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13 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
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15 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
16 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
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18 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
19 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
20 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
21 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
22 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
23 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
24 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
25 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
26 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
27 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
28 §. FÖRVALTNING Information om skolornas elevutveckling
29 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Information om lediga tjänster
30 §. GYMNASIESAMARBETET Information om nuläget
31 § KONFIDENTIELLT ÄRENDE
32 §. UNDERVISNINGSÄRENDE  Bidrag i syfte att minska undervisningsgrupperna
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

13 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BC:S FÖRSLAG:

Konstateras att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att sektionen även 
med hänsyn till antalet närvarande är beslutför.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

14 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Stefan Högnabba och Britt-Marie Skuthälla.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

15 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:

§ 32 UNDERVISNINGSÄRENDE Bidrag i syfte att minska undervisningsgrupperna.

________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 24/2012

16 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 16/2012

17 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
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Dnr: BILD 25/2012

18 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 23/2012

19 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

_________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 22/2012

20 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 21/2012

21 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 20/2012

22 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

______________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
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Dnr: BILD 19/2012

23 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
.

__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 18/2012

24 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 17/2012

25 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 30/2012

26 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 29/2012

27 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Dnr: BILD 27/2012

28 §. FÖRVALTNING Information om skolornas elevutveckling

Antalet elever som i år börjar i åk 1 är ca  77, det exakta antalet kommer senare under våren 
när några oklara fall klarnar. Antalet elever är enligt bildningskansliets prognoser, även för-
delningen per skola är i stort sätt enligt prognoser. Antalet anhållan om att få gå i annan sko-
la än anvisad närskola är relativt konstant, alla anhållan har av rektorerna förordats.

I det utbildningspolitiska programmet står det följande:

Kommunen strävar efter att skolorna har minst två klasslärare och 20 elever eller mera. Vid  
en temporär minskning kan en skola få  fortsätta tre år under minimigräsen, men om elev-
prognoserna visar att   elevantalet förblir under 20 elever kan skolan stängas.

Småbönders skola har haft följande elevstatistik.

Läsåret 2009-2010 18 elever
Läsåret 2010-2011 14 elever
Läsåret 2011-2012 16 elever
Läsåret 2012-2013 19 elever

Småbönders skola har varit tre läsår under minimigränsen och det fjärde är inkommande 
läsår. Prognoserna de sju följande åren visar ett elevantal kring ca 20 elever.

Djupsjöbacka skola har läsåret 2012-2013 17 elever, vilket betyder att skolan är första året 
under minigränsen 20 elever. Prognoserna de sju följande  åren visar för tillfället en minsk-
ning varje år med 2-3 elever mindre per år. 

De övriga skolorna ligger för tillfället över minimigränsen, även prognoserna tyder de följande 
sex åren på ett elevantal kring 20 eller mera i Norrby, Påras och Söderby. Centralskolans 
prognoser för samma tidsperiod visar en ökning till ca 120 - 140 elever, Nedervetil skola lig-
ger stabilt  på ca 130 elever i snitt medan Terjärv skola ligger på ca 90-100 elever. Progno-
serna är gjorda enligt statistik över de i dag i kommunen bosatta personer och antalet födda.
Inflyttning, utflyttning  och antalet flyktingar som eventuellt kommunen tar emot påverkar 
elevutvecklingen i kommunen. Under en 10-års period har antalet som börjar åk 1 varit några 
fler per år än antalet födda sju år tidigare. 

Elevantalet i Ådalens skola är mera förutsägbart eftersom det sker lite förändringar  efter att 
elevantalet i åk 1-6 är klart. Ådalens skola har ca 230 – 260 elever de närmaste åren. 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BC:S FÖRSLAG:

Skolsektionen antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 26/2012

29 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Information om lediga tjänster

Kommunerna Karleby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Kronoby har i ett antal 
år haft en gemensam webbportal för tjänsteannonsering, www.ostrobotniajob.fi. Systemet 
har fungerat bra och underlättar bildningskansliernas arbete med  olika sammanställningar, 
listor mm. På sikt kommer kommunerna troligen att övergå till Kuntarekry som webbportal för 
rekrytering av personal.

I år publiceras en annons 18.3.2012  i Vbl och Öt med information om lärartjänsterna i regio-
nen. Via webbportalen kan lärarna söka olika lärartjänster i kommunerna. Ansökningsom-
gången slutar 2.4.2012 kl.15.00.

Behovet av lärare styrs av elevutvecklingen, pensioneringar och tjänstledigheter. Vid pensio-
neringar är det inte självklart att en likadan tjänst lediganslås utan det kan hända att tjänste-
benämningen ändras eller att tjänsten inte mera behövs i nuvarande form. En noggrann ut-
värdering av tjänstestrukturen är nödvändig med tanke på det minskade elevantalet. 

