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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 7 mars 2016
Kommungården.

Ordförande

Inger Backman

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

Kaisa Karlström, fritidskoordinator

Sammanträdestid Onsdagen, den 17 februari 2016, kl.18.00-

Sammanträdesplats Kronoby ishall Cronehov

Ärendets
nummer

Ärende

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

sammanträden 2016
4 §. BUDGET Verksamhetsberättelse för år 2015
5 §. BUDGET Verkställighetsdirektiv för budgeten 2016
6 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2016; idrott
7 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2016; kultur
8 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2016; ungdom
9 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2016; nykterhet
10 §. BIDRAG Understöd från idrottssektorn
11 §. BIDRAG Understöd från kultursektorn
12 §. BIDRAG Understöd från ungdomssektorn
13 §. BUDGET Förslag till investeringar 2016
14 §. BIDRAG Anhållan om bidrag från Kultur i skolan; Kronoby gymnasium
15 §. BIDRAG Anhållan om bidrag från Kultur i skolan; Nedervetil skola,

Terjärv skola och Centralskolan
16 §. INITIATIV En större musiksatsning i Kronoby; Heidi Forsström
17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
18 §. NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV
19 §. NYKTERHET Erbjudande om samarbete kring Nykterhetsförbundets

språkrör Replik
20 §. BUDGET Erbjudande om medverkan i programblad; Sångfesten i

Karleby 2016
21 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 11.2.2016 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 Anna Parviainen och Karin Saarukka till protokolljusterare för mötet.

BESLUT:

Nämnden utsåg Anna Parviainen och Karin Saarukka till protokolljusterare för mötet.
____________________
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Dnr: FRITID 1/2016

3 §. SAMMANTRÄDEN Kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträden
2016

Preliminära datum för kultur- och fritidsnämndens ordinarie sammanträden 2016:

Onsdagen den 17 februari i Kronoby
Torsdagen den 14 april i Nedervetil
Torsdagen den 9 juni i Terjärv
Torsdagen den 25 augusti i Kronoby
Torsdagen den 6 oktober i Nedervetil
Torsdagen den 17 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 2016.
Bilaga 1/3 § av den 17.2.2016.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att fastslå de preliminära sammanträdesdatumen 2016 samt anteckna da-
tumen till kännedom.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt FK:s förslag.
_____________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
17.02.2016

Sida
1/6

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: FRITID 2/2016

4 §. BUDGET Verksamhetsberättelse för år 2015

I verksamhetsberättelsen skall ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och eko-
nomin, som uppställts av fullmäktige, har uppnåtts. Nämndernas verksamhetsberättelser bör
vara uppgjorda och färdigt ifyllda inom februari månad. Bilaga 1/4 § av 17.2.2016.

Från och med bokslutet 2004 har alla sektorer nyckeltal uträknade under sina uppgiftsområden
i verksamhetsberättelsen. För nyckeltalen finns inga centrala rekommendationer. När bok-
slutssiffrorna för 2015 är klara räknar nämnderna själva ut sina nyckeltal och inför siffrorna.

Nämnderna bör också ge in en förklaring till eventuella överskridningar i fråga om kapitalan-
skaffningar. Dessa uppgifter inges som en separat utredning till ekonomikansliet, där man se-
dan sammanställer uppgifterna för bokslutet i enighet med revisorns krav.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 2015 samt bevilja FK rätt att komplet-
tera den med bland annat nyckeltalen.

BESLUT:

Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
_____________________
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Dnr: FRITID 3/2016

5 §. BUDGET Verkställighetsdirektiv för budgeten 2016

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 17.12.2015, § 65 godkänt kommunens budget
för år 2016 och ekonomiplan för åren 2017-2018.

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 ändamåls-
enligt, dock så att nettoanslaget inte överskrids på nämndnivå.

