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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
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Ordförande

Inger Backman

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

Kaisa Karlström, fritidskoordinator

Sammanträdestid Måndagen, den 9 februari 2015, kl.18.00-

Sammanträdesplats Nedervetil Andelsbank

Ärendets
nummer

Ärende

1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2 §. PROTOKOLLJUSTERING
3 §. SAMMANTRÄDEN Kultur- och fritidsnämndens ordinarie

sammanträden 2015
4 §. BUDGET Verkställighetsdirektiv för budgeten 2015
5 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2015; idrott
6 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2015; kultur
7 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2015; ungdom
8 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2015; nykterhet
9 §. BUDGET Understöd från idrottssektorn
10 §. BUDGET Understöd från kultursektorn
11 §. BUDGET Understöd från ungdomssektorn
12 §. IDROTT Genomgång av idrottshallsavgifter samt principer för bokning

av utrymmen i idrottshallen
13 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
14 §. NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV Nämndernas föredragningslistor

och bilagor på nätet
15 §. NYKTERHET Erbjudande om samarbete kring Nykterhetsförbundets

språkrör Replik
16 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 4.2.2015 och tillställts samtliga medlemmar av
kultur- och fritidsnämnden.

BESLUT:

Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför.
__________________
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2 §. PROTOKOLLJUSTERING

Nämnden utser Karin Saarukka och Inger Wistbacka till protokolljusterare.

BESLUT:

Karin Saarukka och Inger Wistbacka valdes till protokolljusterare för mötet.
_____________________
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Dnr: FRITID 1/2015

3 §. SAMMANTRÄDEN Kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträden
2015

Preliminära datum för kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträden 2015:

Måndagen den 9 februari i Nedervetil
Torsdagen den 9 april i Terjärv
Måndagen den 8 juni i Kronoby
Måndagen den 21 september i Nedervetil
Måndagen den 9 november i Terjärv

Kultur- och fritidsnämndens möten börjar vanligen kl.18.00 och alternerar mellan de olika
kommundelarna. Extra sammanträden kan hållas vid behov.

Kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och tekniska nämndens sammanträden år 2015.
Bilaga 1/3 § av den 9.2.2015.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att fastslå de preliminära sammanträdesdatumen 2015 samt anteckna
datumen till kännedom.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt FK:s förslag.
_______________________
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Dnr: FRITID 2/2015

4 §. BUDGET Verkställighetsdirektiv för budgeten 2015

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 18.12.2014, § 68 godkänt kommunens budget
för år 2015.

För driftsbudgeten är bindningen gentemot fullmäktige netto på nämndnivå. Nettobindningen
innebär stor frihet men också stort ansvar för nämnderna. Nämnderna får fritt disponera ut-
gifts- och inkomstanslagen mellan sina uppgiftsområden som de själva anser mest ända-
målsenligt, dock så att nettoanslaget inte överskrids på nämndnivå.

I investeringsdelen är bindningsnivån per projekt eller projektgrupper för såväl beräknade
inkomster som utgifter, förutom för markområden och byggnader jämte värdepapper, vilka
har nettobindning.

Det uppgraderade ekonomförvaltningssystemet, som togs i bruk fr.o.m. 1.1.2009 gäller även
för år 2015. Sektorerna uppgjorde redan för år 2009 sina budgetförslag enligt den nya konto-
planen och den skall förstås också användas nu när dispositionsplanerna för år 2015 upp-
görs.

Med de uppgjorda budgetförslagen som grund, justerar nämnderna sina dispositionsplaner
så att de överensstämmer med fullmäktiges beslut. Nämndernas dispositionsplaner inlämnas
till bokföraren senast 20.2.2015.

Nämnden skall enligt direktiven årligen utse de personer, som på dess vägnar får godkänna
organets räkningar. Namnen på de personer, vilka tilldelats denna rätt gällande år 2015 jäm-
te deras ersättare bör per nämnd meddelas till bokföraren i början av året. Tillvägagångssät-
tet har varit att tjänsteinnehavaren (fritidskoordinatorn) granskar och sektorchefen (bildnings-
chefen) godkänner.

