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Ärendets 
nummer

Ärende

33 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
34 §. PROTOKOLLJUSTERING
35 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
36 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i finska i Kronoby gymnasium med 

undervisningsskyldighet i Ådalens skola
37 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i biologi och geografi  i Kronoby gymnasium  

med undervisningsskyldighet i Ådalens skola.
38 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tjänst som studiehandledare i Kronoby gymnasium
39 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i gymnastik i Ådalens skola med 

undervisningsskyldighet i Kronoby gymnasium.
40 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i matematik, fysik eller kemi i Ådalens skola.
41 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Klasslärartjänst med första placering i Nedervetil 

skola
42 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Speciallärartjänst inom den grundläggande 

utbildningen
43 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked
44 §. TIMRESURS Grundläggande utbildning läsåret 2013-2014
45 §. TIMRESURS Specialundervisningen läsåret 2013-2014
46 § EFTERMIDDAGSVERKSAMHET Anhållan om bidrag/Söderby hem och skkola
47 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
48 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
49 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE
50 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE



KRONOBY KOMMUN

Organ
SVENSKA SKOLSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
25.04.2013

Sida
3/54

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

33 §. 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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34 §. PROTOKOLLJUSTERING

BC:S FÖRSLAG:

Till protokolljusterare utses Anne-Mie Ranta och Jan-Erik Hästö.

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Anne-Mie Ranta och Jan-Erik Hästö och dessa fungerar 
även som rösträknare vid behov.
_________
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35 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BC:S FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 26/2013

36 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i finska i Kronoby gymnasium med 
undervisningsskyldighet i Ådalens skola

Lektorstjänst i finska i Kronoby gymnasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola har 
varit lediganslagen att sökas senast 2.4.2013 kl.15.00. En annons har publicerats    
17.3.2013 i Vasabladet,  Österbottens Tidning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. 
Annonsen har funnits  även på kommunens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 
1.8.2013

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  åtta  personer, av dessa är sex behöriga.  En samman-
ställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 36 25.4.2013 . De sökandes ansöknings-
handlingar finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet.  

Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala.

Enligt kriterierna  i annonsen värdesätts kunskaper i digital undervisningsteknologi och in-
tresse för skolutveckling. Katarina Forss har erfarenhet av distansundervisning via videokon-
ferens och Fronter (lärplattform), därtill har är hon väl insatt i den modersmålsbaserade 
finskundervisningen. Hon har tidigare arbetat inom Ådalens skola och Kronoby gymnasium 
och enligt rektorerna i båda enheterna är hon den mest lämpliga till tjänsten. 

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen väljer Katarina Forss till lektorstjänst i finska i Kronoby gymnasium 
med undervisningsskyldighet i Ådalens skola. Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvidare an-
ställning. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den valde bör inom en månad uppvisa 
godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna 
laga kraft.

BESLUT:

Svenska skolsektionen valde Katarina Forss till lektorstjänst i finska  i Kronoby gym-
nasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola. Tjänsten tillträds 1.8.2013 med 
tillsvidare anställning. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den valde bör inom 
en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 
för att valet skall vinna laga kraft.
__________
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Dnr: BILD 27/2013

37 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i biologi och geografi  i Kronoby 
gymnasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola.

Lektorstjänst i biologi och geografi gymnasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola 
har varit lediganslagen att sökas senast 2.4.2013 kl.15.00. En annons har publicerats    
17.3.2013 i Vasabladet,  Österbottens Tidning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. 
Annonsen har funnits  även på kommunens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 
1.11.2013

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  fyra personer, av dessa är tre behöriga.  Två sökande 
Åsa Rimpilä och Lotta Åbacka intervjuades 12.4.2013. En sammanställning över de sökande 
fogas som Bilaga 1/§ 37 25.4.2013 . De sökandes ansökningshandlingar finns till påseende 
på bildningskansliet samt under mötet.  

Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala.