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

Med de uppgjorda budgetförslagen som grund, justerar nämnderna sina dispositionsplaner så
att de överensstämmer med fullmäktiges beslut. Nämndernas dispositionsplaner inlämnas till
bokföraren senast 19.2.2016.

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 2016 jämte
deras ersättare bör per nämnd meddelas till bokföraren i början av året. Tillvägagångssättet
har varit att tjänsteinnehavaren (fritidskoordinatorn) granskar och sektorchefen (bildningsche-
fen) 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 för-
säkran om riktig prisnivå är det viktigt att offerter inbegärs.

Övriga verkställighetsdirektiv framgår ur Bilaga 1/5 § av 17.2.2016

Kultur- och fritidsnämndens godkända budget och målsättningar presenteras i Bilaga 2/5 § av
17.2.2016

Nämndens investeringar framgår av Bilaga 3/5 § av 17.2.2016

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 (Malin Brännkärr som ersättare).

T.f. KD Malin Brännkärr påminde nämnden om att enligt kommunfullmäktiges beslut skall mål-
sättningen vara att inom alla sektorer spara 0,72 % i sina dispositionsplaner.
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BESLUT:

Nämnden beslöt enligt förslaget, med tillägget att sparprocenten inte tas från kultur-,
ungdoms- eller nykterhetsbudgeten.
______________________
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Dnr: FRITID 4/2016

6 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2016; idrott

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

Utgifter 373 128 €
Inkomster 29 209 €
Netto 343 919 €

Förslag till dispositionsplan för idrottsarbete presenteras i Bilaga 1/6 § av 17.2.2016

Det totala anslaget för idrottsverksamhet är följande:

Utgifter 276 836 €
Inkomster 26 109 €
Netto 250 727 €

Ishallarna hör under idrottsplaner och rinkar. Enligt samarbetsavtalet med Terjärv Ishall budge-
teras ett driftsanslag på 5 000 €. Driftsanslaget till Kronoby ishall Cronehov belastar tekniska
nämndens budget.

År 2015 gick stora idrottstävlingar, såsom SFIM i friidrott och FSOM i orientering av stapeln i
Kronoby. Dessa förutsatte då en prioritering av budgetmedlen till idrotten. Diskussionen bland
nämndmedlemmarna efter beslutet var att man år 2016 går in för att få balans i detta, och då
följaktligen i år skulle sänka på bidragen till idrotten och i stället höja till förmån för ungdoms-
och kultursektorn.

Fördelningen på de olika bidragsformerna framkommer i förslaget till dispositionsplan.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt förslaget.
____________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
17.02.2016

Sida
1/10

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: FRITID 5/2016

7 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2016; kultur

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

Utgifter 373 128 €
Inkomster 29 209 €
Netto 343 919 €

År 2015 gick stora idrottstävlingar, såsom SFIM i friidrott och FSOM i orientering av stapeln i
Kronoby. Dessa, samt Mellersta Österbottens landskapsstafett på skidor 24.1.2016, 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.

Förslag till dispositionsplan för kulturarbete presenteras i Bilaga 1/7 § av 17.2.2016

Det totala anslaget för kulturverksamhet är följande:

Utgifter 44 501 €
Inkomster 1 000 €
Netto 43 501 €

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt FK:s förslag.
____________________
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Dnr: FRITID 6/2016

8 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2016; ungdom

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

Utgifter 373 128 €
Inkomster 29 209 €
Netto 343 919 €

År 2015 gick stora idrottstävlingar, såsom SFIM i friidrott och FSOM i orientering av stapeln i
Kronoby. Dessa, samt Mellersta Österbottens landskapsstafett på skidor 24.1.2016, 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.

