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Redskapsskötare Thomas Ljungberg inledde genom att berätta om verksamheten vid Ne-
dervetil brandstation. Han förevisade också brandbilarna och visade nämnden runt i själva 
fastigheten. 
 
 
22 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 5.4.2016 och tillställts samtliga medlemmar av 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
BESLUT: 
 
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 18/2016 
 
 
23 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Nämnden utser Dan-Anders Granvik och Inger Wistbacka till protokolljusterare för mötet. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden utsåg Dan-Anders Granvik och Inger Wistbacka till protokolljusterare för 
mötet. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 19/2016 
 
 
24 §. BUDGET          Bokföringsrapport 1.1-31.3.2016 

En rapport över kultur- och fritidsnämndens nettoförbrukning under perioden 1.1-31.3.2016 
har sammanställts. 
 
Budgeten för utgifter är 373 128 € varav 50 587 € använts, vilket motsvarar 13,56 %. In-
komsterna har budgeterats till 29 209 € varav 9 249 € influtit, vilket är 19 961 € mindre än 
budgeterat.  Bilaga 1/24 § av 11.4.2016. 
 
För driftsbudgeten är bindningen gentemot fullmäktige netto på nämndnivå. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att anteckna bokföringsrapporten till kännedom. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt förslaget. 
____________________ 
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Dnr: FRITID 21/2016 
 
 
25 §. BIDRAG          Understöd inom idrottssektorn 

Enligt dispositionsplanen för år 2016 har kultur- och fritidsnämnden 65 200 € att fördela i 
bidrag för motions- 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. År 2016 går man in 
för att få balans i detta, och då följaktligen sänks bidragen till idrotten och i stället höjs de till 
förmån för ungdoms- och kultursektorn. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 
2017, är mycket önskvärda. 
 
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 har utannonserats att sökas senast torsdagen den 31 mars 2016 kl.16.00. Till an-
sökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2015 
samt verksamhetsplan 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 
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-
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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 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 
kartor jämställs med projektbidrag och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på ut-
förda åtgärder). Redovisningen skall inlämnas senast 11.12.2016 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 1.7.2015-30.6.2016 och dessa bör senast den 
31.10.2016 inlämnas 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. 
 
Anslaget har i år har utbetalats 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 
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 1-5/25 § av 11.4.2016. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom idrottssektorn enligt bilagorna. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt i enlighet med FK:s förslag. 
____________________ 
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Dnr: FRITID 22/2016 
 
 
26 §. BIDRAG          Understöd inom kultursektorn 

Enligt dispositionsplanen för år 2016 har kultur- och fritidsnämnden 27 500 € att fördela i 
bidrag för kulturell 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. År 2016 går man in 
för att få balans i detta, och då följaktligen sänks bidragen till idrotten och i stället höjs de till 
förmån för ungdoms- och kultursektorn. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 
2017, är mycket önskvärda. 
 
Verksamhetsbidrag  12 500 
Projektbidrag      8 500  
Marknadsföringsbidrag    2 000 
Kultur i skolan    3 500  
Kultur i vården          1 000 
   27 500  
 
Verksamhets- och projektbidrag har utannonserats att sökas senast torsdagen den 31 mars 
2016 kl.16.00. Verksamhetsbidrag utbetalas då beslutet vunnit laga kraft och alla obligatoris-
ka bilagor inlämnats. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej.  
Enligt nämndens beslut kan ej verksamhet som ingår i MI:s kursprogram erhålla verksam-
hetsbidrag. 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 spe-
ciellt önskvärda. Enskilda kulturutövare kan även beviljas bidrag inom ramen för verksam-
hets- och projektbidragsanslaget, dock ej för resekostnader eller kommersiell verksamhet. 
Projektbidrag utbetalas mot redovisning, som ska inlämnas då projektet genomförts eller 
senast 11.12.2016, 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 11.12.2016 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. 
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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 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 2/26 § av 11.4.2016. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom kultursektorn enligt bilagorna.  
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 23/2016 
 
 
27 §. BIDRAG          Understöd inom ungdomssektorn 

Enligt dispositionsplanen för år 2016 har nämnden 18 000 € att fördela i bidrag för ungdoms-
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 önskvärda. 
 
