 
konditionssalen är av hög prioritet. 
 
En ny hälsostation på 300 m² till Nedervetil är under planering. En arbetsgrupp, som skall jobba med 
planeringen av den nya hälsostationen, har tillsatts. En flytt av konditionssalen dit vore ett möjligt al-
ternativ. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå för arbetsgruppen att den reder ut möjligheterna för en 
eventuell flytt av konditionssalen till den nya hälsostationen och ber dem att i detta skede planera in 
ett utrymme för detta i samma byggnad.” 

 
FK har blivit kontaktad av Martin Högnäs, son till K-köpman Sture Högnäs. Högnäs erbjuder 
den före detta butiksfastigheten vid Murickvägen 4 i Nedervetil som alternativt utrymme till 
krafthall i Nedervetil.  
 
Högnäs är villig att balka av den gamla butiksfastigheten, så att ett utrymme i passande stor-
lek fås med egen ingång. Högnäs har i detta skede inte kunnat ange hur stor hyran för ett ca 
100 m² stort utrymme skulle uppgå till per månad. 
 
Det centrala läget skulle vara optimalt, och öppethållningstiderna skulle kunna utökas från de 
nuvarande, som är bundna till skolans arbetstider. 
 
I dagens läge är krafthallen i Nedervetil, på grund av de begränsade öppethållningstiderna, 
kostnadsfri. I och med en flytt till Murickvägen 4 bör en träningsavgift införas. 
Högnäs är också positiv till att köpa redskapen av kommunen och sköta krafthallsverksam-
heten helt i egen regi. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt på förslaget och hoppas kunna inleda förhand-
lingarna med Högnäs så fort som möjligt.  
 
Efter att kallelsen hade gått ut meddelade Sture Högnäs att han inte i detta läge är beredd att 
göra de renoveringar som skulle krävas för att göra krafthallsflytten möjlig. 
 
BESLUT: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser fortfarande mycket positivt på förslaget, men ser sig i 
detta läge tvungen till att börja reda ut andra alternativ gällande krafthallens placering 
i Nedervetil. 
_______________________ 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
21.09.2015 

 
 
Sida 
4/90 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 46/2015 
 
 
61 §. INITIATIV          Kommunen betalar en del av avgiften för anställda som deltar i 
lokala idrottstävlingar 
 
Elisabeth Hagström har framlagt ett initiativ där hon föreslår att samtliga Kronoby kommun-
anställda, som deltar i en idrottstävling som arrangeras inom vår egen kommun, får en del av 
deltagaravgiften betald av sin arbetsgivare. Några exempel på tävlingar är Seljesloppet, Ne-
dervetil-loppet, Seljes triathlon, Nyårsloppet, Tössbacka-cupen, Torsdagsbommen och Ter-
järv Hockey League. 
 
Kronoby kommun har hittills betalat en del av deltagandet i evenemangen Kokkola City Run 
och Nice Run (för kvinnor). För något år sedan hade kommunanställda även möjlighet att vid 
simhallen i Karleby få en del av simavgiften betald, men den möjligheten finns ej längre kvar. 
 
Till löne- och personalgruppens uppgifter hör att handha frågor som gäller personalens triv-
sel. I årets budget finns 10 000 € upptaget för personalens rekreation (2140 Samarbets-
kommittén 4980 Övriga kostnader) varav endast 385 € har använts.  
 
Utdrag ur kommunens Personalstrategi: 
”En förlängning av arbetskarriären sker också genom en effektiv arbetshälsovård och upprätthållande 
av en god grundkondition bland de anställda.” 
 
”Då det gäller arbetsmiljön, strävar man inom kommunen till att upprätthålla både arbetsmotivation, 
kompetens, trivsel och hälsa.” 
 

FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att  

- Kronoby kommun snarast möjligt subventionerar sina anställdas deltagande i lokalt 
anordnade idrottstävlingar  

- man i budgeten 2016 reserverar medel för personalens deltagande i lokalt anordnade 
idrottstävlingar. 