Förslag till dispositionsplan för ungdomsarbete presenteras i Bilaga 1/8 § av 17.2.2016

Det totala anslaget för ungdomsverksamhet är följande:

Utgifter 44 445 €
Inkomster 2 000 €
Netto 42 445 €

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt det givna förslaget.
____________________
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Dnr: FRITID 7/2016

9 §. BUDGET Dispositionsplan för budgeten 2016; nykterhet

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

Utgifter 373 128 €
Inkomster 29 209 €
Netto 343 919 €

Förslag till dispositionsplan för nykterhetsarbete presenteras i Bilaga 1/9 § av 17.2.2016

Det totala anslaget för nykterhetsverksamhet är följande:

Utgifter 7 345 €
Inkomster 100 €
Netto 7 245 €

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna dispositionsplanen enligt bilagan.

BESLUT:

Nämnden beslöt efter diskussion enligt förslaget.
____________________
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Dnr: FRITID 8/2016

10 §. BIDRAG Understöd från idrottssektorn

Enligt FK:s förslag till disposition av anslag har nämnden 65 200 € att fördela i bidrag för mo-
tions- och
idrottsverksamhet.

År 2015 gick stora idrottstävlingar, såsom SFIM i friidrott och FSOM i orientering av stapeln i
Kronoby. Dessa förutsatte då en prioritering av budgetmedlen till idrotten. Diskussionen bland
nämndmedlemmarna efter beslutet var att man år 2016 går in för att få balans i detta, och då
följaktligen i år skulle sänka på bidragen till idrotten och i stället höja till förmån för ungdoms-
och kultursektorn. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 2017, är mycket önsk-
värda.

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

Verksamhetsbidrag 23 500
Projektbidrag 7 000
Bidrag för motion för specialgrupper 1 800
Kartbidrag (orienteringskartor) 5 500
Bidrag för ledarutbildning 1 800
Uppvärmningsbidrag 6 500
Bidrag för underhåll av skidspår 11 000
Renoveringsbidrag 7 000
Bidrag för bränsle till skidspår 500
Specialbidrag för simhallskostnader 600

65 200

Verksamhets-, projekt- och renoveringsbidrag, kartbidrag och bidrag för motion för special-
grupper utannonseras att sökas senast torsdagen den 31 mars 2016 kl.16.00. Till ansökning-
arna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2015 samt verk-
samhetsplan och budget för år 2016. Bidrag för ledarutbildning utannonseras att sökas senast
måndagen den 31 oktober 2016 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 mo-
tionsaktiviteter för såväl barn som vuxna är mycket önskvärda. Speciell uppmärksamhet fästs
vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper till motions- och idrottsaktiviteter. Kom-
munen 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
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2019: Jakt, fiske och orientering

Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år, som beviljas verksamhetsbi-
drag, ansvarar för att etiska spelregler (Nuori Suomi eller grenförbundens egna) gås igenom
och följs inom alla sektioner och grupper under året. Framför allt betonas vikten av att idrotts-
aktiviteterna 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 energidryck-
erna.

Bidrag för bränsle till skidspår kan ansökas kontinuerligt under året av privatpersoner eller fö-
reningar, som upprätthåller de mindre skidspåren ute i byarna (ej att förväxlas med moderföre-
ningarnas bidrag för underhåll av skidspår). Bidraget kan beviljas av FK. Anhål-
lan/redovisningen skall inlämnas senast 11.12.2016 kl.16.00.

Bidrag för ledarutbildning, bränsle till skidspår, renovering, motion för specialgrupper och kar-
tor jämställs med projektbidrag och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda
åtgärder). Redovisningen skall inlämnas senast 11.12.2016 kl.16.00.

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 26.11.2008, 51 § kommer idrottssektorns anslag
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 redovisning
jämte el-räkningar för perioden 1.7.2015-30.6.2016 och dessa bör senast den 31.10.2016 in-
lämnas till fritidsbyrån.

Anslaget för underhåll av skidspår vid kommunens tre skidcentra har hittills (förutom ifjol då IK
Myran fick en större summa på grund av Landskapsstafetten 2016) fördelats lika mellan de tre
kommunområdena. Bidraget har utbetalats utan ansökan till moderföreningarna IK Kronan,
TUS och IK Myran (år 2014 uppgick summan till 3 833 €/förening). Av föreningarna förutsätts
att bidraget i sin helhet går till upprätthållande av spåren.