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 renoveringsbidragen utannonserades att sökas senast torsda-
gen den 31 mars 2016 kl.16.00. Enligt nämndens beslut kan ej verksamhet som ingår i MI:s 
kursprogram erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grupper/föreningar kan givetvis söka pro-
jektbidrag för olika projekt som bedrivs utöver den normala regelbundna verksamheten.  
Hyresbidrag samt bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning utannonseras att sö-
kas senast måndagen den 31 oktober 2016 kl.16.00. För sent inkomna eller ofullständiga 
ansökningar behandlas ej. 
 
Speciell uppmärksamhet fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper och 
befrämja ungdomarnas egna initiativ vad gäller fritidssysselsättning. Projekt som uppmärk-
sammar firandet av Finland 100 år är speciellt önskvärda. 
 
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 1-3/27 § av 11.4.2016. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom ungdomssektorn enligt bilagorna. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
_____________________
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Dnr: FRITID 24/2016 
 
 
28 §. IDROTT          Anbud på vaktmästar- och övervakningsarbete vid Kronoby id-

rottshall 

Städningen och övervakningen av Kronoby idrottshall har sedan år 1.8.2013 skötts av Teijo 
Selkälä.  
 
Kultur- och fritidsnämnden 8.6.2015, § 38: 
”Kultur- och fritidsnämnden besluter att förlänga avtalet med T:mi Teijo Selkälä för vaktmästar- och 
övervakningsarbete vid Kronoby idrottshall för tiden 1.8.2015-31.7.2016.” 

 
Teijo Selkälä har meddelat att han inte längre har möjlighet att ställa sig till förfogande för 
ovan nämnda uppdrag. 
 

Anbud på vaktmästar- och övervakningsarbete har inbegärts genom annons i Österbottens 
Tidning och Keskipohjanmaa 12.3.2016 samt på kommunens anslagstavla fr.o.m. 14.3.2016. 
Anbudshandlingarna, som uppgjorts av fritidskoordinatorn i samråd med tekniska avdelning-
en, har funnits tillgängliga på Kommungården och –byråerna samt på kommunens hemsida. 
 
Inom utsatt tid 31.3.2016 kl.16.00 inkom fem (5) anbud. Dessa fem är Bernt Karlström, 
Strandvalls Bygg, Matts-Erik Bäck, Ville Hernesmaa och Teijo Selkälä. Öppningsprotokollet 
finns i Bilaga 1/28 § av 11.4.2016.  
 

Enligt öppningsprotokollet föreslås för kultur- och fritidsnämnden följande: 
För vaktmästar- och övervakningsarbete vid Kronoby idrottshall anlitas Strandvalls Bygg mot 
fast månadsdebitering. Avtal göres för tiden 1.8.2016-31.7.2017 med option för tiden 
1.8.2017-31.7.2018. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra avtal med Strandvalls Bygg för vaktmästar- och 
övervakningsarbete vid Kronoby idrottshall för tiden 1.8.2016-31.7.2017 med option för tiden 
1.8.2017-31.7.2018. 
 
BESLUT: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt i enlighet med förslaget. 
____________________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.04.2016 

 
 
Sida 
2/42 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 25/2016 
 
 
29 §. BUDGET          Inledande diskussioner gällande flytt av medel för idrottsan-

skaffningar samt underhåll och skötsel av idrottsområden och idrottshallen till 
tekniska sektorn 

Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget är uppdelad i fyra delsektorer; idrott, kultur, ungdom 
och nykterhet. I dispositionsplanen för år 2016 har nämnden på idrottssektorn budgeterat 
totalt 250 727 €, varav ca 87 000 € består av nämndarvoden och FK:s löner samt bidrag 
inom idrottssektorn. 
 
Nämndens investeringsbudget består av anslag för anskaffning av redskap till idrottsanlägg-
ningar (planer, konditionssalar samt idrottshallen). I årets budget har 20 000 € upptagits för 
detta ändamål. 
 