 
BESLUT:  
 
Förslaget överförs till löne- och personalgruppen. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 47/2015 
 
 
62 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag från Kultur i skolan; Kronoby gymnasium 

Kronoby gymnasium kommer den 2 oktober 2015 att besöka Wasa Teater och se pjäsen 
Den besynnerliga händelsen med hunden om natten.  
Pjäsen behandlar autism och skolan kommer att få besök av teaterns pedagoger (gratis) för 
att få hjälp med att förbereda studerandena inför det tunga men viktiga ämnet. 
  
Man anhåller om bidrag för biljetterna från Kultur i skolan. Priset för studerande är 13 €. Ett 
bidrag på 5 €/elev skulle för 157 elever ge 785€. 

 
I nämndens dispositionsplan för år 2015 finns 1 000 € (2 500 år 2014) reserverat för Kultur i 
skolan, varav 795,50 € återstår att fördela.  
 
Ifjol beslöt nämnden att bevilja Kultur i skolan-bidrag som täckte 50 % av kostnaderna. Enligt 
det givna förslaget beviljas i år bidrag som täcker 25 % av kostnaderna. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar från momentet Kultur i skolan 196,25 € i bidrag för ovan 
nämnda ändamål. Härefter återstår 599,25 € att fördela. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
_______________________ 
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Dnr: FRITID 48/2015 
 
 
63 §. BIDRAG          Sponsorbidrag till Finlandssvenska Sång- och Musikfesten i Kar-

leby 2016 

Finlandssvenska Sång- och Musikfesten 2016 går av stapeln i Karleby i 10-12.6.2016.  
 
Arrangörerna har erbjudit kommunen en möjlighet att understöda evenemanget genom att 
köpa ett sponsorpaket. Man säger att ”Sångfesten är en ypperlig möjlighet för er organisation att få 
synlighet på ett av sommarens största evenemang i Karleby och dessutom ett bra sätt att understöda 

amatörkultur.” Bilaga 1/63 av 21.9.2015. 
 
Marknadsföringsgruppen 25.8.§ 9: 
”Sponsorbidrag till Finlandssvenska Sång- och Musikfesten i Karleby 2016 
 
Bilaga 1/9 § av 25.8.2015. 
 
BESLUT: Mf-gruppen har inte ekonomiska möjligheter att bidra med sponsorpengar till Sångfesten 
2016 i Karleby.” 

 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar huruvida man i samband med uppgörandet av disposi-
tionsplanen för år 2016 reserverar medel för att ekonomiskt kunna bidra till FSSMF:s Sång-
fest i Karleby 2016. 
 
BESLUT: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt enhälligt att be bidragsansökarna återkomma med 
en ny ansökan i samband med att kultur- och fritidsnämnden lediganslår bidrag att 
sökas i mars 2016. 
_______________________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
21.09.2015 

 
 
Sida 
4/93 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 49/2015 
 
 
64 §. BUDGET          Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018          Förslag till 

driftsbudget 

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 11.6.2015 § 40 behandlat och godkänt ramar-
na för driftsbudgeten 2016 samt beräkningsdirektiven för planeåren. 
 
Kultur- och fritidsnämnden: 
 
 Bokslut 2014  Budget 2015  Ram 2016 Förändring 
Utgifter  377 658  399 043  373 128 
Inkomster   27 244    23 970    29 209 
Netto 350 415  375 073  343 919 -1,20 % 
 
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. Sektorerna bör se över 
kommunens tjänsteproduktion; vilka tjänster är lagstadgade och vilka inte. 
 
Ramarna för år 2016 är uppbyggda med en minskning på -1,20 % i jämförelse med år 2015 
års anslag, förutom lönerna som utgår från en förhöjning med 0,5 %. 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 1/64 § av 21.9.2015. I ramarna har beaktats löneförhöjningar på 
0,5 % och den procentsatsen ska användas för löneberäkning. I budgetförslaget har för fri-
tidssektorns del upptagits en summa om 20% av den totala lönekostnaderna för en kanslist. 
De resterande 80% finns upptaget i bildningssektorns budget. För driftens planeår (2016-
2018) räknas ingen förhöjningsprocent. 
 