Gällande anskaffningar gäller rekommendationen att kommunens inrättningar så långt som
det är möjligt använder produkter, vilka produceras av företag inom den egna kommunen.
För försäkran om riktig prisnivå är det viktigt att offerter inbegärs.

Övriga verkställighetsdirektiv framgår ur Bilaga 1/4 § av 9.2.2015

Kultur- och fritidsnämndens godkända budget och målsättningar presenteras i Bilaga 2/4 §
av 9.2.2015

Nämndens investeringar framgår av Bilaga 3/4 § av 9.2.2015

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att
1. Anteckna verkställighetsdirektiven och nämndens budget till kännedom.
2. Nämndens räkningar granskas av fritidskoordinatorn (Carita Hellström som ersättare)

och godkänns av bildningschefen (Michael Djupsjöbacka som ersättare).
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BESLUT:

Kultur- och fritidsnämnden beslöt enligt det givna förslaget.
______________________
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Dnr: FRITID 3/2015

5 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2015; idrott

Enligt anvisningarna bör nämnden uppgöra dispositionsplaner för de olika resultatområdena.
Budgeten för nämndens fyra uppgiftsområden är följande:

Utgifter 399 043 €
Inkomster 23 970 €
Netto 375 073 €

Förslag till dispositionsplan för idrottsarbete presenteras i Bilaga 1/5 § av 9.2.2015

Det totala anslaget för idrottsverksamhet är följande:

Utgifter 319 310 €
Inkomster 22 170 €
Netto 297 140 €

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 framkommer i förslaget till dispositionsplan.

År 2015 kommer det att hända mycket på idrottsfronten i vår kommun.
SFIM i friidrott 2015, som är den största tävlingen inom friidrotten i Svenskfinland, går av
stapeln i Nedervetil 11-12.7.2015. Man räknar med att omkring 1 000 personer kommer att
söka sig till Nedervetil idrottsplan då. IF Åsarna står för arrangemangen, men kommunens
sak är att se till att idrottsplanen med dess redskap och utrustning är i skick. Investerings-
medlen 2014 användes för detta ändamål, men vissa tilläggsanskaffningar måste sannolikt
ännu göras.

IK Kronan kommer att tillsammans med GIF arrangera FSOM i orientering 7-9.8.2015. Man
räknar med omkring 700 deltagare till denna tävling. Sprinttävlingen går av stapeln i Krono-
by, och stafetten löps i Öja. Arrangörerna hoppas på att kommunen kan delta med kostna-
derna för uppgörandet av den nya kartan över Kronoby centrum, samt i anskaffningen av nya
Emit-stämpelenheter. Under tävlingens gång kommer dessutom att ordnas ett storläger för
10-17-åringar vid Kronoby Folkhögskola.

Kronoby kommun står värd för Mellersta Österbottens Landskapsstafett på skidor 2016. Sta-
fetten kommer att skidas i Nedervetil. SK Åsen och IK Kronan kommer att stå för de praktis-
ka arrangemangen. Genomförandet av landskapsstafetten kräver spår- och markarbeten vid
skidstadion och skidspåren samt byggande av broar, överfarter och dylikt. Eftersom kommu-
nen står värd för landskapsstafetten belastar kostnaderna kommunstyrelsens budget.

Fritidskoordinatorn har sedan 1.1.2010 jobbat 80%. Det har i praktiken betytt jobb måndag-
torsdag och fredagarna ledigt. Eftersom i synnerhet ordnandet av landskapsstafetten kom-
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mer att ta mycket av arbetstiden under detta år återgår FK till att under perioden 1.6-
31.12.2015 jobba heltid. Detta har beaktats i dispositionsplanen.

