
 KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDS-
NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
09.04.2015 

Nr 
2/2015 
Sida 
2/26 

 
 
Sammanträdestid 
 

  

Torsdagen den 9 april 2015, kl.18.00-20.22 

Sammanträdesplats 
 
 

 Småbönders uf-lokal 

Beslutande:  

 

 

 

 
Backman, Inger 
Sandström, Hans 
Granvik, Dan-Anders  
Parviainen, Anna 
Riska, Marcus  
Saarukka, Karin 
Wistbacka, Inger 
 
  
 
 

 

 

 

Ersättare: 

 
Rönnbacka, Ann-Christin 
Djupsjöbacka, Kim 
Granholm, Ann-Marie 
Hansson, Christian 
Molander-Hemgård, Leena-Liis  
Björklund, Olle 
Granvik-Storbacka, Tina 
 

Övriga närvarande:  

 

 
Byggmästar, Liane 
Hongell, Susanne  
Djupsjöbacka, Michael 
Karlström, Kaisa 
 
 
 
 
 

 
kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsens representant 
kommundirektör 
fritidskoordinator 

Paragrafer: 17-34 §. 
 
 

Underskrifter: Ordförande: 

 
 
 
Inger Backman 

Protokollförare: 

 
 
 
Kaisa Karlström 

Protokolljustering 
plats och tid: 

Kronoby, den xxx 2015 

 
 
 
Hans Sandström 

 

 
 
 
Marcus Riska 

Protokollet framlagt 
till påseende, 
plats och tid: 
 
Intygar, underskrift, 
tjänsteställning 

Kronoby, den 27 april 2015 

 
 
Kaisa Karlström, fritidskoordinator 

 



KRONOBY KOMMUN 
Organ 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

KALLELSESIDA 
Utfärdat 
 
2.4.2015 

 
Sida 
 
2/27 

 

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats 

Måndagen den 27 april 2015 
Kommungården. 

Ordförande 

 
 
Inger Backman 

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

 
 
Kaisa Karlström, fritidskoordinator 
 

Sammanträdestid Torsdagen, den 9 april 2015, kl.18.00- 
 

Sammanträdesplats Småbönders uf-lokal 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
18 §. PROTOKOLLJUSTERING 
19 §. BUDGET          Bokföringsrapport 1.1-31.3.2015 
20 §. BUDGET          Komplettering till prislistan för Kronoby idrottshall 
21 §. BIDRAG          Fördelning av anslag till folkhälsoföreningarna 
22 §. BIDRAG          Understöd inom idrottssektorn 
23 §. BIDRAG          Understöd inom kultursektorn 
24 §. BIDRAG          Understöd inom ungdomssektorn 
25 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag för ordnande av Svenska Veckan i 

Karlebynejden 2015 
26 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag; Nedervetil skola 
27 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag; Småbönders skola 
28 §. BIDRAG          Anhållan om hyresbidrag; Norrby byalagsförening r.f. 
29 §. IDROTT          Specialskötsel av idrottsplaner i Kronoby kommun 
30 §. IDROTT          Skötsel av Nedervetil idrottsplan 
31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
32 §. INITIATIV          Vildmarksguidernas möjligheter att utveckla vandringslederna; 

Marcus Riska 
33 §. INITIATIV          Uppmärksammande av FBK-verksamheten i kommunen; 

Hans Sandström 
34 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
09.04.2015 

 
 
Sida 
2/28 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 2.4.2015 och tillställts samtliga medlemmar av 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
____________________ 
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18 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Nämnden utser Hans Sandström och Marcus Riska till protokolljusterare. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden utsåg Hans Sandström och Marcus Riska till protokolljusterare. 
____________________ 
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Dnr: FRITID 13/2015 
 
 
19 §. BUDGET          Bokföringsrapport 1.1-31.3.2015 

En rapport över kultur- och fritidsnämndens nettoförbrukning under perioden 1.1-31.3.2015 
har sammanställts. 
 