Målsättningar för verksamheten bör formuleras tydligt både för budgetåret och för ekonomi-
planeåren. Minst två nyckeltal, uträknade utgående från respektive nettoutgift, införs per 
uppgiftsområde. 
 
Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 presenteras i Bilaga 2/64 § av 
21.9.2015. 
 
En fortsättning på kommunens medverkan i ungdomswebportalen decibel.f föreslås, och för 
detta har intagits ett anslag om 6 800 € (1 €/invånare). Enligt ungdomslagen har kommuner-
na ett ansvar att se till att ungdomarna får behövlig information, och decibel.fi har visat sig 
vara en ypperlig kanal för ändamålet. 
 
Kronoby kommun står värd för Mellersta Österbottens Landskapsstafett på skidor 2016. Täv-
lingen går av stapeln vid Nedervetil skidcentrum. SK Åsen och IK Kronan kommer att stå för 
de praktiska arrangemangen. Eftersom kommunen står värd för landskapsstafetten har en 
organisationskommitté utsetts av kommunstyrelsen, och kostnaderna belastar kommunsty-
relsen budget. 
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FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att godkänna budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018 enligt bilagan, 
samt ger FK fullmakt att komplettera budgeten med nyckeltalen. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enligt FK:s förslag. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 50/2015 
 
 
65 §. BUDGET          Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018          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 €. Driftsanslaget till Kronoby ishall Cronehov belastar tek-
niska nämndens budget. 
 
Fördelningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositions-
plan.  
 
Kronoby kommun står värd för Mellersta Österbottens Landskapsstafett på skidor 2016. Täv-
lingen går av stapeln vid Nedervetil skidcentrum. IK Myran, TUS och IK Kronan kommer att 
stå för de praktiska arrangemangen. Eftersom kommunen står värd för landskapsstafetten 
har en organisationskommitté utsetts av kommunstyrelsen, och kostnaderna belastar kom-
munstyrelsen budget. 
 
År 2015 gick stora idrottstävlingar, såsom SFIM i friidrott och FSOM i orientering av stapeln i 
Kronoby. Dessa förutsatte en prioritering av budgetmedlen till idrotten.   
 
Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 
1/65 § av 21.9.2015. 
 
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 förslaget. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 51/2015 
 
 
66 §. BUDGET          Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018          Förslag till 

driftsbudget; kultur 

Verksamhetsområdet består av kulturarbete och muséer. Lönerna och de sociala utgifterna 
har justerats enligt direktiven. Från och med år 2004 fördelas en del allmänna lönekostnader 
på de olika sektorerna.  
 
År 2015 gick stora idrottstävlingar, såsom SFIM i friidrott och FSOM i orientering av stapeln i 
Kronoby. Dessa förutsatte en prioritering av budgetmedlen till idrotten.   
För att få en balans i bidragsfördelningen mellan de olika sektorerna går kultur- och fritids-
nämnden år 2016 in för en bidragsprioritering till kultur- och ungdomsverksamheten.  Fördel-
ningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositionsplan. 
 
Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 
1/66 § av 21.9.2015. 
 
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 FK:s förslag. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 52/2015 
 
 
67 §. BUDGET          Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018          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.  
 
År 2015 gick stora idrottstävlingar, såsom SFIM i friidrott och FSOM i orientering av stapeln i 
Kronoby. Dessa förutsatte en prioritering av budgetmedlen till idrotten.   
För att få en balans i bidragsfördelningen mellan de olika sektorerna går kultur- och fritids-
nämnden år 2016 in för en bidragsprioritering till kultur- och ungdomsverksamheten.  Fördel-
ningen på de olika bidragsformerna görs i samband med uppgörandet av dispositionsplan. 
 
En fortsättning på kommunens medverkan i ungdomswebportalen decibel.fi föreslås, och för 
detta har intagits ett anslag om 6 800 € (1 €/invånare). Enligt ungdomslagen har kommuner-
na ett ansvar att se till att ungdomarna får behövlig information, och decibel.fi har visat sig 
vara en ypperlig kanal för ändamålet. 
 
Förslag till målsättningar, nyckeltal och budget på resultatenhetsnivå presenteras i Bilaga 
1/67 § av 21.9.2015. 
 