I förslaget till dispositionsplan fördelas anslaget i år enligt följande:
IK Myran 3 666
IK Kronan 3 666
TUS 3 666

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

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna ovanstående bidragsfördelningsprinciper inom idrottssektorn.

BESLUT:
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Kultur- och fritidsnämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
___________________
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Dnr: FRITID 9/2016

11 §. BIDRAG Understöd från kultursektorn

Enligt FK:s förslag till disposition av anslag har nämnden 27 500 € att fördela i bidrag för kultu-
rell verksamhet.

År 2015 gick stora idrottstävlingar, såsom SFIM i friidrott och FSOM i orientering av stapeln i
Kronoby. Dessa förutsatte då en prioritering av budgetmedlen till idrotten. Diskussionen bland
nämndmedlemmarna efter beslutet var att man år 2016 går in för att få balans i detta, och då
följaktligen i år skulle sänka på bidragen till idrotten och i stället höja till förmån för ungdoms-
och kultursektorn. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 2017, är mycket önsk-
värda.

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

Verksamhetsbidrag 12 500
Projektbidrag 8 500
Marknadsföringsbidrag 2 000
Kultur i skolan 2 500
Kultur i vården 2 000

27 500

Verksamhets- och projektbidrag utannonseras att sökas senast torsdagen den 31 mars 2016
kl.16.00. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut
för år 2015 samt verksamhetsplan och budget för år 2016. 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 utanför den norma-
la regelbundna verksamheten. Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut har föreningarna upp-
manats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet.

Vid fördelningen av projektbidrag prioriteras projekt, som främjar det lokala kulturlivet och ut-
budet av kulturaktiviteter samt samarbetsprojekt olika föreningar/grupper emellan. Projekt som
når nya målgrupper eller som uppmärksammar firandet av Finland 100 år är speciellt önskvär-
da. Enskilda kulturutövare kan även beviljas bidrag inom ramen för verksamhets- och projekt-
bidragsanslaget, 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. Redovisningen skall inlämnas senast
11.12.2016 kl.16.00.

Bidrag för kultur i vården kan sökas kontinuerligt under året. Bidraget kan beviljas av fritidsko-
ordinatorn. Bilaga 1/11 § av 17.2.2016.
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Kriterier för erhållande av bidrag för kulturella uppträdanden vid boendeplatser och vårdinrätt-
ningar
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.
Efter uppträdandet skall gruppen be om kvittering av vårdenhetens personal för uppträdandet
(plats, tid och kvittering).
Föreningen/gruppen fakturerar Kronoby kommun/Fritidsbyrån efter 5 uppträdanden eller i slu-
tet av året.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna ovanstående bidragsfördelningsprinciper inom kultursektorn.

BESLUT:

Anslaget inom kultursektorn fördelas på de olika bidragsformerna enligt följande:

Verksamhetsbidrag 12 500
Projektbidrag 8 500
Marknadsföringsbidrag 2 000
Kultur i skolan 3 500
Kultur i vården 1 000
____________________
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Dnr: FRITID 10/2016

12 §. BIDRAG Understöd från ungdomssektorn

Enligt FK:s förslag till disposition av anslag har nämnden 18 000 € att fördela i bidrag för ung-
domsverksamhet.

År 2015 gick stora idrottstävlingar, såsom SFIM i friidrott och FSOM i orientering av stapeln i
Kronoby. Dessa förutsatte då en prioritering av budgetmedlen till idrotten. Diskussionen bland
nämndmedlemmarna efter beslutet var att man år 2016 går in för att få balans i detta, och då
följaktligen i år skulle sänka på bidragen till idrotten och i stället höja till förmån för ungdoms-
och kultursektorn. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 2017, är mycket önsk-
värda.