Budgeten för utgifter är 399 043 € varav 64 427 € använts, vilket motsvarar 16,15 %. In-
komsterna har budgeterats till 23 970 € varav 7 290 € influtit, vilket är 16 680 € mindre än 
budgeterat.  Bilaga 1/19 § av 9.4.2015. 
 
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 14/2015 
 
 
20 §. BUDGET          Komplettering till prislistan för Kronoby idrottshall 
 
 
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. 
____________________  

 
När de nya priserna fastslogs tog nämnden bort grupp-priset på 10€/grupp. Detta bör återin-
föras. Grupper kan självfallet använda krafthallen trots att de inte längre kan göra en för-
handsbokning.  
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återta grupp-priset på 10€/grupp till prislistan. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt förslaget. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 15/2015 
 
 
21 §. BIDRAG          Fördelning av anslag till folkhälsoföreningarna 

Vid kommunstyrelsens fördelning av understöd till sammanslutningar 9.3.2014 beviljades 4 
000 € till folkhälsoföreningarna i kommunen för simkursverksamhet. Kommunstyrelsen beslöt 
även att fördelningen av anslaget till folkhälsoföreningarna i Kronoby fördelas av kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Föreningen Folkhälsan i Nedervetil inlämnande en anhållan med en önskan om en höjning 
av bidraget för simundervisningsarbete 2015. Bilaga 1/21 § av 9.4.2015. 
 
Bidraget, som utbetalas, baserar sig på föregående års uppgifter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 16.4.2014 § 32: 
”Kultur- och fritidsnämnden fördelar anslaget för simundervisning 2014 mellan folkhälsoföreningarna:  
Folkhälsan i Kronoby 2 975 € 
Folkhälsan i Terjärv 1 017,50 €  
Folkhälsan i Nedervetil 2 007,50 €.” 

 
Vid tidigare fördelning har använts tre komponenter: grundbidrag, elevantal och skjutskost-
nader. Vid fördelningen har inte simkurser, som hållits i simhall beaktats. Stödet gäller en-
dast simskolor utomhus under sommarhalvåret. 
 
Enligt tidigare fördelningsgrunder blir understöden följande: 
 
A) grundbidrag  
Kronoby     500 € 
Terjärv     500 € 
Nedervetil     500 € tot: 1 500 € 
 
B) elevantal (av 2014 års elever) 
Kronoby    58 34 %  425 €  
Terjärv     44  26 %  325 € 
Nedervetil    70  40 %  500 €  tot: 1 250 € 
 
C) transportkostnader (enligt boksluten 2014) 
Kronoby   3 880 €  98 %  1 225 € 
Terjärv    0 € 0 %  0 € 
Nedervetil    88 €  2 %  25 €  tot: 1 250 €  
 
eller sammanlagt får Folkhälsan i Kronoby 2 150 €, Folkhälsan i Terjärv 825 € och Folkhäl-
san i Nedervetil 1 025 €. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar anslaget för simundervisning 2015 mellan folkhälsoföre-
ningarna:  
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Folkhälsan i Kronoby 2 150 € 
Folkhälsan i Terjärv 825 €  
Folkhälsan i Nedervetil 1 025 €. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt FK:s förslag. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 16/2015 
 
 
22 §. BIDRAG          Understöd inom idrottssektorn 

Enligt dispositionsplanen för år 2015 har kultur- och fritidsnämnden 82 000 € att fördela i 
bidrag för motions- och idrottsverksamhet. 
 
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 har utannonserats att sökas senast 31 mars 2015 kl.16.00. Bidrag för ledarutbildning 
utannonseras att sökas senast 30 oktober 2015 kl.16.00. För sent inkomna eller ofullständiga 
ansökningar 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 
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. 
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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 december 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 
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).  
Enligt nämndbeslut 9.2.2015 § 9 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. 
 
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut har föreningarna i samband med bidragsannonse-
ringen uppmanats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet. 
 
Förslag till fördelningen av bidrag inom idrottssektorn. Bilaga 1-5/22 § av 9.4.2015. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom idrottssektorn enligt bilagorna. 
 