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 53/2015 
 
 
68 §. BUDGET          Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018          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 
1/68 § av 21.9.2015. 
 
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 FK:s förslag. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 54/2015 
 
 
69 §. BUDGET          Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018          Förslag till in-

vesteringar 

Enligt direktiven används den godkända planen för år 2016 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 2016.  
 
För kultur- och fritidsnämndens och tekniska nämndens del är följande investeringar med i 
den godkända ekonomiplanen 2015- 2017: 
 
INVENTARIER  BUDGET 2015 PLAN 2016      PLAN 2017 
  
  20 000  15 000      15 000 
   
2015:  20 000 € för anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditions-

salar samt idrottshallen). I första hand med tanke på SFIM 2015 i Nedervetil. 
2016-2017:  15 000 €/år för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, 

konditionssalar samt idrottshallen). 
  
IDROTTSANLÄGGNINGAR 
  BUDGET 2015 PLAN 2016      PLAN 2017 
 
KOSTNADER 45 000  80 000      30 000 
INTÄKTER           0           0      ____ 0 
NETTO  45 000  80 000      30 000 
 
2015:  30 000 € asfaltering av serviceväg samt ytsanering av våtutrymmen vid servi-

cehuset vid Nedervetil idrottsplan. 
 15 000 € för näridrottsplats i Norrby. 
2016: 50 000 € för utvecklande av utemiljön vid skolcentrumområdet i Kronoby. 
 30 000 € för iståndsättningsåtgärder vid Terjärv idrottsplan. 
2017:  30 000 € för gräsmatta till fotbollsplanen i Kronoby. 
    
KRONOBY IDROTTSHALL  
  BUDGET 2015 PLAN 2016      PLAN 2017 
 
KOSTNADER 0  0     180 000 
INTÄKTER  0  0                0 
NETTO  0  0     180 000 
 
2015-2016:  Inga planerade investeringar. 
2017:  180 000€ för ytsanering av Idrottshallen och ordnande av redskapsutrymmen.  
    
Förslag till investeringar 2016-2018: 
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INVENTARIER FÖR IDROTT  
  BUDGET 2016 PLAN 2017      PLAN 2018 
 
  15 000  15 000      15 000 
  
2016-2018: 15 000 € för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, 

konditionssalar och idrottshallen).  
 
IDROTTSANLÄGGNINGAR  
  BUDGET 2016 PLAN 2017      PLAN 2018 
 
  80 000   230 000      60 000  
 
2016:  50 000 € för utvecklande av utemiljön vid skolcentrumområdet i Kronoby. 
 30 000 € för iståndsättningsåtgärder vid Terjärv idrottsplan. 
2017: 180 000 € för ytsanering av Idrottshallen och ordnande av redskapsutrymmen. 
 50 000 € för fortsatt utvecklande av utemiljön vid skolcentrumområdet i Krono-
by. 
2018:  60 000 € för sanering av omklädningsrum och duschutrymmen i servicehuset 

vid Nedervetil idrottsplan. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att godkänna förslaget till investeringar. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
______________________ 
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70 §. 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 55/2015 
 
 
71 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag; Kantelegruppen Dzitari 

Dzitari-duo är en lettisk kanteleduo bestående av 2 kvinnliga kantelespelare. Gruppen har 
turnerat i flera europeiska länder samt även med jämna mellanrum i Finland. I höst kommer 
två av kvinnorna att besöka Österbotten, däribland Karleby och Kaustby. 
 
Repertoaren består till största delen av instrumentalmusik och sång på finska. Duon har på 
svenska övat in sången Vem kan segla förutan vind?  
 
Kanteleduon har erbjudit sig att under De gamlas vecka (4-11.10) ge konserter vid vårdcent-
ra och åldringshem i Kronoby kommun. Priset för en konsert uppgår till 440 €. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att ge avslag till förslaget om konserter i Kronoby. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enligt FK:s förslag. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 56/2015 
 
 
72 §. BUDGET          Anhållan om bidrag för vandringsledsprojekt; Terjärv skola 

I Terjärv skola har man följande citat av Pippi Långstrump som årets motto: ”Det här har jag 
aldrig prövat tidigare - det klarar jag säkert”.  
 
