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Sammanträdestid Tisdag 27 oktober 2009 kl 19.00-20.45

Sammanträdesplats Finströms bibliotek 

Ärenden:

62 § Konstatera laglighet och beslutförhet
63 § Protokolljusterare
64 § Föredragningslistan
65 § Vägnamn
66 § Uppsägning av tjänst 
67 § Konstinköp
68 § Informationsärenden

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 62–64 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 62
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och 
beslutfört.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 63
Beslut:
Inga-Lill Rögård och Kristian Granberg utsågs till 
protokolljusterare.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 64
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.

_ _ _ _ _ _ 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 65 4

VÄGNAMN OMRÅDET BAKOM BRANDSTATIONEN

Kfn § 65

Kommunstyrelsen har bett kultur- och fritidsnämnden 
komma med förslag på områdes- och vägnamn till det nya 
bostadsområdet bakom brandstationen i Godby (Kst § 284 
(16.09.2009).
Boende i två fastigheter som angränsar till området 
anhåller om att få behålla vägnamnet Hackspettsvägen 
som används i dag.
Området angränsar till Norrskogsberget och åkern i 
närheten kallas Skraphägnan.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Området ges namnet Skraphägnan, vägnamnen blir 
Skraphägnsvägen, Hackspettsvägen och Spillkråksvägen.

Beslut:
Ärendet återremmitteras för vidare utredning av 
vägnamnen.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
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den 28 oktober 2009
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 66 5

UPPSÄGNING

Kfn § 58 (05.10.2009)
Vaktmästaren vid Breidablick, Harri Hykkyrä, har sagt upp 
sig och slutar sista november 2009. Sedan tidigare är 
städtjänsten för Breidablick obesatt till följd av att 
tjänsteinnehavaren beviljats sjukpension.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för driften av 
Breidablick vari ingår städning och vaktmästare, Ålands 
idrottscenter sköter bokningarna och tekniska nämnden 
underhållet av byggnaden.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden befriar Harri Hykkyrä från tjänsten som 
vaktmästare vid Breidablick från och med första december 
2009.
Nämnden ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att utreda 
möjligheten förutsättningarna att införliva även städ- och 
vaktmästartjänsterna för Breidablick i avtalet med 
nuvarande samarbetspart för skötseln av 
fritidsanläggningarna. En kostnadskalkyl tas fram liksom 
för- och nackdelar samt en beskrivning över 
arbetsuppgifterna.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Kfn 66
Bilaga 1
Den av nämnden begärda utredningen finns i Bilaga 1.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden tillsätter i nuläget inte de två 
tjänster som är knutna till Breidablick utan  anhåller hos 
kommunstyrelsen om att få införliva städ- och 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 66 6

UPPSÄGNING  (forts)

Kfn 66
vaktmästartjänsterna för Breidablick i avtalet med 
nuvarande samarbetspart för skötseln av 
fritidsanläggningarna. Kostnaden ska hållas inom 
budgeterad ram.
En permanent lösning tas fram i samband med en 
utvärdering som görs i slutet av år 2010.
Vad gäller uppdelningen av städtjänsten, vari tidigare 
ingick städningen av kommungården, hänvisar nämnden 
till sitt beslut Kfn §46 (31.08.2009).

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
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Kommun-
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 67 7

KONSTINKÖP

Kfn 67
Bilaga 2
Kultur- och fritidsnämnden köper årligen in konst till 
kommunens lokaler, verk av lokala konstnärer/hantverkare 
har prioriterats. Kvar av budgeterade medel för 2009 finns 
1.000 euro. ”Utsmyckning” behövs i Källbo skola och i 
kommungården.
Lista över befintliga verk bifogas.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden diskuterar och ger förslag på 
konstnärer/hantverkare och ger kultur- och fritidschefen i 
uppdrag att köpa in verk av dem.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 68 8

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 68
Ekonomiskt utfall per sista september
Kultur- och fritidsnämndens utfall per sista september är 
461.804 euro vilket är 57,5 procent av budgeterade medel. 
Intäkterna uppgår till 26.088 euro (64,2%), utgifterna till 
487.892 euro (57,8%).

Budget 2010

Kultur- och fritidschefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _
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