Nämnden diskuterade förslaget till fördelning av Bidrag för motion för specialgrupper. Marcus 
Riska föreslog en prioritering av medlen till förmån för verksamheten vid Regnbågen. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att från momentet Idrottssektorns projektbidrag flytta över 600 € till 
momentet Bidrag för motion för specialgrupper. Därefter beviljades bidrag inom id-
rottssektorn enligt bilagorna. Härefter återstår 500 € att fördela från momentet Idrotts-
sektorns projektbidrag. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 17/2015 
 
 
23 §. BIDRAG          Understöd inom kultursektorn 

Enligt dispositionsplanen för år 2015 har kultur- och fritidsnämnden 17 000 € att fördela i 
bidrag för kulturell verksamhet. 
 
Verksamhetsbidrag    7 000 
Projektbidrag      7 000  
Marknadsföringsbidrag    1 000 
Kultur i skolan    1 000  
Kultur i vården          1 000 
   17 000  
 
Verksamhets- och projektbidrag har utannonserats att sökas senast 31 mars 2015 kl.16.00. 
Verksamhetsbidrag utbetalas då beslutet vunnit laga kraft och alla obligatoriska bilagor in-
lämnats. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej. Enligt nämndens 
beslut kan ej verksamhet som ingår i MI:s kursprogram erhålla verksamhetsbidrag. Dessa 
grupper/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utanför den 
normala 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 projektbi-
dragsanslaget, dock ej för resekostnader eller kommersiell verksamhet. Projektbidrag utbeta-
las mot redovisning, som ska inlämnas då projektet genomförts eller senast 11.12.2015, 
kl.16.00. 
 
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 och utbetalas mot redovisning. Redovis-
ningen skall inlämnas senast 11.12.2015 kl.16.00. 
 
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut har föreningarna i samband med bidragsannonse-
ringen uppmanats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet. 
 
Bidrag för kultur i vården kan sökas kontinuerligt under året. Bidraget kan beviljas av fritids-
koordinatorn.  
 
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.  
 
Förslag till fördelningen av bidrag inom kultursektorn. Bilaga 1 och 2/23 § av 9.4.2015. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom kultursektorn enligt bilagorna.  
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 18/2015 
 
 
24 §. BIDRAG          Understöd inom ungdomssektorn 

Enligt dispositionsplanen för år 2015 har nämnden 11 000 € att fördela i bidrag för ungdoms-
verksamhet.  
 
Verksamhetsbidrag   3 500 € 
Projektbidrag    1 500 € 
Renoveringsbidrag   2 000 € 
Hyresbidrag    3 000 € 
Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning 1 000 € 
                                        11 000 € 
 
Verksamhets-, projekt-, och renoveringsbidragen utannonserades att sökas senast 31 mars 
2015 kl.16.00. Enligt nämndens beslut kan ej verksamhet som ingår i MI:s kursprogram er-
hålla verksamhetsbidrag. Dessa grupper/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika 
projekt som bedrivs utöver den normala regelbundna verksamheten.  
Hyresbidrag samt bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning utannonseras att sö-
kas senast 30 oktober 2015 kl.16.00. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar be-
handlas ej. 
 
Speciell uppmärksamhet fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper och 
befrämja ungdomarnas egna initiativ vad gäller fritidssysselsättning. 
 
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut har föreningarna i samband med bidragsannonse-
ringen uppmanats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet. 
 
Förslag till fördelning av bidrag inom ungdomssektorn. Bilaga 1-3/24 § av 9.4.2015. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom ungdomssektorn enligt bilagorna. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt i enlighet med förslaget. 
_________________ 
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Dnr: FRITID 19/2015 
 
 
25 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag för ordnande av Svenska Veckan i Karleby-

nejden 2015 

Svenska veckan 2015 i Karleby och Kronoby är liksom tidigare år en del av en större helhet. 
Samarbetet med Svenska Finlands Folkting fortsätter också i år.  Svensk- och tvåspråkiga 
program ordnas för olika åldrar på olika håll i Karleby och Kronoby. Avsikten är att lyfta fram 
det svenska språket och kulturen. 
 