Bland annat dessa ovan nämnda stora tävlingar förutsätter en prioritering av budgetmedlen
till förmån för idrotten år 2015.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt förslaget.
_____________________
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Dnr: FRITID 4/2015

6 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2015; kultur

Enligt anvisningarna bör nämnden uppgöra dispositionsplaner för de olika resultatområdena.
Budgeten för nämndens fyra uppgiftsområden är följande:

Utgifter 399 043 €
Inkomster 23 970 €
Netto 375 073 €

Förslag till dispositionsplan för kulturarbete presenteras i Bilaga 1/6 § av 9.2.2015

Det totala anslaget för kulturverksamhet är följande:

Utgifter 35 277 €
Inkomster 800 €
Netto 34 477 €

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt FK:s förslag.
____________________
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Dnr: FRITID 5/2015

7 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2015; ungdom

Enligt anvisningarna bör nämnden uppgöra dispositionsplaner för de olika resultatområdena.
Budgeten för nämndens fyra uppgiftsområden är följande:

Utgifter 399 043 €
Inkomster 23 970 €
Netto 375 073 €

Förslag till dispositionsplan för ungdomsarbete presenteras i Bilaga 1/7 § av 9.2.2015

Det totala anslaget för ungdomsverksamhet är följande:

Utgifter 37 228 €
Inkomster 1 000 €
Netto 36 228 €

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt det givna förslaget.
_______________________
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Dnr: FRITID 6/2015

8 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2015; nykterhet

Enligt anvisningarna bör nämnden uppgöra dispositionsplaner för de olika resultatområdena.
Budgeten för nämndens fyra uppgiftsområden är följande:

Utgifter 399 043 €
Inkomster 23 970 €
Netto 375 073 €

Förslag till dispositionsplan för nykterhetsarbete presenteras i Bilaga 1/8 § av 9.2.2015

Det totala anslaget för nykterhetsverksamhet är följande:

Utgifter 7 229 €
Inkomster 0 €
Netto 7 229 €

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt FK:s förslag.
_____________________
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Dnr: FRITID 7/2015

9 §. BUDGET Understöd från idrottssektorn

Enligt FK:s förslag till disposition av anslag har nämnden 82 000 € att fördela i bidrag för mo-
tions- och
idrottsverksamhet.

Förslaget är att anslaget fördelas på de olika bidragsformerna enligt följande:

Verksamhetsbidrag 26 000
Projektbidrag 9 000
Bidrag för motion för specialgrupper 2 000
Kartbidrag (orienteringskartor) 10 000
Bidrag för ledarutbildning 2 000
Uppvärmningsbidrag 7 000
Skoterbidrag (skidspår) 15 000
Renoveringsbidrag 9 000
Bidrag för bränsle till skidspår 1 000
Specialbidrag för simhallskostnader 1 000

82 000

Verksamhets-, projekt- och renoveringsbidrag, kartbidrag och bidrag för motion för special-
grupper utannonseras att sökas senast tisdagen den 31 mars 2015 kl.16.00. Till ansökning-
arna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2014 samt
verksamhetsplan och budget för år 2015. Bidrag för ledarutbildning utannonseras att sökas
senast fredagen den 30 oktober 2015 kl.16.00. För sent inkomna eller ofullständiga ansök-
ningar behandlas ej.

Vid fördelningen av verksamhets- och projektbidrag prioriteras idrottsverksamhet som riktar
sig till barn och ungdomar. Även projekt som främjar det lokala utbudet av hälsofrämjande
motionsaktiviteter för såväl barn som vuxna är mycket önskvärda. Speciell uppmärksamhet
fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper till motions- och idrottsaktiviteter.
Kommunen har för avsikt att prioritera större idrottsevenemang inom kommunen eller som
ordnas av kommunens föreningar.
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

Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år, som beviljas verksamhets-
bidrag, ansvarar för att etiska spelregler (Nuori Suomi eller grenförbundens egna) gås ige-
nom och följs inom alla sektioner och grupper under året. Framför allt betonas vikten av att
idrottsaktiviteterna bedrivs i sådan miljö där varken tobak, snus, alkohol eller energidrycker
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förtärs. Nämnden stöder alla former av initiativ som är emot användandet av de skadliga
energidryckerna.

Bidrag för bränsle till skidspår kan ansökas kontinuerligt under året av privatpersoner eller
föreningar, som upprätthåller de mindre skidspåren ute i byarna (ej att förväxlas med moder-
föreningarnas skoterbidrag). Bidraget kan beviljas av FK.

