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Sammanträdestid Måndag 30 maj 2011 kl 19.00-20.50

Sammanträdesplats Kommungården, Godby

Ärenden:

40 § Konstatera laglighet och beslutförhet
41 § Protokolljusterare
42 § Föredragningslistan
43 § Vision 2030
44 § Ekonomisk rapport
45 § Anhållan om nedsatt arbetstid 
46 § Stipendier
47 § Kontaktperson för Medborgarinstitutet
48 § Informationsärenden

------------
49 § Alternativ lokal för ungdomsgården 

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 30.05.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 40-42 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 40
Beslut:
Mötet konstaterades vara beslutfört och lagenligt 
sammankallat.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 41
Beslut:
Till protokolljusterare utsågs Inga-Lill Rögård och Boris 
Lundberg.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 42
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
49 § Alternativ lokal för ungdomsgården

_ _ _ _ _ _ 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 43 4

VISION 2030

Kfn § 25 (21.03.2011)
Bilaga 1

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden diskuterar dokumentet Vision 2030 och ger sina synpunkter på 
helheten samt nämndens områden till kommunstyrelsen.

Beslut:
Ärendet bordlades för fortsatt diskussion vid nästa möte.
_ _ _ _ _ _ _

Kfn § 43
Kultur- och fritidschefen och nämndens ordförande har på 
nämndens uppdrag tagit fram förslag till utlåtande.

Förslag:
Kultur- och fritidsnämnden framhåller följande med anledning av 
dokumentet Vision 2030:
- nämnden efterlyser långsiktighet vad gäller kommunens 
investeringar
- kulturens inverkan på kommuninvånarnas trivsel och 
välbefinnande borde framkomma bättre
- kultur- och fritidssektorn är i stort behov av mer personal för 
att kunna bibehålla och utveckla verksamheten
- ungdomsgården i centrala Godby borde vara en lokal som 
alltid är öppen och fungerar för alla ungdomar på Norraåland
- det är viktigt att bibehålla samarbetet kring Medis samt att 
utveckla samarbetet med andra kommuner och 
frivilligorganisationer inom nämndens verksamhetsområden

Beslut:
Förslaget godkändes med påpekandet att det varit svårt att ta 
ställning till visionen eftersom det är oklart hur den ska 
användas och konkretiseras. Nämnden vill medverka när 
visionens mål förverkligas.

_ _ _ _ _ _ _
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 44 5

EKONOMISK RAPPORT

Kfn § 44
Kommunstyrelsen ålade i budgeten för 2011 nämnderna att 
minst två gånger per år (per sista april och sista september) 
skicka upp sin budgetuppföljning till styrelsen för behandling. 
Avvikelser i budgetuppföljningen samt kända framtida 
förändringar ska redovisas.
Budgetuppföljningen för sista april 2011 visar att kultur- och 
fritidsnämndens utfall är 150.720 euro vilket är 20,4 procent av 
budgeterade medel. Intäkterna uppgår till 8.541 euro (27,4%), 
utgifterna till 159.262 euro (20,7%).
Nyttjandegraden ligger under budget. Påpekas bör att 
Medborgarinstitutet ännu inte fakturerat rat 1 av Finströms 
andel och att inget bidrag ännu utbetalats till Godby hallen/ 
Godby simhall, hälften av föreningarnas verksamhetsbidrag har 
utbetalats. I övrigt finns inga kända större förändringar som 
påverkar nämndens budget.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden skickar budgetuppföljningen till 
kommunstyrelsen med ovanstående kommentarer.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 45 6

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 

Kfn § 45
Fritidsledaren anhåller om att få fortsätta arbeta 80% från första 
september 2011 till sista augusti 2012 för vård av barn i 
hemmet. Fritidsledaren är nu beviljad partiell vårdledighet 1.1–
31.8.2011. Arrangemanget har fungerat bra.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Anhållan beviljas. Vikarie anställs inte. Ledigheten tas ut som 
kortare arbetsdagar. Övertids-, kvälls- och helgarbete undviks 
under perioden med undantag av ungdomsgårdens 
öppethållning. Timanställd personal tas in om behov uppstår.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 46 7

STIPENDIER

Kfn § 46
Biblioteks- och kulturnämnden fick 2006 lov av upphovsmännen 
att trycka upp och sälja affischer av årstidspsalmerna mot att 
överskottet från försäljningen ges som stipendium till 
finströmsungdomar som ägnar sig åt studier i konstämnena 
sång, musik, bild och skrivande. 430 euro från försäljningen 
finns på kommunens konto. Kostnaden för tryckningen var 400 
euro.
150 euro från senaste års försäljning har satts in i år.

Kultur- och fritidschefens förslag:
De 430 euro som finns överförs till konto 39010 3140 (övrig 
kulturverksamhet övriga försäljningsintäkter). 30 euro, används 
för ett stipendium till elev i Källbo skola. Kollegiet får avgöra till 
vem det utdelas inom ramen för de riktlinjer som gavs när 
årstidspsalmerna överlämnades till biblioteks- och 
kulturnämnden. 
387 euro från den sammanlagda försäljningen används för 
inköp av musikinstrument till Källbo skola. Utgiften belastar 
3910 4580 (övrig kulturverksamhet inventarier)
Nämnden tar samtidigt principbeslut om att i fortsättningen dela 
ut maximalt två stipendier vid skolavslutningen i Källbo skola om 
planscher sålts för att täcka kostnaden.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 47 8

KONTAKTPERSON FÖR MEDBORGARINSTITUTET

Kfn § 47
Biblioteks- och kulturnämnden utsåg 2006 Tuire Granesäter till 
kontaktperson för Medborgarinstitutet för 2006 (§14 
07.02.2006). Därefter har inget beslut om kontaktperson tagits 
och därför bör uppdraget annonseras ut på nytt.
Kontaktpersonens arvode betalas av Medborgarinstitutet.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Uppdraget som Finströms kontaktperson för Medborgarinstitutet 
annonseras ut i Aktuellt i Finströms sommarnummer. 
Intresseanmälningar lämnas in senast 1 augusti.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 48 9

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 48 
Utvärdering av verksamheten

Lösöre

Sommarens utställning i von Knorringmuseet

Undersökning om de åländska biblioteken

Kultur- och fritidschefens förslag
Informationen antecknas till kännedom.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 1 juni 2011



§ nr Sammanträdesdatum 30.05.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 49 10

ALTERNATIV LOKAL FÖR UNGDOMSGÅRDEN

Kfn § 49
Bilaga 1
Kommunstyrelsen har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 
att utreda en möjlig omplacering av ungdomsgårdens och 
orkestrarnas verksamheter till kommunens övriga fastigheter 
(Kst 11.05.2011 § 125).
Kultur- och fritidschefen och fritidsledaren har diskuterat 
alternativen. Slutsatserna i Bilaga 1.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att det 
bästa är om ungdomsgården kan fortsätta i nuvarande 
utrymmen. Enda alternativet är de tidigare utrymmena i södra 
längan. Orkestrarna kan erbjudas utrymme på scenen i 
Breidablick.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _
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