Svenska Veckan kulminerar i Svenska dagen-festen i fullmäktigesalen vid Kommungården i 
Kronoby den 6 november 2015. Andra program under veckan är teatergästspel och konser-
ter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 29.4.2010, § 33: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslöt att från momentet kultursektorns verksamhetsbidrag bevilja 500€ i 
bidrag för Svenska veckan i Karleby och Kronoby.” 

  
Kultur- och fritidsnämnden, 28.4.2011, § 27: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet ungdomssektorns verksamhetsbidrag bevilja 
500€ i bidrag för Svenska veckan i Karleby och Kronoby.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 18.4.2012, § 26: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns projektbidrag bevilja 600€ i bi-
drag för Svenska veckan i Karleby och Kronoby.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 15.4.2013, § 37: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns verksamhetsbidrag bevilja 600 € 
i bidrag för Svenska veckan i Karlebynejden 2013.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 16.4.2014, § 36: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns verksamhetsbidrag bevilja 500 € 
i bidrag för Svenska veckan i Karlebynejden 2014.” 
 

Organisationskommittén anhåller om 1 000 € i bidrag för Svenska Veckan 2015. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns projektbidrag bevilja 350 
€ i bidrag för Svenska veckan i Karlebynejden 2015. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt det givna förslaget. 
__________________ 
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Dnr: FRITID 20/2015 
 
 
26 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag; Nedervetil skola 

Nedervetil skola har 9.4.2015 bokat in en teaterföreställning med Unga Scenkompaniet. De 
skall se pjäsen Den rasansfulla i Nedervetil skola. Föreställningen lyfter upp ämnet familje-
våld, som är verklighet för många barn, men är skamfyllt och tabubelagt. Två av skolans lä-
rare har sett förhandsvisningen och fått del av pedagogiskt material för för- och efterbehand-
ling av pjäsen. 
 
Nedervetil skola anhåller om 600 € i kulturbidrag för att täcka priset för föreställningen. 
 
I nämndens dispositionsplan för år 2015 finns 1 000 € (2 500 år 2014) reserverat för Kultur i 
skolan. 
 
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 150 € i bidrag för ovan 
nämnda ändamål. Härefter återstår 850 € att fördela. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt FK:s förslag. 
__________________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
09.04.2015 

 
 
Sida 
2/41 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 21/2015 
 
 
27 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag; Småbönders skola 

Småbönders skola ansöker om bidrag för biljettkostnader och skjutskostnader. De har åkt 
buss till Karleby och sett Kyrkbackens skolas musikal ”Movie Night” i Snellmanssalen den 
25.3.2015. 
  
Skolan ansöker om bidrag för biljettkostnader (1 €/person) och busstransport (200 €) Små-
bönders - Karleby – Småbönders. Det sammanlagda priset uppgår till 218 €. 
 
I nämndens dispositionsplan för år 2015 finns 1 000 € (2 500 år 2014) reserverat för Kultur i 
skolan, varav 850 € 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 54,50 € i bidrag för ovan 
nämnda ändamål. Härefter återstår 795,50 € att fördela. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt FK:s förslag. 
__________________ 
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Dnr: FRITID 22/2015 
 
 
28 §. BIDRAG          Anhållan om hyresbidrag; Norrby byalagsförening r.f. 

Ungdomssektorns hyresbidrag har utannonserats att sökas senast 30 oktober 2015 kl.16.00. 
Till anhållan bifogas kopior på el-räkningar för perioden 1.7.2014-30.6.2015. 
 