Bidrag för ledarutbildning, bränsle till skidspår, renovering, motion för specialgrupper och
kartor jämställs med projektbidrag och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på ut-
förda åtgärder). Redovisningen skall inlämnas senast 11.12.2015 kl.16.00.

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 26.11.2008, 51 § kommer idrottssektorns an-
slag för bidrag för uppvärmning av klubbstugor att, utan anhållan, fördelas mellan TUS, IK
Kronan, IK Myran och Folkhälsan i Nedervetil r.f. Bidraget utbetalas mot inlämnande av re-
dovisning jämte el-räkningar för perioden 1.7.2014-30.6.2015 och dessa bör senast den
11.12.2015 inlämnas till fritidsbyrån.

Anslaget för underhåll av skidspår vid kommunens tre skidcentra har hittills fördelats lika
mellan de tre kommunområdena och utbetalats utan ansökan till moderföreningarna IK Kro-
nan, TUS och IK Myran (år 2014 uppgick summan till 3 833 €/förening).
I förslaget till dispositionsplan fördelas anslaget i år enligt följande:

IK Myran 7 000
IK Kronan 4 000
TUS 4 000

IK Myran kommer att, på grund av Landskapsstafetten 2016 i Kronoby, ha höjda kostnader
bland annat för upprätthållande av skidspåren, för elektricitet, för bränsle och vatten. Därav
motiveringen till det högre anslaget för IK Myran. Av föreningarna förutsätts att bidraget i sin
helhet går till upprätthållande av spåren.

Specialbidrag för simhallskostnader kan ansökas utav privatpersoner. Nämnden förutsätter
att maximibeloppet om 50 €/person används i sin helhet för anskaffning av simbiljetter till
VesiVeijari. Bidraget beviljas utifrån en obligatorisk kod, som antecknats på FPA-kortet. An-
sökningarna gällande specialbidrag för simhallskostnader handläggs under innevarande år
vid fritidsbyrån i Kronoby. Vid behov samarbetar idrottsbyrån med social- och hälsovården
samt idrottsbyrån i Karleby. Bidraget kan beviljas av FK.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna ovanstående bidragsfördelningsprinciper inom idrottssek-
torn.

BESLUT:

Kultur- och fritidsnämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
____________________
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Dnr: FRITID 8/2015

10 §. BUDGET Understöd från kultursektorn

Enligt FK:s förslag till disposition av anslag har nämnden 17 000 € att fördela i bidrag för kul-
turell verksamhet.

Förslaget är att anslaget fördelas på de olika bidragsformerna enligt följande:

Verksamhetsbidrag 7 000
Projektbidrag 7 000
Marknadsföringsbidrag 1 000
Kultur i skolan 1 000
Kultur i vården 1 000

17 000

Verksamhets- och projektbidrag utannonseras att sökas senast tisdagen den 31 mars 2015
kl.16.00. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bok-
slut för år 2014 samt verksamhetsplan och budget för år 2015. För sent inkomna eller ofull-
ständiga ansökningar behandlas ej.

Verksamhet som ingår i MI:s kursprogram kan ej erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grup-
per/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utanför den nor-
mala regelbundna verksamheten.

Vid fördelningen av projektbidrag prioriteras projekt, som främjar det lokala kulturlivet och
utbudet av kulturaktiviteter samt samarbetsprojekt olika föreningar/grupper emellan. Projekt
som når nya målgrupper är speciellt önskvärda. Enskilda kulturutövare kan även beviljas
bidrag inom ramen för verksamhets- och projektbidragsanslaget, dock ej för resekostnader
eller kommersiell verksamhet.

Marknadsföringsbidrag kan sökas kontinuerligt under året för olika kulturprojekt eller -
aktiviteter. Anslaget kan även användas inom barndagvården för ordnande av kulturevene-
mang. Bidraget kan beviljas av fritidskoordinatorn.

Bidrag för kultur i vården kan sökas kontinuerligt under året. Bidraget kan beviljas av fritids-
koordinatorn. Bilaga 1/10 § av 9.2.2015.