Förslaget är att anslaget inom ungdomssektorn fördelas på de olika bidragsformerna enligt år
2014, och i nästa års strävar man till att höja till förmån för ungdomssektorn:

Verksamhetsbidrag 6 000 €
Projektbidrag 2 000 €
Renoveringsbidrag 4 000 €
Hyresbidrag 5 000 €
Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning 1 000 €

18 000 €

Verksamhets-, projekt-, och renoveringsbidrag utannonseras att sökas senast torsdagen den
31 mars 2016 kl.16.00. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberät-
telse och bokslut för år 2015 samt verksamhetsplan och budget för år 2016. Hyresbidrag samt
bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning utannonseras att sökas senast måndagen
den 31 oktober 2016 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 normala
regelbundna verksamheten.

Speciell uppmärksamhet fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper och be-
främja ungdomarnas egna initiativ vad gäller fritidssysselsättning. Projekt som uppmärksam-
mar firandet av Finland 100 år är speciellt önskvärda.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att godkänna ovanstående bidragsfördelningsprinciper inom ungdomssek-
torn.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt förslaget.
___________________
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Dnr: FRITID 11/2016

13 §. BUDGET Förslag till investeringar 2016

Kommunfullmäktige har vid sitt möte 17.12.2015, 65 § beslutat att för kultur- och fritidsnämn-
dens del finns följande investeringar med i den godkända ekonomiplanen 2016-2018:

INVENTARIER BUDGET 2016 PLAN 2017 PLAN 2018

20 000 15 000 15 000

2016: 20 000€ för anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar samt
idrottshallen).
2017-2018: 15 000€ för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, kondi-
tionssalar samt idrottshallen).

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

Idrottshallens krafthall är i flitigt bruk. En del av redskapen har blivit så slitna så en uppdatering
är synnerligen högaktuell. FK har utrett olika alternativ och prisuppgifter för redskap till kondi-
tionssalen.

Offerter har begärts av två företag; Ab HUR Oy och Wasa Gym Trading Oy. Båda företagen
har fått meddelande om att totalkostnaden får vara max 15 000 € (moms 0 %). Bilaga 1/13 §
av den 17.2.2016.
Offerterna fanns till påseende under mötet.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden diskuterar offerterna och fattar beslut gällande beställningen av redskap.

BESLUT:

Kultur- och fritidsnämnden beslöt att en arbetsgrupp bestående av Inger Backman, Kim
Djupsjöbacka, Marcus Riska och Kaisa Karlström skulle ta närmare reda på vilka red-
skap som behövs och/eller önskas till krafthallen. Arbetsgruppen fick fullmakt att be-
döma vad som anskaffas, samt sköta beställningen till en summa av max 15 000 €
(moms 0 %). Arbetsgruppen sammanträder 26.2.2016 för att fatta beslut gällande an-
skaffningen.
_____________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
17.02.2016

Sida
1/20

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: FRITID 12/2016

14 §. BIDRAG Anhållan om bidrag från Kultur i skolan; Kronoby gymnasium

Gymnasiet kommer under veckan efter penkkis att reservera två (lärararbets)dagar för arbete
med den nya läroplanen "glp-16". Under den ena dagen har man fått löfte om att teaterpeda-
gogerna i Vasa ställer upp med ett dramainslag för gymnasiets ettor. Tvåorna har prao och
abiturienterna är då borta.

Kostnaderna för dramainslaget löper på 600 € + resekostnader (ca 100 €), totalt ca 700 €.