Gällande skötsel och underhåll av idrottsplaner samt anskaffning av idrottsredskap till dessa 
finns framför allt kunskapen men också tidsresurserna i högre grad på tekniska än på fritids-
sektorn. I dagens läge upplevs det lite råddigt när kostnaderna skall bokföras eftersom en del 
av bland annat planskötseln och idrottshallens kostnader har liknande kostnadsställen 41101 
(Idrottsplaner och rinkar) och 41103 (Byggnader). Det skulle underlätta för båda sektorerna 
ifall samtliga kostnader, förutom nämndarvoden och FK:s löner samt bidrag inom idrottssek-
torn, skulle överflyttas till tekniska sektorns budget. En del av planansvarige Kimmo Bod-
backas lön har budgeterats på kultur- och fritidsnämndens driftsbudget, eftersom han sedan 
några tillbaka är planansvarig.  
 
Tekniska sektorn ansvarar för fastigheterna (förutom idrottsplanernas servicehus) samt har 
vaktmästare på sina lönelistor (förutom idrottshallens). Anslagen för vaktmästartjänsterna 
(inkl. köptjänstavtalen för skötseln av idrottsplanerna) och kommunens tre krafthallar skulle 
förslagsvis överföras till tekniska sektorn. En överföring av idrottshallens vaktmästare till tek-
niska sektorn skulle också underlätta dejoureringen vid Kommungården, Ådalens skola och 
Samlingshuset. 
 
Efter diskussioner med tekniska chefen Bernt Storbacka och den övriga personalen på tek-
niska sektorn föreslås att de medel, förutom nämndarvoden och FK:s löner samt bidrag inom 
idrottssektorn, som finns i kultur- och fritidsnämndens budget från och med 2017 skulle över-
flyttas till tekniska nämnden. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden diskuterar förslaget. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden diskuterade förslaget. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 26/2016 
 
 
30 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag för Nedervetil RC-bana; Mattias Blomqvist 

Mattias Blomqvist, lärare i Nedervetil skola, har under några år dragit en RC-klubb, en gång i 
veckan efter skolan. Under hösten 2015 började han, klubbmedlemmarna, elever i åk 5 och 
lite talko-folk, med hjälp av sponsorer, bygga en RC-bana med tillhörande ståplats på grus-
planen bakom Nedervetil skola. Själva banan är nu i princip klar men runtomkring den och på 
ståplatsen finns ännu lite jobb att göra.  
 
Det som ännu behöver göras är att det skall byggas bord under ståplatsen, ståplatsen borde 
förstärkas lite, sponsorskyltar skall skaffas, ståplatsen målas och tunneln behöver få en 
greppyta i form av målfärg eller lim blandat med grus. Dessutom funderar man på en åskå-
darläktare. Det som skall skaffas är: 

- Trämaterial 
- Skruv och spik 
- Målfärg och/eller lim 
- Penslar 
- Material för sponsorskyltar 

 
RC-klubben planerar även att under Nedervetilveckan ordna en RC-tävling på banan. Till det 
skulle det behöva skaffas lite rekvisita, t.ex. pokaler. 
 
Det finns många elever som inte är föreningsaktiva och istället spelar mycket datorspel. 
Blomqvist har funderat att införskaffa en eller flera RC-bilar, som de som inte har egna bilar 
kunde få pröva och kanske ett nytt intresse kunde väckas. Folkhälsan i Nedervetil planerar 
en ”Bekanta dig med RC-bilar-dag” nu i vår. Då vore det bra att ha bilar att låna ut. Bilarna 
kunde finnas på skolan och användas under klubbtillfällena och på olika evenemang. 
 
Blomqvist ansöker om 2 000 € i bidrag för att färdigställa RC-banan. Samt bidrag för att kun-
na genomföra tävlingen under Nedervetilveckan. Dessutom ansöker han om bidrag för att 
införskaffa några RC-bilar till klubben. En RC-bil kostar kring 200-300€. 
 
År 2015 beviljades Hem och skolaföreningen Solstrålen r.f. 1 000 € i projektbidrag för grund-
förbättringar vid pulkabacken vid Nedervetil skola.  
 
Kultur- och fritidsnämnden 27.5.2015 § 43: 
”BIDRAG          Anhållan om ändring i redan beviljat projektbidrag; Hem och skolaföreningen Solstrå-

len r.f. 