Kriterier för erhållande av bidrag för kulturella uppträdanden vid boendeplatser och vårdin-
rättningar
inom Kronoby kommun:
Föreningar, grupper med kultur som huvudsaklig verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden ersätter föreningen/gruppen 40€/gång, max 5 gånger om året
inom Kronoby kommuns område.
Programmets längd 45-60 min.
Programmet kan vara t.ex. recitation, musik, dans, allsång, konstutställning, läsestund m.m.
Föreningen/gruppen kommer själv överens om lämplig tid etc. med vårdenhetens personal.
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Efter uppträdandet skall gruppen be om kvittering av vårdenhetens personal för uppträdan-
det (plats, tid och kvittering).
Föreningen/gruppen fakturerar Kronoby kommun/Fritidsbyrån efter 5 uppträdanden eller i
slutet av året.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna ovanstående bidragsfördelningsprinciper inom kultursek-
torn.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt förslaget.
___________________
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Dnr: FRITID 9/2015

11 §. BUDGET Understöd från ungdomssektorn

Enligt FK:s förslag till disposition av anslag har nämnden 11 000 € att fördela i bidrag för
ungdomsverksamhet.

Förslaget är att anslaget fördelas på de olika bidragsformerna enligt följande:

Verksamhetsbidrag 3 500 €
Projektbidrag 1 500 €
Renoveringsbidrag 2 000 €
Hyresbidrag 3 000 €
Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning 1 000 €

11 000 €

Verksamhets-, projekt-, och renoveringsbidrag utannonseras att sökas senast tisdagen den
31 mars 2015 kl.16.00. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberät-
telse och bokslut för år 2014 samt verksamhetsplan och budget för år 2015. Hyresbidrag
samt bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning utannonseras att sökas senast
fredagen den 30 oktober 2015 kl.16.00. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar
behandlas ej.

Verksamhet som ingår i MI:s kursprogram kan ej erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grup-
per/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utöver den nor-
mala regelbundna verksamheten.

Speciell uppmärksamhet fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper och
befrämja ungdomarnas egna initiativ vad gäller fritidssysselsättning.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna ovanstående bidragsfördelningsprinciper inom ungdoms-
sektorn.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt FK:s förslag.
___________________
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Dnr: FRITID 10/2015

12 §. IDROTT Genomgång av idrottshallsavgifter samt principer för bokning av
utrymmen i idrottshallen

Kommunen övergick för två år sedan till ett modernt elektroniskt bokningssystem för Kronoby
idrottshall.

Enligt § 76 av 14.11.2012 tog kultur- och fritidsnämnden ställning till en höjning av Idrotts-
hallsavgifterna. Vid presentationen av det nya bokningsprogrammet framkom då att det då-
varande timdebiteringssystemet inte passade sig. Därmed föreslogs ett förenhetligande av
priserna samt en årlig justering av prisnivån, i praktiken enbart hela timmar som utgångsläge.

Priserna har blivit oförändrade fram till nu, men en höjning anses motiverad med tanke på
normala årliga justeringar. Bilaga 1/12 § av 9.2.2015.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden fastställer de nya idrottshallsavgifterna och -kriterierna utgående från de givna
förslagen.

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.
____________________
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13 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

- På kommunens årsfest 30.12.2014 premierades de idrottare som under år 2014 er-
hållit FM-medalj. Likaså årets Kulturpristagare Malin Storbjörk, Årets talkoinsats inom
ungdomssektorn Samtliga talkojobbare inom ungdomsföreningarna, Årets talkoinsats
inom kultursektorn Göte Edsvik samt Årets motionär Clas-Eirik Slotte.

- Viceordförande Hans Sandström uppvaktade på TUF:s premiär av revyn Fliinsliipa
den 17 januari 2015.

- 4 lag deltog i Mellersta Österbottens landskapsstafett på skidor i Kannus söndagen
den 25.1.2015.

- Lågstadieskolornas skidkampanj genomförs under tiden 19.1-13.2.2015, då lågsta-
die-eleverna antecknar sina skidprestationer. Samtidigt tävlar skolorna om jägargene-
ralmajor Uno Fagernäs´ vandringspris.