Ett utkast till program för Temadagen för gymnasiets ettor:
Träning i presentation och samarbete
Gymnasiets ettor delas förslagsvis upp i två grupper (ex. 1A och 1B) varvid båda får ett paket
på 5 x 45 minuter (totalt 10 x 45 min). Kursledare Nina Dahl-Tallgren och Sarah Bergkulla

I programmet ingår:
- övning av hur man presenterar ett material inför publik
- tala fritt (kunna materialet) eller läsa från ett papper
- viktigt att komma ihåg när man uppträder inför åhörare

- kroppshållningen
- fokuseringen av blicken
- pauseringen
- interaktionen med publiken
- material som stöd, i handen el på ett bord
- användningen av mikrofon
- tips för att mildra stressen inför uppträdande

- beräkning av tidsanvändningen
- publikens agerande, hur stöder åhörarna den som uppträder
- samarbetsövningar som stöd för träning av presentationstekniken

Gymnasiet anhåller om ett bidrag från anslaget "kultur i skolan" för att bekosta dagen.

I nämndens dispositionsplan för år 2016 finns 2 500 € (2 500 € år 2014, 1 000 € år 2015) re-
serverat för Kultur i skolan. År 2014 beslöt nämnden att bevilja Kultur i skolan-bidrag som täck-
te 50 % (25 % år 2015) av kostnaderna. Enligt det givna förslaget beviljas i år bidrag som
täcker 50 % av kostnaderna.

FK:S FÖRSLAG:

Kultur- och fritidsnämnden beviljar från momentet Kultur i skolan 350 € i bidrag för ovan nämn-
da ändamål. Härefter återstår 2 150 € att fördela.

Med hänvisning till § 11 finns 3 500 € reserverat för Kultur i skolan i nämndens dispositions-
plan för år 2016.
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BESLUT:

Kultur- och fritidsnämnden beviljar från momentet Kultur i skolan 350 € i bidrag för ovan
nämnda ändamål. Härefter återstår 3 150 € att fördela.
___________________
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Dnr: FRITID 13/2016

15 §. BIDRAG Anhållan om bidrag från Kultur i skolan; Nedervetil
skola, Terjärv skola och Centralskolan

Nedervetil- och Terjärv skolor samt Centralskolan ansöker gemensamt om bidrag för 3 före-
ställningar av Teater Taimines Apollo 21. Norrby- och Påras skolorna ser föreställningen i Cen-
tralskolan, Småbönders skola i Terjärv och Söderby skola i Nedervetil. Priset är 805
€/föreställning och ges i skolorna vecka 15.

I nämndens dispositionsplan för år 2016 finns 2 500 € (2 500 € år 2014, 1 000 € år 2015) re-
serverat för Kultur i skolan varav 2 150 € återstår att fördela. År 2014 beslöt nämnden att bevil-
ja Kultur i skolan-bidrag som täckte 50 % (25 % år 2015) av kostnaderna. Enligt det givna för-
slaget beviljas i år bidrag som täcker 50 % av kostnaderna.

FK:S FÖRSLAG:

Kultur- och fritidsnämnden beviljar från momentet Kultur i skolan 1 207,50 € i bidrag för ovan
nämnda ändamål. Härefter återstår 942,50 € att fördela.

Med hänvisning till § 11 finns 3 500 € reserverat för Kultur i skolan i nämndens dispositions-
plan för år 2016, varav 3 150 € återstår att fördela.

BESLUT:

Kultur- och fritidsnämnden beviljar från momentet Kultur i skolan 1 207,50 € i bidrag för
ovan nämnda ändamål. Härefter återstår 1 942,50 € att fördela.
______________________

.
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Dnr: FRITID 14/2016

16 §. INITIATIV En större musiksatsning i Kronoby; Heidi Forsström

Heidi Forsström, e-post 25.1.2016:
”Det har varit många stora idrottssatsningar i kommunen det senaste året. Bra så. Tycker att nästa stora
projekt kunde vara en musiksatsning!

Det finns i våra kommundelar väldigt många duktiga körer och musiker och kommunen skulle kunna
ordna i samarbete med dessa (och det finns ju bra talkoanda) t.ex. i idrottshallen en stormönstring. Gär-
na med körer i olika åldrar.
T.ex. skulle det kanske på någon av de tre stora skolorna finnas intresse och möjlighet att ordna kör-
klubb på e.m. för att öva. Kanske detta kunde vara verklighet i Kronoby om ca ett år.

