
FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Nr 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 30.08.10 6

Sammanträdestid Måndagen den 30 augusti 2010 kl 19.00-21.35

Kommungården, sammanträdesrummet
Beslutande

x Boman, Ulla, ordf. 
x Englund, Linda, viceordf. 
x Lundberg, Boris 
x Rögård, Inga-Lill 
x Granberg, Kristian
x Pastoor, Frederik 
- Johns, Elof 

- Andersson, Siv 
- Nordberg, Roger
- Holm, Peter 
- Lundberg, Kie
- Wiktorsson, Åke
- Förström, Dan
x Eklund, Fjalar

Föredragande x Sundberg, Fredrika, kultur- och fritidschef 

Övriga närvarande
x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.  

Paragrafer §§  46-55
Underskrifter Ordförande Sekreterare

Ulla Boman Fredrika Sundberg

Protokolljustering Godby den 30 augusti 2010

Inga-Lill Rögård Kristian Granberg

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby den 1 september  2010
på Finströms bibliotek

Intygar Fredrika Sundberg
sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift 





§ nr Sammanträdesdatum 30.8.2010 Sida 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 1 september  2010

FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per mejl och post 23.8.2010

              
   2

Sammanträdestid Måndag 30 augusti  2010 kl 19.00-21.30

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet

Ärenden:

46 § Konstatera laglighet och beslutförhet
47 § Protokolljusterare
48 § Föredragningslistan
49 § Anhållan om hyresbefrielse
50 § Uppföljning av nämndens målsättningar
51 § Avgifter 2011
52 § Budget 2011
53 § Ekonomiplan 2012-2013
54 § Informationsärenden
55 § Leader Åland

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 30.8.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 46-48 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 46
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och  
beslutfört.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 47
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Inga-Lill Rögård och Kristian  
Granberg.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 48
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med tillägget:
§ 55 Leader Åland

_ _ _ _ _ _ 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 1 september  2010



§ nr Sammanträdesdatum 30.8.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 49 4

ANHÅLLAN OM HYRESBEFRIELSE

Kfn § 49
Ålands idrottsdistrikt anhåller om hyresbefrielse i samband  
med att Breidablick utnyttjas som startpunkt för  
Kanonloppet 2010.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Anhållan beviljas.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 1 september  2010



§ nr Sammanträdesdatum 30.8.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 50 5

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅLSÄTTNINGAR 

Kfn § 43 (31.5.2010)

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 29 april när nämndens  
målsättningar för mandatperioden följdes upp, att tema för  
Finströmsdagen och Knorringmuseets utställningar  
diskuteras vid nämnden nästa möte.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden diskuterar eventuellt genomförande av  
Finströmsdagen och tema för denna samt målet och  
teman för Knorringmuseets framtida utställningar.

Beslut:
Diskussionen kring Knorringmuseet bordlades.
Finströmsdagen omvandlas i år till ett Finströmsprojekt  
”Min by” som genomförs under hösten och lanseras i  
höstens första kommunblad som utkommer i september.  
Insamlat material ska beröra framtid, nutid och historia.

_ _ _ _ _ _ _

Kfn § 50
Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden fortsätter diskussionen kring Knorringmuseet.

Beslut:
Ärendet bordlades för vidare diskussion på nästa möte.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 1 september  2010



§ nr Sammanträdesdatum 30.8.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 51 6

AVGIFTER 2011

Kfn § 51
Bilaga 1, Bilaga 2
Kultur- och fritidsnämndens förslag till avgifter för 2011 ska  
lämnas in senast 3 september.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Förslaget till avgifter godkänns och överlämnas till  
kommunstyrelsen.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 1 september  2010



§ nr Sammanträdesdatum 30.8.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 52 7

BUDGET OCH INVESTERINGAR 2011

Kfn § 52

Bilaga 1, Bilaga 3, Bilaga 4
Förslaget till budget för nämndens verksamhetsområde  
ska vara klar 3 september. Av budgetdirektiven framgår  
bland annat att kommunens åtgärdsplan för att få  
ekonomin i balans ska beaktas vid uppgörande av  
budgeten som görs i form av en rambudget. Nämnden kan  
omdisponera sina medel inom budgetramen men får inte 
flytta budgeterade medel mellan drift och investering  
Budgeteringsarbetet utgår ifrån den lagstadgade  
verksamheten för att därefter se om medlen i ramen  
räcker till den icke lagstadgade verksamheten. 

Kultur- och fritidschefens förslag:
Budgetförslaget godkänns och överlämnas till  
kommunstyrelsen med följande påpekanden:
- ansvaret över kostnadsstället för Godby simhall och  
Godbyhallen bör diskuteras. Kultur- och fritidsnämnden  
har ingen påverkan på kostnadsstället och bör därför inte  
heller ansvara för det.
- medlen för personalens utbildning bör återföras till  
nämnden eftersom utbildning är områdesspecifik och bör  
godkännas av kultur- och fritidschefen som är insatt i  
personalens utbildningbehov och fortbildningsutbud inom  
respektive område.
Nämnden föreslår inga investeringar under 2011.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 1 september  2010



§ nr Sammanträdesdatum 30.8.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 53 8

EKONOMIPLAN 2012-2013

Kfn § 53

Bilaga 5
I samband med budgetförslaget för 2011 begär  
kommunstyrelsen in nämndens långtidsplaner för åren  
2012–2013. 

Kultur- och fritidschefens förslag:
Ekonomiplanen godkänns och överlämnas till  
kommunstyrelsen. 

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 1 september  2010



§ nr Sammanträdesdatum 30.8.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 54 9

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 54

Kontorsutrymme för fritidsledaren 

Fritidsaktiviteter 2010-2011
Bilaga 6

Biblioteks- och kulturaktiviteter hösten 2010
Bilaga 7

Ekonomiskt utfall per sista juni
Kultur- och fritidsnämndens utfall per sista juni är 314 312
euro vilket är 42,3  procent av budgeterade medel. Intäkterna 
uppgår till 12 796 euro (31,1%), utgifterna till 327 109 euro 
(41,7%).

Kommunstyrelsens beslut (Kst §241 23.6.2010) att tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden i samråd med 
företagarföreningen vidareutvecklar förutsättningarna för ett  
företagarcentrum i Godby gamla daghem.

Kommunfullmäktiges beslut (Kfm § 42 17.6.2010) att kiosken 
på Mattssons parkering bjuds ut till försäljning.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden antecknar sig informationen till  
kännedom.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 1 september  2010



§ nr Sammanträdesdatum 30.8.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 55 10

LEADER ÅLAND

Kfn § 55
Kultur- och fritidsnämnden diskuterade kommunens  
eventuella medlemskap i Leader Åland. Kommunstyrelsen  
beslöt i september 2007 att avvakta ett medlemskap och 
att om kommunen erfar att det finns intresse bland  
invånarna att ansöka om projektfinansiering genom  
Leader behandlas frågan på nytt.

Beslut:
Kultur- och fritidsnämnden ber kommunstyrelsen utreda  
ett medlemskap med tanke på att bidragsprocenten från  
Leader Åland fastställts till 50 procent och att intresset för  
att ansöka om projektfinansiering därför torde öka.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 1 september  2010