- Ett sportlovsprogram håller på att sammanställas och kommer i god tid att delas ut till
eleverna i kommunens skolor.

- FK är anmäld till Svenskspråkiga drogförebyggande dagarna i Vasa 24-25.3.2015.

- Organisationskommittén för Landskapsstafetten i Kronoby 2016:s mötesprotokoll. Bi-
laga 1/13 § av 9.2.2015

- En kulturproducentstuderande ung dam har hört av sig till fritidsbyrån gällande en
eventuell möjlighet att komma och sommar jobba på kultur- och fritidsnämnden i Kro-
noby. FK har meddelat henne att det tyvärr inte är möjligt.

- Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att tillämpa principen om att publicera föred-
ragninsglistor med bilagor på kommunens hemsida.

- Mellersta Österbottens Landskapsförbund ber kommunerna ge förslag till en ny tid-
punkt för landskapsstafetten. Bilaga 2/13 § av 9.2.2015. Organisationskommittén för
Landskapsstafetten i Kronoby 2016 har gett Stefan Storvall sitt fulla förtroende till att
jobba vidare för en permanent senareläggning av landskapsstafetten.

- Kommunstyrelsen har beslutat återremittera Idrottspolitisk strategi 2015-2019 till kul-
tur- och fritidsnämnden för ny beredning för att kunna samordna den med kommu-
nens allmänna strategi enligt nya kommunallagen.

BESLUT: Ärendena antecknas till kännedom.
_____________________
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Dnr: FRITID 11/2015

14 §. NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV Nämndernas föredragningslistor
och bilagor på nätet

Kommunstyrelsen 2.2.2015, § 30:
”30 §. INITIATIV Elisabeth Hagströms initiativ; nämndernas föredragningslistor på internet

Avdelningssekreteraren:
Elisabeth Hagström inlämnade 22.12.2014 ett initiativ om att nämndernas kompletta föredragningslis-
tor
bör finnas på kommunens hemsida före nämndmöten från och med 1.1.2015.

KD:S FÖRSLAG:
Kronoby kommuns hemsida kommer att uppdateras och nya tekniska lösningar ger möjligheter
till nytt innehåll. Föredragningslistor kan då också publiceras enligt respektive nämnds
beslut.

BESLUT:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att genast tillämpa principen om att publicera
föredragningslistor med bilagor på kommunens hemsida.
Initiativet är härmed besvarat.
____________”

Nämnden diskuterade ovan nämnda beslut, och var eniga i att det ibland kan framkomma
saker i bilagor, som är för privata och absolut inte får publiceras på Internet.

BESLUT:

Kultur- och fritidsnämnden beslöt, efter diskussion, att be kommunstyrelsen precisera
och ge en uttänkt formulering till hur man i nämnderna bör går till väga för att undvika
att känsliga bilagor publiceras på nätet.
_______________________
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Dnr: FRITID 12/2015

15 §. NYKTERHET Erbjudande om samarbete kring Nykterhetsförbundets språk-
rör Replik

Nykterhetsförbundets tidning Replik utkommer med fyra nummer per år och förser beslutsfat-
tare och personal med viktig alkohol- och drogpolitisk information. Replik kan lämpligen ock-
så beställas till bibliotek, HVC, skolor etc. Priset för Replik är 18 €/årgång.

Genom att prenumerera på Replik kan kommuner och städer hjälpa till att sprida kunskaper
om drogfrågor till invånarna.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt senaste år att prenumerera på tidningen Replik till Kom-
mungården, Kronoby gymnasium och kommunens tre läkarmottagningar och Ådalens skola.

FK:S FÖRSLAG:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fortsättningsvis prenumerera på Replik till Kommun-
gården, Kronoby gymnasium och kommunens tre läkarmottagningar och Ådalens skola.

BESLUT:

Nämnden beslöt enhälligt enligt det givna förslaget.
____________________
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16 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl.19.50.
__________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
09.02.2015

Sida
1/23

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 9, 10, 11, 12, 14

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.
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get