Åsa Rimpilä har i två års tid skött tjänsten när den ordinarie tjänsteinnehavaren har varit 
tjänstledig. Hon har skött uppgiften väl och är mest lämplig för uppgiften.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen väljer Åsa Rimpilä till lektorstjänst i biologi och geografi  i Kronoby 
gymnasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola. Tjänsten tillträds 1.11.2013 med 
tillsvidare anställning. Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt 
straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

BESLUT:

Svenska skolsektionen valde Åsa Rimpilä till lektorstjänst i biologi och geografi   i 
Kronoby gymnasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola. Tjänsten tillträds 
1.11.2013 med tillsvidare anställning. Den valde bör inom en månad uppvisa godtag-
bart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna 
laga kraft.
__________
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Dnr: BILD 28/2013

38 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tjänst som studiehandledare i Kronoby 
gymnasium

Tjänst som studiehandledare  i Kronoby gymnasium har varit lediganslagen att sökas se-
nast 2.4.2013 kl.15.00. En annons har publicerats    17.3.2013 i Vasabladet,  Österbottens 
Tidning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. Annonsen har funnits  även på kom-
munens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 1.8.2013

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  18 personer, av dessa är en  behörig.  Viola Storbacka, 
Sofia Renlund och Heidi Storbacka har intervjuats 10.4.2013. En sammanställning över de 
sökande fogas som Bilaga 1/§ 38 25.4.2013 . De sökandes ansökningshandlingar finns till 
påseende på bildningskansliet samt under mötet.  

Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala.

Viola Storbacka har arbetat som studiehandledare i Ådalens skola sedan  1996 och har utfört 
sitt arbete väl och är den mest lämpliga för tjänsten.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen väljer Viola Storbacka till studiehandledare   i Kronoby gymnasium.  
Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvidare anställning. Tjänsten besätts med 6 månaders prö-
votid. Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag 
enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

BESLUT:

Svenska skolsektionen valde Viola Storbacka till studiehandledare   i Kronoby gymna-
sium.  Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvidare anställning. Tjänsten besätts med 6 
månaders prövotid. Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt 
straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.
__________
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Dnr: BILD 31/2013

39 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i gymnastik i Ådalens skola med 
undervisningsskyldighet i Kronoby gymnasium.

Lektorstjänst i gymnastik i Ådalens skola med undervisningsskyldighet i Kronoby gymnasium 
har varit lediganslagen att sökas senast 2.4.2013 kl.15.00. En annons har publicerats    
17.3.2013 i Vasabladet,  Österbottens Tidning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. 
Annonsen har funnits  även på kommunens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 
1.8.2013

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  sex personer alla behöriga.  En sammanställning över 
de sökande fogas som Bilaga 1/ § 39 25.4.2013 . De sökandes ansökningshandlingar finns 
till påseende på bildningskansliet samt under mötet.  

Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala.

Enligt kriterierna i annonsen värdesätts god samarbetsförmåga med olika samarbetspart-
ners, t.ex. idrottsföreningar och andra sammanslutningar. Behörighet att undervisa i hälso-
kunskap anses som merit.
Heidi Strandvall har skött tjänsten sedan 18.8.2008 med undantag för ett  uppehåll  år 2010. 
Hon har även behörighet i hälsokunskap och har ett brett nätverk inom idrottsvärlden.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen väljer Heidi Strandvall till lektorstjänst i gymnastik i Ådalens skola 
med undervisningsskyldighet i Kronoby gymnasium. Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvida-
re anställning. Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregis-
terutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

BESLUT:

Svenska skolsektionen valde Heidi Strandvall till lektorstjänst i gymnastik i Ådalens 
skola med undervisningsskyldighet  i Kronoby gymnasium. Tjänsten tillträds 1.8.2013 
med tillsvidare anställning. Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarin-
tyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

________________
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Dnr: BILD 29/2013

40 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Lektor i matematik, fysik eller kemi i Åda-
lens skola.

Lektorstjänst i matematik, fysik och kemi  i Ådalens skola har varit lediganslagen att sökas 
senast 2.4.2013 kl.15.00. En annons har publicerats    17.3.2013 i Vasabladet,  Österbottens 
Tidning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. Annonsen har funnits  även på kom-
munens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 1.8.2013

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  fem  personer, av dessa är fyra behöriga behöriga.  En 
sammanställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 40 25.4.2013. De sökandes ansök-
ningshandlingar finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet.  

Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala.