Mikaela Dahlbacka 15.5.2015: 
”ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV PROJEKTBIDRAG 
 
Hem och skolaföreningen Solstrålen i Nedervetil har beviljats 1000€ i projektbidrag för grundförbätt-
ring av pulkbacken vid Nedervetil skola. Skolan har i sin tur sökt bidrag för samma ändamål från Brita 
Maria Renlunds minne och beviljats 20.000€. 
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I detta nu är det inte ändamålsenligt att använda pengarna från kommunen till detta ändamål innan 
planeringen för området är klar vid skolan. 
 
Hem- och skolaförenigen har även fått förfrågan från skolan om vi kan delta i byggande av en bilbana 
för radiostyrda bilar. Lärare Mattias Blomqvist som är dragare för rc-klubben har varit i kontakt med 
kommunen och man har planer på att överlåta ett område bredvid pulkbacken för ändamålet (Teknis-
ka nämnden behandling 20.5). 
 
Området är 38x17m stort och behöver mycket arbete och material innan banan kan anläggas. Kost-
naderna för grävning och material blir ca 1000€ enligt offert. En läktare ska byggas som enligt uträk-
ningar kommer att kosta ca 1600€. 
 
Undertecknad har varit i kontakt med två andra föreningar, NSB-86 och Ajotilaisuus.fi, som är intresse-
rade att delta i bygget ekonomiskt. Tillsammans kan vi tre föreningar bidra med ca 1000€. 
 
Hem och skolaföreningen Solstrålen hade styrelsemöte måndagen den 11.5 och beslöt då att i detta 
skede inte gå vidare med planerna angående pulkbacken utan försöka satsa på rc-banan, som också 
riktar sig till samma målgrupp. 
 
Solstrålen anhåller därför om att ändra beviljat projektbidrag om 1000€ för pulkbacke till projektbidrag 
för anläggande av rc-bana. 
 
Mikaela Dahlbacka 
Ordförande 
Hem- och skolaföreningen Solstrålen” 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillåta föreningen följande: Det beviljade projektbidraget om 
1000 € för pulkbacke ändras till projektbidrag för anläggande av RC-bana. En redovisning över ge-
nomfört projekt ska tillställas kultur- och fritidsnämnden senast 11.12.2015. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
___________________” 

 
FK:S FÖRSLAG: 
 
FK föreslår att nämnden i detta skede inte beviljar bidrag för det ansökta projektet. Flera ak-
tiviteter skall samsas om området. Med risk för att söndra RC-banan och de befintliga kon-
struktionerna försvåras träningsmöjligheterna för släggkastarna. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
Initiativet är väldigt bra, men det är viktigt att en utförlig planering av hela området 
görs och att området utvecklas så att det är säkert för alla parter att vistas på det. 
Nämnden föreslår också att den befintliga ståplatsen flyttas till motsvarande sida av 
RC-banan för att undvika att bli träffad av släggor. 
_______________________ 
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Dnr: FRITID 27/2016 
 
 
31 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag; Ådalens skola 

Ådalens skola ansöker om bidrag för att kunna ordna en teaterresa till Karleby stadsteater. 
Den 27.4 klockan 10 ska 11 mofi-elever i åk 7 och 15 elever i åk 8, som valt tillvalsfinska 
(Puhumalla paras), se den finska familjepjäsen Puluboi.  
 
http://www.teatteri.kokkola.fi/ohjelma/puluboi 
 
Eftersom vi i den egna kommunen inte har möjlighet att ta del av finska teaterpjäser vill man 
på detta sätt ge eleverna en chans att bekanta sig med det finska kulturlivet. Som lärare i 
finska anser Ulrika Spik det vara ytterst viktigt att eleverna får bekanta sig med talad finska i 
olika situationer och ta del av finsk kultur.  
 
Biljetterna kostar 11 €/st. och bussen beräknas kosta ca 300 euro. Sammanlagt är det 26 
elever och två lärare som åker med på resan. Totalkostnaden för resan torde ligga på ca 600 
€. 
 
I nämndens dispositionsplan för år 2016 finns 3 500 € (2 500 € år 2014, 1 000 € år 2015) 
reserverat för Kultur i skolan varav 1 942,50 € återstår att fördela. År 2014 beslöt nämnden 
att bevilja Kultur i skolan-bidrag som täckte 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 300 € i bidrag för ovan 
nämnda ändamål. Härefter återstår 1 642,50 € att fördela. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enligt FK:s förslag. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 28/2016 
 
 
32 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag för ordnande av Svenska Veckan i Karleby-

nejden 2016 

Svenska veckan 2016 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 på Jungsborg i Karleby den 6 november 
2016. Andra program under veckan är teatergästspel och konserter. 
 