I år lediganslås  en tjänst som lektor i religion och psykolog i gymnasiet med undervisnings-
skyldighet I Ådalens skola, en tjänst som lektor i matematik och fysik eller kemi i Ådalens 
skolan, en tjänst som skokurator och en projektkoordinator för Edu Arena för tiden 1.8.2012 
– 31.12.2013.

På mötet ges mer information om tjänsterna och utsikterna för de närmaste åren.

BC:S FÖRSLAG:

Skolsektionen antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________

.
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Dnr: BILD 28/2012

30 §. GYMNASIESAMARBETET Information om nuläget

Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor utreder det svenskspråkiga gymnasienät-
verket i Finland under våren 2012. Kommunförbundet leder projektet med stöd av Svenska 
kulturfonden.

Gymnasieeleverna i Svenskfinland har rätt till kvalitativ och konkurrenskraftig utbildning samt 
valfrihet nu och i framtiden. Gymnasieutbildningen står inför stora utmaningar. Det ställs allt 
högre krav på kvaliteten i undervisningen och det råder hård konkurrens om studeranden. 
Frågan om hur utbildningen på andra stadiet skall organiseras strukturellt och hur den skall 
finansieras har aktualiserats. 

Kommunförbundet och Svenska kulturfonden har initierat projektet Studentexamen på lika 
villkor för detta ändamål. Det finns sammanlagt 38 gymnasier i Svenskfinland och projektet 
kommer att inkludera dessa.

Projektet pågår under tiden 1.9.2011–31.8.2012 och utmynnar i strategidokument med alter-
nativ för gymnasieutbildningen för de olika regionerna i Svenskfinland. Corinna Tammenmaa 
har anställts som projektchef.

Fyra utredare har utsetts. Utredarnas uppgift är att ta fram alternativ för det svenskspråkiga 
gymnasienätverket i olika regioner.

Bo Rosenberg ansvarar för utredningen i Österbotten. Hit hör 12 gymnasier i Kristinestad, 
Närpes, Malax, Korsholm, Vasa, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Kronoby och Kar-
leby. Studerandeantalet är omkring 2 200.

Samtliga utredningar kommer att vara färdiga i april 2012. Resultaten publiceras vid ett se-
minarium som Kommunförbundet ordnar för gymnasiernas representanter 24.5.2012. Gym-
nasieprojektet startade i Kommunförbundets regi i september 2011.

Skoldirektörerna  och gymnasierektorerna inom Team Nord diskuterade med Bo Rosenberg, 
som är utredare för Österbotten, tisdagen  31.1.2012 i Bennäs. Både skoldirektörerna och 
rektorerna var överens om att inga nya  förvaltningsmodeller är aktuella inom gymnasiesam-
arbetet,  utan gymnasierna i nejden bör fortsätta som självständiga men med ännu mera 
samarbete.

Under 2011 och 2012 har initiativ tagits fram för att stärka samarbetet mellan Karleby svens-
ka gymnasium, Kronoby gymnasium, Karlebynejdens institut och Kronoby folkhögsko-
la/Nordiska konstskolan/Kronoby folkhögskola. Medlemmarna i bildningsnämnden och 
svenska skolsektionen var inbjudna till en diskussion i ärendet tisdagen 17.1.2012. För tillfäl-
le ansöks om externa medel för projektet.

Team Nord fortsätter med sitt syfte att stärka de studerandes möjligheter till brett kursutbud 
via olika studiemöjligheter.
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

BC:S FÖRSLAG:

Skolsektionen antecknar ärendet för kännedom.

Skolsektionen konstaterar att målet för tillfället är att bevara Kronoby gymnasiums självstän-
dighet.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: BILD 31/2012

31 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________________
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker
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fullmäktige

Dnr: BILD 32/2012

32 §. UNDERVISNINGSÄRENDE Bidrag i syfte att minska undervisningsgrupperna

Kronoby kommun erhöll 71910 € särskilt statsbidrag (bilaga till föredragningslistan) i syfte att 
minska stoleken på undervisningsgrupperna.. I denna ansökningsomgång var fokus på 
gruppstorlekar över 25 elever och i viss mån över 20 elever. Statsbidraget ska användas till 
delning av grupperna bl.a. genom resurslärare eller att grupper delas i två grupper. Resurslä-
rare kan betyda att två lärare undervisar samma grupp tillsammans, dvs. två vuxna i grup-
pen.

Statsbidraget kommer att användas under läsåret 2012 -2013 i Centralskolan, Nedervetil och 
Terjärv skola eftersom det fanns grupper i dessa skolor som uppfyllde stipulationerna. In-
kommande vecka förs diskussioner med skolornas rektorer om de praktiska arrangemangen.

BC:S FÖRSLAG:

Skolsektionen antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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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: 13-15, 28-30, 32

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

Paragrafer: 27, 31

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

Svenska skolsektionen i Kronoby kommun
PB 22 (Säbråvägen 2)
68501 KRONOBY

Paragrafer: 27, 31

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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fullmäktige

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 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 

VASA

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid  30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 16-26
Besvärstid  30 dagar

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

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen.

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