Jutta Vikman har skött tjänsten i ett års som tidbunden anställning och utfört sitt arbete väl. 
Rektor Tom Forsström rekommenderar henne till tjänsten.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen väljer Jutta Vikman till lektorstjänst i matematik, fysik och kemi i Åda-
lens skola. Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvidare anställning. Tjänsten besätts med 6 
månaders prövotid. Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straff-
registerutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

BESLUT:

Svenska skolsektionen valde Jutta Vikman till lektorstjänst i  matematik, fysik och 
kemi i Ådalens skola. Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvidare anställning. Tjänsten 
besätts med 6 månaders prövotid. Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart 
läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga 
kraft.
____________
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Dnr: BILD 39/2013

41 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Klasslärartjänst med första placering i Ne-
dervetil skola

Klasslärartjänst med första placering i Nedervetil skola har varit lediganslagen att sökas se-
nast 2.4.2013 kl.15.00. En annons har publicerats    17.3.2013 i Vasabladet,  Österbottens 
Tidning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. Annonsen har funnits  även på kom-
munens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 1.8.2013

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  31personer, av dessa är 24 behöriga.  En samman-
ställning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 41 25.3.2013 . De sökandes ansöknings-
handlingar finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet.  

Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala.

Mattias Blomkvist har arbetat vid Nedervetil skola sedan 1.8.2007 och utfört sitt arbetet väl. 
Rektor Margareta Finell rekommenderar honom till tjänsten som den mest lämpliga.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen väljer Mattias Blomkvist till klasslärartjänst med första placering i Ne-
dervetil skola. Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvidare anställning. Den valde bör inom en 
månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att 
valet skall vinna laga kraft.

BESLUT:

Svenska skolsektionen valde Mattias Blomkvist till klasslärartjänst med första placer-
ing i Nedervetil skola. Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvidare anställning. Den valde 
bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 
504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.
___________
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Dnr: BILD 30/2013

42 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Speciallärartjänst inom den grundläggande 
utbildningen

Speciallärartjänst inom den grundläggande utbildningen har varit lediganslagen att sökas 
senast 2.4.2013 kl.15.00. En annons har publicerats    17.3.2013 i Vasabladet,  Österbottens 
Tidning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. Annonsen har funnits  även på kom-
munens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 1.8.2013

Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  12 personer, av dessa är 8 behöriga.  En sammanställ-
ning över de sökande fogas som Bilaga 1/§ 42 25.4.2013 . De sökandes ansökningshand-
lingar finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet.  

Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala.

Enligt kriterierna i annonsen ingår,  förutom engagemang för att undervisa elever som behö-
ver olika stödformer, god kommunikationsförmåga med elever, lärare och vårdnadshavare 
och intresse för egen kompetensutveckling,  även specialundervisningen i förskola och kon-
takterna till åk 1. Caroline Högkvist har startat upp ett dylikt koncept i Nedervetil under läs-
året 2012-2013 och har erfarenhet av att jobba i två olika stadier med olika arbetsätt. Hon 
har även aktivt  utvecklat den s.k. trestegsmodellen för elever med särskilt stöd under pro-
jekttiden åren 2008-2013. Hon har arbetat som speciallärare i kommunen sedan 1.8.2008 
och har gjort ett gott arbete.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen väljer Caroline Högkvist till speciallärare inom den grundläggande 
utbildningen. Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvidare anställning. Den valde bör inom en 
månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att 
valet skall vinna laga kraft.

BESLUT:

Svenska skolsektionen valde Caroline Högkvist till speciallärare inom den grundläg-
gande utbildningen. Tjänsten tillträds 1.8.2013 med tillsvidare anställning. Den valde 
bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 
504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.
__________
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Dnr: BILD 46/2013

43 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Anhållan om avsked

Specialläraren Annika Kinnari  anhåller om avsked från sin tjänst från 1.8.2013.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen beviljar Annika Kinnari avsked från sin tjänst från 1.8.2013.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 41/2013

44 §. TIMRESURS Grundläggande utbildning läsåret 2013-2014

Förslaget till fördelning av undervisningstimmar mellan de olika skolorna baserar sig på årets 
budget, elevantalet och gruppsammansättningarna, antalet elever med 11-årig läroplikt och 
skolornas möjligheter att förverkliga läroplanen. 