Folk som idrottar, musicerar och talkoarbetar mår gott och lever ett meningsfullt liv - det är många i vår
kommun som gör det, låt oss njuta av det goda!
mvh Heidi Forsström, Nedervetil”

År 2017 fyller Finland 100 år. Tema för jubileumsåret är "Tillsammans".

Musiksatsningen i det inkomna initiativet kunde förslagsvis infalla under jubileumsåret.

Kommunstyrelsen 28.9.2015 § 192:
”BESLUT: Kommunstyrelsen utser Kaisa Karlström, Hans-Erik Lindgren, Stig Östdahl, Eva-Lott Björk-
lund, Tom Hansén och Folke Österbacka för planeringen av firandet av Finland 100 år. Kaisa Karlström
sammankallar kommittén och fungerar som dess sekreterare.”

FK:S FÖRSLAG:

Kultur- och fritidsnämnden överför initiativet till den lokala kommittén för firandet av Finland
100 år.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt det givna förslaget.
____________________
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Dnr: FRITID 15/2016

17 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

- På kommunens årsfest 4.1.2016 premierades de idrottare som under år 2016 erhållit
FM-medalj. Likaså årets Kulturpristagare Veteransångarna, Årets talkoinsats inom
ungdomssektorn Samtliga Frivilliga brandkårister, Årets talkoinsats inom kultursektorn
Talkogänget bakom Torgare sommarteater samt Årets motionär Boes Ravall.

- 5 lag deltog i Mellersta Österbottens landskapsstafett på skidor på hemmaplan i Ne-
dervetil söndagen den 24.1.2016. Kronoby kammade hem segern i B-serien.

- Lågstadieskolornas skidkampanj genomförs under tiden 8.2-6.3.2016, då lågstadie-
eleverna antecknar sina skidprestationer. Samtidigt tävlar skolorna om jägargeneralma-
jor Uno Fagernäs´ vandringspris.

- Ett sportlovsprogram håller på att sammanställas och kommer att delas ut till eleverna i
kommunens skolor. Bilaga 1/17 § av 17.2.2016.

- Organisationskommittén för Landskapsstafetten i Kronoby 2016:s mötesprotokoll. Bila-
ga 2/17 § av 17.2.2016.

BESLUT:

Ärendena antecknas till kännedom.
____________________
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18 §. 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 16/2016

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

Nykterhetsförbundets tidning Replik utkommer med fyra nummer per år och förser beslutsfatta-
re och personal med viktig alkohol- och drogpolitisk information. Replik kan lämpligen också
beställas till bibliotek, HVC, skolor etc. Priset för Replik är 18 €/årgång. Vid beställning av
minst 10 prenumerationer blir det 10 €/prenumeration.

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 Kommun-
gården, Kronoby gymnasium och kommunens tre läkarmottagningar och Ådalens skola.

FK:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Nämnden beslöt enhälligt enligt det givna förslaget.
______________________
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Dnr: FRITID 17/2016

20 §. BUDGET Erbjudande om medverkan i programblad; Sångfesten i Karleby
2016

Finlandssvenska Sång- och Musikfesten i Karleby går av stapeln 10-12.6.2016.

Kronoby kommun har fått erbjudande om att med annons delta i programbladet. Bilaga 1/20 §
av den 17.2.2016.

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 25.9.2014 § 62 understöder den inte med annonser i
varken nationella eller lokala föreningars programblad och dylikt.

BESLUT:

Med hänvisning till nämndens tidigare beslut beslöt nämnden att inte delta med annons
i programbladet.
_____________________
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21 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl.20.05.
____________________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

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

Paragrafer:3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om ompröv-
ning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om om-
prövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegä-
ran.
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Kultur- och fritidsnämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegä-
ran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av om-
prövningsbegäran, 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
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat 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 begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