Norrby byalagsförening r.f. har 30.3.2015 inlämnat en ansökan om hyresbidrag. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att be föreningen återkomma med anhållan vid aktuell tidpunkt inkom-
mande höst. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt förslaget. 
___________________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
09.04.2015 

 
 
Sida 
2/43 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 23/2015 
 
 
29 §. IDROTT          Specialskötsel av idrottsplaner i Kronoby kommun 

Idrottsplanerna i vår kommun är i flitigt bruk. De kräver underhåll och skötsel för att inte för-
falla. Kimmo Bodbacka, områdesansvarig på tekniska sektorn och ansvarig för skötseln av 
kommunens planer, har begärt en offert på specialskötsel av idrottsplanerna kommunens 
idrottsplaner. 
 
Kim Djupsjöbacka: 
”Här en kort sammanfattning över minimi åtgärder som borde göras för att behålla/förbättra tillståndet 
av idrottsplanerna i kommunen.  

- alla idrottsplaner ska djupluftas i starten av säsongen 
- i samband med djupluftning ska kalk och gödsel spridas 
- en del av idrottsplanerna behöver även en andra djupluftning under säsongen 
- dressning/sandfyllning av de tre största idrottsplanerna  
- ytluftning under hela säsongen på Nedervetil idrottsplan behöver göras 
- på hösten behöver idrottsplanerna holkluftas inför vintern 

 
Kostnaden för detta skulle vara ca.  € 7450,- 
 
Tycker att man även borde dressa de andra idrottsplanerna men lämnade ut det ur denna kalkyl. Det-
ta är som sagt minimi åtgärder. 
 
Efter diskussioner med Kimmo Bodbacka så är jag intresserad av att ta på mig det som jag skrivit om 
här ovan. Men det betyder investeringar på maskiner. Utan ett längre samarbetsavtal är de invester-
ingar som fordras inte möjliga. Så jag önskar att vi kunde göra ett samarbetsavtal på fem år för få 
detta att lyckas.  
Alla maskiner som behövs för denna typ av arbete specialmaskiner och dyra. Inget företag i nejden 
har möjlighet att erbjuda denna service. Normalt blir det mycket ringande fram och tillbaka för att få 
ihop de maskiner som behövs. På detta sätt skulle allt lösa sig smidigt och med ett samtal.  
Det positiva med att satsa på detta sätt är att man slipper dyra grundförbättringar av våra idrottspla-
ner. Man spara helt enkelt pengar på sikt.”  

 
FK har tillsammans med Kimmo Bodbacka bekantat sig med offerten och föreslår att vi anli-
tar Kim Djupsjöbacka för detta. 
Av dessa arbeten utför och betalar kommunen ändå en stor del redan nu. Med detta avtal 
skulle vi få samma standard på alla kommunens planer och en entreprenör som sköter des-
sa åtaganden. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att anlita Kim Djupsjöbacka för specialskötsel av idrottsplanerna i Kronoby 
kommun under åren 2015-2019. 
 
BESLUT:  
 
Efter diskussion beslöt nämnden i enlighet med FK:s förslag. 
____________________ 
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Dnr: FRITID 24/2015 
 
 
30 §. IDROTT          Skötsel av Nedervetil idrottsplan 

Köptjänstavtal för skötsel av idrottsplanerna (april) maj-september har ingåtts med följande 
företagare i Terjärv och Kronoby: 

 Kronoby (Centralidrottsplanen, grusplanen samt Hopsala fotbollsplan): Avtal har 
ingåtts med Skalas fastighetsservice för perioden 2014-2016. 

 Terjärv (Heimsjöplanen, grusplanen invid ishallen samt simstranden): Avtal med 
Dahlviks Service har ingåtts för perioden 2014-2015. Kostnaderna för tekniska 
sektorns del uppgår på övriga områden/grönområden enligt följande: maj o. sep-
tember 250 €/månad, juni-augusti 420 €/månad. 

 Terjärv (Forsbackaplanen): Avtal har ingåtts med TUS för perioden 2014-2015. 
 
Köptjänstavtal för skötseln av Nedervetil idrottsplan: 

 Nedervetil (Idrottsplanen, IK Myrans träningsplan och simstranden): Avtalet med 
Anders Dalhem har varit i kraft t.o.m. 30.9.2014. 