Timresursen, som kommer skolan tillgodo, är en s.k. maximiresurs dvs. den skall räcka till all 
undervisning och annan uppgift som är för lärarna lönebaserade. Lärarnas specialuppgifter, 
vilka baserar sig på timersättning enligt gällande avtal, ingår i den fördelade resursen.

Skolorna kan vid planeringen av undervisningen fritt disponera timmarna för varierande 
gruppstorlekar och olika undervisningsarrangemang, på så sätt ökar skolans totalansvar för 
budgeten       

Rektorerna har tillsammans med bildningschefen diskuterat timresursen på ett möte 
26.3.2013

Förslaget till timresurs för den grundläggande utbildningen läsåret 2012-2013 finns i Bilaga 
1/§ 44 25.4.2013.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen godkänner förslaget till timresurs för den grundläggande utbildningen 
läsåret 2013-2014 enligt Bilaga 1/§ 44 25.4.2013.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 42/2013

45 §. TIMRESURS Specialundervisningen läsåret 2013-2014

Som grund för timresursen för specialundervisningen är antalet elever med 11-årig läroplikt, 
antalet elever som är överförda till  särskilt stöd och antalet elever i skolan. Diskussioner har 
förts på speciallärarnas möten och med koordinatorn för specialundervisningen.

Timresursen för specialundervisningen kan under läsårets gång variera mellan skolorna ef-
tersom den ursprunglig planen och fördelningen kan ändras när behoven ändras.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen godkänner förslaget till  timresurs för specialundervisningen för läs-
året 2013-2014 enligt Bilaga 1/§ 45 25.4.2013.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 44/2013

46 §. EFTERMIDDAGSVERKSAMHET ANHÅLLAN OM BIDRAG/SÖDERBY HEM 
OCH SKOLA

Söderby Hem och Skola har i en skrivelse Bilaga 1/§ 46 25.4.2013 anhållit om bidrag för 
eftermiddagsverksamhet till Söderby skola från hösten 2013. Svenska skolsektionen fattade 
beslut om avtal  för eftermiddagsverksamheten i kommunen 14.3.2013 31 §, enligt avtalet är 
eftermiddagsverksamheten koncentrerad till tre platser, Terjärv, Nedervetil och Kronoby.

Eftermiddagsverksamheten är ämnad för elever i åk 1 och 2 samt övriga elever i åk 3-9 som 
är i behov av särskilt stöd. Inkommande höst går endast fyra elever i åk 1-2 vilket betyder att 
en s.k. normal eftermiddagsverksamhet enligt normerna inte är möjlig, enligt Mona Ahlsved 
på Botnia 4H borde minimigränsen vara minst sju elever. De två senaste åren har kommu-
nen med klubbtimmar sponsorerat eftermiddagsverksamheten på bekostnad av andra sko-
lors klubbehov. Detta är inte möjligt mera från hösten 2013.

Om Söderby Hem och Skola tillsammans med Botnia 4H ordnar en eftermiddagsverksamhe-
ten utanför kommunens avtal med Botnia 4H kan reglerna även vara annorlunda, dvs. även 
tillåta elever från åk 3-6 delta i verksamheten. Kommunens andel kunde då vara ett bidrag till 
Söderby Hem och Skol som då ansvarar för verksamheten.

BC:S FÖRSLAG:

Svenska skolsektionen ger ett bidrag á 1500 € till Söderby Hem och Skola för eftermiddags-
verksamheten i Söderby skola läsåret 2013-2014.

BESLUT:

Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget.
__________
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Dnr: BILD 43/2013

47 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

________________
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48 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

_____________
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49 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

__________
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Dnr: BILD 47/2013

50 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE

_________
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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 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 33-35

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

Paragrafer 36-46

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: 36-46

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 undertecknas av 
den som framställer det.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling  kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till 
Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS.

Paragrafer:
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan 
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommu-
nen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid  30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Besvärstid 30 dagar Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet
§ 47-50 PB 200, 65101  VASA

registratur.vastra@rfv.fi
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 skriften. 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. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.