Kollegiet uppmärksammade initiativet som kom från Marcus Riska i somras angående sam-
arbete med vildmarksguiderna på folkhögskolan.  
Man har nu kontaktat folkhögskolan och planerar en utedag med äventyrsbana vid skidstu-
gan i oktober med eventuell fortsättning under vintern och våren. Terjärv skola samarbetar 
med Småbönders skola där Anna-Maria Furu, utb. vildmarksguide, arbetar.  
 
Man ansöker om 500€ för finansiering av detta projekt: 

- Två vildmarksguider, resekostnader 
- Hyra för material 
- Förplägnad 

 
I nämndens dispositionsplan för år 2015 finns 1 000 € (2 500 år 2014) reserverat för Kultur i 
skolan, varav 599,25 € återstår att fördela.  
 
Ifjol beslöt nämnden att bevilja Kultur i skolan-bidrag som täckte 50 % av kostnaderna. Enligt 
det givna förslaget beviljas i år bidrag som täcker 25 % av kostnaderna. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar från momentet Kultur i skolan 125 € i bidrag för ovan 
nämnda ändamål. Härefter återstår 474,25 € att fördela. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
_____________________ 
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73 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

- Nuckökommittén beslöt på grund av det låga deltagarantalet att inhibera årets vän-
ortsresa till Nuckö. Samtidigt vill man dock framhålla att man önskar att vänortssam-
arbetet med Nuckö nog fortsätter, men med träffar som återkommer vartannat år. 
Kommittén föreslår att vänortsträffar ordnas enligt följande: Nuckö 2016, Kronoby 
2018, Nuckö 2020 osv. 

 
- Erbjudande om samarbete kring de tobaks- och alkoholförebyggande kampanjerna 

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

- Organisationskommittén för Landskapsstafetten i Kronoby 2016:s mötesprotokoll. Bi-
laga 1/73 § av 21.9.2015. 

 
- År 2017 firas det självständiga Finlands 100-årsjubileum. Temat för jubileumsåret är 

Tillsammans. Statsrådets kansli har tillsatt ett projekt för Finlands 100-årsjubileum 
som samordnar de riksomfattande festligheterna tillsammans med landskapsförbun-
den. FK har utav kommunstyrelsen utsetts till Kronobys kontaktperson till stöd- och 
samordningsgruppen på landskapsnivå.  

 
- FK uppvaktade på revykavalkaden i samband med firandet av TUF:s 120-årsjubileum 

den 19 september 2015. 
 

- Grundutbildning för nya Power Club-ledare i Kronoby och Pedersöre hölls i Edsevö 
19 september 2015. 

 
- FK uppvaktade vid SÖFUK:s kulturchef Vivan Lygdbäcks pensionsfest 16.9.2015 i 

restaurang Fyrklövern i Vasa. 
 

- FK deltog 21.9, tillsammans med Susanne Hongell och Ann-Marie Granholm i en 
skolning i Jakobstad med temat: ”Drogproblemen bland unga i vår region”. 

 
- Till kännedom: 

”K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseums sommaruts-
tällning med Annie Krokfors´ konst som tema har avslutats och tavlorna har återbör-
dats till långivarna för en vecka sedan. Kronoby kommun fick tillbaka sina tavlor till 
biblioteket och gymnasiet. Vi är mycket tacksamma för att ni bidrog till utställningen 
på detta sätt! Utställningen sågs av över 1300 personer och mer än vanligt många 
besökare från Kronoby. Särskilt vill jag tacka för det goda bemötande vi fått på alla 
ställen inom kommunen – det var ett sant nöje att ha att göras med personer som fi-
xar saker så vänligt och snabbt som hos er!” 

 
BESLUT: 
 
Ärendena antecknas till kännedom. 
____________________ 
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74 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Sammanträdet avslutades kl.20.20. 
____________________ 
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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: 54, 58, 59, 60, 61, 64-69 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 53, 55-57, 62, 63, 71, 72 
 
 
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 
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. 
 
 