 
Anbud har genom annons i Österbottens Tidning och Keskipohjanmaa 21.2.2015 inbegärts 
för skötseln av Nedervetil idrottsplan. Två anbud inlämnades. Bilaga 1/30 § av den 9.4.2015. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Köptjänstavtal för skötsel av området kring Nedervetil idrottsplan föreslås ingås med följande 
företagare för perioden 1.5.2015-30.9.2017 med möjlighet till eventuell fortsättning: Firma K. 
Forsström Ab. 
 
BESLUT:  
 
Köptjänstavtal för skötsel av området kring Nedervetil idrottsplan ingås med Firma K. 
Forsström Ab för perioden 1.5.2015-30.9.2017. 
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31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

- Nämnden beslöt vid sitt senaste möte att bevilja FK rätt att uppgöra verksamhetsbe-
rättelsen för år 2014 samt komplettera den med bland annat nyckeltalen i ett senare 
skede. Nämnden delges verksamhetsberättelsen för 2014. Bilaga 1/31 § av 9.4.2015. 
 

- Kommunstyrelsen har utsett Susanne Hongell till sin företrädare med Sixten Dalvik 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Bilaga 2/31 § av 9.4.2015. 

 
- Lågstadieskolornas skidkampanj genomfördes under tiden 19.1-13.2.2015 då elever-

na antecknade sina skidprestationer. I klassen ”de stora” var eleverna i Nedervetil 
skola de aktivaste skidarna med i medeltal 8,60 prestationer/elev. Påras skola var fli-
tigast i att skida i klassen ”de små”. Medeltalet var 17,40 prestationer/elev. I kampen 
om jägargeneralmajor Uno Fagernäs´ vandringspris fick Påras skola nu sin fjärde in-
teckning.  
 

- Skolornas 21:a landskapsstafett gick av stapeln i Reisjärvi den 24 mars 2015.  Kro-
noby representerades av två lag. 

 
- FK deltog i Svenskspråkiga drogförebyggande dagarna i Vasa 25.3.2014. Bilaga 3/31 

§ av 9.4.2015. 

 
- FK deltog 31.3.2015 vid Nykterhetsförbundet Hälsa och trafiks lokal i Vasa i en träff 

för Power Club-kontaktpersonerna.  
 

- 24-årige Sebastian Nylund, hemma från Kronoby, studerar till samhällspedagog vid 
Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Till utbildningen hör praktikperioder, och han är intres-
serad av att utföra praktiken vid Kronoby kommuns fritidsbyrå. Totalt är det 240 tim-
mar praktik som han behöver. En idé som han har är att försöka starta upp verksam-
heten vid ungdomslokalen i Kronoby igen. Han börjar den 5 maj 2015 och kommer att 
jobba främst kvällar och helger. 

 
- Organisationskommittén för Landskapsstafetten i Kronoby 2016:s mötesprotokoll. Bi-

laga 4/31 § av 9.4.2015 
 

BESLUT: 
 
Ärendena antecknas till kännedom. 
__________________ 
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Dnr: FRITID 25/2015 
 
 
32 §. INITIATIV          Vildmarksguidernas möjligheter att utveckla vandringslederna; 
Marcus Riska 
 
Marcus Riska inlämnade ett initiativ, där han undrar huruvida vildmarksguiderna kunde ut-
veckla vandringslederna i vår kommun. 
 
BESLUT:  
 
Ärendet överförs till beredning. 
__________________ 
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Dnr: FRITID 26/2015 
 
 
33 §. INITIATIV          Uppmärksammande av FBK-verksamheten i kommunen; Hans 

Sandström 

Hans Sandström inlämnade ett initiativ där han undrar huruvida det vore sin plats om kom-
munen på något sätt uppmärksammade FBK-verksamheten i vår kommun. 
 
BESLUT:  
 
Ärendet överlämnas till beredning. 
__________________ 
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34 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Sammanträdet avslutades kl.20.22. 
___________________ 
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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: 31, 32, 33 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 21-30,  
 
 
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. 
 
 