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.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 9.4.2015, § 25: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns projektbidrag bevilja 350 € i bi-
drag för Svenska veckan i Karlebynejden 2015.” 
 

Organisationskommittén anhåller om 1 000 € i bidrag för Svenska Veckan 2016. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns projektbidrag bevilja 
600 € i bidrag för Svenska veckan i Karlebynejden 2016. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 29/2016 
 
 
33 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag för underhållskostnader av ridplan; Nederve-

til Häst Vänner r.f. 

Nedervetil Häst Vänner r.f: 
”Ridplanen behöver underhållas, jämnas, ibland vattnas, sladdas, luckras upp o. till det behövs en 
mönkijä som gör jobbet/drar. Vi saknar ändamålsenliga maskiner ännu, har tillfälliga. Men hur som 
haver åtgår pengar till bränsle. 
Som bäst används planen av upp till 100 st. ryttare/vecka, och då behövs underhåll för att den ska 
hållas i bra skick. Eftersom den är byggd i februari 2015, alltså rätt ny, har vi fått se hur o. följa med 
användningen o. behov av underhåll. Eftersom föreningar o. privata personer som drar upp skidspår 
ute i byarna kan ansöka om bidrag till bränsle, tycker vi att detta infaller under samma kategori. Det 
här är en ny verksamhet o. vi vill uppmärksamma den o. vilka underhållskostnader den förbrukar.” 

 
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut har den 65 200 € att fördela i bidrag för motions- 
och 
idrottsverksamhet. 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  
  
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 

 
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 bidrag för underhåll av skidspår). Bidraget kan beviljas av FK. Anhål-
lan/redovisningen skall inlämnas senast 11.12.2016 kl.16.00.  
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Kommunen har inget bidrag, som heter Bidrag för underhåll av ridplaner. Inte för tillfället, 
åtminstone. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 

Nämnden beslutar ifall bidrag kan beviljas. 
 
Nedervetil Häst Vänner r.f. ansöker om 300 € för ändamålet. 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt efter diskussion att från momentet ungdomssektorns projektbidrag 
bevilja Nedervetil Häst Vänner r.f. max 150 € i bidrag för underhåll av ridplan. Bidraget 
utbetalas mot redovisning jämte kopior på kvitton över betalda bränslekostnader. Re-
dovisningen skall inlämnas senast 16.12.2016. 
________________________ 
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34 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag från Kultur i skolan; Söderby och Norrby 
skolor 

Norrby och Söderby skolor anhåller om bidrag för en gemensam bussresa till Wasa Teater. 
Teaterbesöket sker torsdagen den 21.4.2016 och pjäsen är ”Pippi Långstrump". Kostnaden 
för bussresan är 550€. 
 
I nämndens dispositionsplan för år 2016 finns 3 500 € (2 500 € år 2014, 1 000 € år 2015) 
reserverat för Kultur i skolan varav 1 642,50 € återstår att fördela. År 2014 beslöt nämnden 
att bevilja Kultur i skolan-bidrag som täckte 50 % (25 % år 2015) av kostnaderna. Enligt det 
givna förslaget beviljas i år bidrag som täcker 50 % av kostnaderna. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 17.2.2016 § 15: 
”BIDRAG          Anhållan om bidrag från Kultur i skolan; Nedervetil skola, Terjärv skola och Centralsko-
lan 

Nedervetil- och Terjärv skolor samt Centralskolan ansöker gemensamt om bidrag för 3 föreställningar 
av Teater Taimines Apollo 21. Norrby- och Påras skolorna ser föreställningen i Centralskolan, Små-
bönders 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) reserverat 
för Kultur i skolan varav 2 150 € återstår att fördela. År 2014 beslöt nämnden att bevilja Kultur i skolan-
bidrag som täckte 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 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 dispositionsplan 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. 
______________________” 

 
Kultur- och fritidsnämnden har max 1 gång/år brukat bevilja Kultur i skolan-bidrag till en och 
samma skola. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger avslag på bidragsansökan på grund av att Söderby och Norr-
by skolorna under 2016 redan har fått ta del av Kultur i skolan-bidrag. Härefter återstår 
1 642,50 € att fördela. 
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Samtliga skolor har i år sökt och blivit beviljade Kultur i skolan-bidrag. Eftersom outdelade 
medel finns kvar föreslog Marcus Riska att nämnden ger skolorna möjlighet att ytterligare en 
gång under detta år ansöka om bidrag från Kultur i skolan. Han föreslog att nämnden beviljar 
275 € för ovan nämnda ändamål. 
 
BESLUT:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt efter diskussion att från momentet Kultur i skolan 
bevilja 275 € i bidrag för ovan nämnda ändamål. Härefter återstår 1 367,50 € att fördela. 
FK gavs fullmakt att meddela kommunens skolor om möjligheten att en gång till ansö-
ka om Kultur i skolan-bidrag. 
___________________ 
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35 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

- Nämnden beslöt vid sitt senaste möte att bevilja FK rätt att uppgöra verksamhetsbe-
rättelsen för år 2015 samt komplettera den med bland annat nyckeltalen i ett senare 
skede. Nämnden delges verksamhetsberättelsen för 2015. Bilaga 1/35 § av 
11.4.2016. 

 
- Lågstadieskolornas skidkampanj genomfördes under tiden 8.2-6.3.2016 då eleverna 

antecknade sina skidprestationer. I klassen ”de stora” var eleverna i Nedervetil skola 
de aktivaste skidarna med i medeltal 4,72 prestationer/elev. Påras skola var flitigast i 
att skida i klassen ”de små”. Medeltalet var 18,37 prestationer/elev. I kampen om jä-
gargeneralmajor Uno Fagernäs´ vandringspris fick Påras skola nu sin femte inteck-
ning. Bland alla de svekspråkiga Karleby-skolor, som fick inbjudan, var Vittsar skola 
den enda som antog utmaningen att delta. 

 
- Köptjänstavtal för skötsel av idrottsplanerna (april) maj-september 2016-2018 har i 

samråd med tekniska sektorn förlängts med följande företagare: 
Terjärv (2 planer och grönområden): Dahlviks Service. 
 

- FK deltog 16.3.2016 i de kulturansvarigas vårträff i Pedersöres nya kulturhus Ax.  
 

- Skolornas 22:a landskapsstafett gick av stapeln i Haapavesi den 22 mars 2015.  Kro-
noby representerades av två lag. 

 
- Mellersta Österbottens Kammarorkester höll en gratiskonsert vid Ådalens skola 

31.3.2016. Ett sjuttiotal personer hade sökt sig till konserten. 
 

BESLUT:  
 
Ärendena antecknades till kännedom. 
___________________ 
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36 §. 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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37 §. BIDRAG          Andra omgång för fördelning av outdelade medel inom kultur-
sektorn 
 
Kultur- och fritidsnämnden har fördelat bidrag inom både idrotts- kultur och ungdomssektorn. 
Inom kultursektorn återstår sammanlagt 7 050 € i outdelade medel (3 050 € projektbidrag 
och 4 000 € verksamhetsbidrag). 
 
Av ungdomssektorns projektbidrag återstår sammanlagt 350 € att fördela. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Eftersom nämnden har outdelade medel inom kultursektorn kan föreningarna ansöka om 
bidrag under en andra ansökningsomgång. 
 
BESLUT: 
 
Kultur- och fritidsnämnden anslår Specialbidrag inom kultursektorn att sökas senast 
31.5.2016 kl.16.00. Information om den andra ansökningstiden ges via annons i ÖT. 
350 € flyttas från momentet ungdomssektorns projektbidrag till ungdomssektorns hy-
resbidrag. 
________________________ 
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38 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Sammanträdet avslutades kl.20.54. 
____________________ 
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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: 29 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 25-28, 30-34, 37 
 
 
ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING 
 
Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om 
omprövning 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran.  
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. Omprövningsbe-
gäran 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. 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.04.2016 

 
 
Sida 
2/56 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

 
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 
omprövningsbegäran, 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: vaa-
sa.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 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av 
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget. 
 
 


