
FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Nr 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 4.10.2010 7

Sammanträdestid Måndagen den 4 oktober  2010 kl 19.00-21.00

Kommungården, sammanträdesrummet
Beslutande

x Boman, Ulla, ordf. 
x Englund, Linda, viceordf. 
x Lundberg, Boris 
- Rögård, Inga-Lill 
- Granberg, Kristian
- 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 §§  56-66
Underskrifter Ordförande Sekreterare

Ulla Boman Fredrika Sundberg

Protokolljustering Godby den 4 oktober  2010

Fjalar Eklund Linda Englund

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby den 6 oktober  2010
på Finströms bibliotek

Intygar Fredrika Sundberg
sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift 



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 6 oktober  2010

FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per mejl och post 27.9.2010

              
   2

Sammanträdestid Måndag 4 oktober  2010 kl 19.00

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet

Ärenden:

56 § Konstatera laglighet och beslutförhet
57 § Protokolljusterare
58 § Föredragningslistan
59 § Anhållan om partiell vårdledighet
60 § Uppföljning av nämndens målsättningar
61 § Utlåtande vägnamn
62 § Gräsklippare
63 § Informationsärenden
64 § Flagga

- - - - - -
65 § Luciainsamling
66 § Konstinköp

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 56-58 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 56
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och  
beslutfört.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 57
Beslut:
Till protokolljusterara valdes Fjalar Eklund och Linda  
Englund.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 58
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
65 § Luciainsamling
66 § Konstinköp

_ _ _ _ _ _ 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 6 oktober  2010



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 59 4

ANHÅLLAN OM PARTIELL VÅRDLEDIGHET

Kfn § 59
Fritidsledare Mattias Andersson anhåller om partiell  
vårdledighet om 80% av heltid under perioden 1.1–
31.8.2011.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Anhållan beviljas. Vikarie anställs inte under  
vårdledigheten som tas ut som kortare arbetsdagar.  
Övertids-, kvälls- och helgarbete undviks under perioden  
med undantag av ungdomsgårdens öppethållning.

Beslut:
Förslaget godkändes med tillägget att en timanställd kan  
tas in om behov uppstår.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 6 oktober  2010



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 60 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 (30.8.2010)
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 6 oktober  2010



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 60 6

Kfn § 60

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden diskuterar vidare kring Knorringmuseet. 

Beslut:
Intresserade att medverka ideellt i en arbetsgrupp för  
utställningen i Knorringmuseet efterlyses i Aktuellt i  
Finström.
Nämnden anser att utställningen bör förnyas till följd av  
sjunkande publikt intresse och minskad personalresurs. 

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 6 oktober  2010



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 61 7

UTLÅTANDE OM VÄGNAMN

Kfn § 61

Roger och Veronica Höglund har anhållit om att vägen till  
deras tomt i norra Godby får namnet Penny Lane.  
Kommunstyrelsen (Kst 264 1.9.2010) har bett kultur- och 
fritidsnämnden om ett utlåtande . 

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att anhållan avslås  
med motiveringen att namnet är på engelska och saknar  
anknytning till området.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 6 oktober  2010



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 62 8

GRÄSKLIPPARE

Kfn § 62

Fritidssektorns gräsklippare (inköpt år 2002, medkörd  
1.700 timmar) som används för uteområden så som  
badstränder, ytterområdena kring fotbollsplanerna i  
Markusböle, Grelsbyplanen samt gräsområdet kring  
Ålands idrottscenter och kommungården är sliten och  
kräver ständiga reparationer. Enligt anläggningsskötarens  
uppskattning krävs  renovering/reparationer för omkring  
1.500 euro för att få klipparen i bra skick till nästa säsong. 
En ny klippare av motsvarande modell beräknas kosta  
7.500 euro.
Senaste bugetuppföljningen (augusti) visar att  
fritidssektorn, kostnadsställe 35510, ligger cirka 16.000  
euro under budget.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen  
om att få omdisponera 7.500 euro i driftsbudgeten för  
2010 för att köpa in en klippare. 
Medel omdisponeras enligt följande:
35510 4390 underhåll av byggnader områden: 2.000 euro
35510 4400 underhåll av maskiner: 2.000 euro
35510 4110 personalkostnader: 3.500 euro
Den nuvarande klipparen byts in alternativt säljs.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 6 oktober  2010



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 63 9

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 63
Tjänstemannabeslut 1/2010 (Avskrivning av obetalda fakturor)  

Anmälningar till fritidsaktiviteter 2010-2011

Kultur i vården

Ekonomiskt utfall per sista augusti
Kultur- och fritidsnämndens utfall per sista augusti är  350 811
euro vilket är 47,2 procent av budgeterade medel. Intäkterna 
uppgår till 18.099 euro (44%), utgifterna till 368 910 euro (47%).

Kommunstyrelsens beslut (Kst §277 15.9.2010) att ett 
medlemskap i Leader Åland aktualiseras när konkreta projekt  
som faller inom ramen för Leader Ålands verksamhet har  
identifierats.

Ekonomikontoret har flyttat de budgeterade medlen för 
kostnadsställe 35520 4470 till 35520 4740 av 
bokföringsmässiga orsaker.

Boktalko
Finströms bibliotek har fått 1176 euro i stöd från Boktalko för år  
2009. Pengarna ska användas till inköp av inhemsk litteratur.

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 6 oktober  2010



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 64 10

FLAGGA

Kfn § 64
I samband med att kultur- och fritidsnämnden beslöt att ta  
fram en speciell Finströmsvimpel (Kfn § 37 29. 4.2010) 
gavs kultur- och fritidschefen i uppdrag att ta fram förslag  
och prisuppgifter på en ”officiell” flagga för Finströms  
kommun.
Offert har begärts in och presenteras på mötet.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden diskuterar behovet av en flagga  
och tar ställning till om en Finströmsflagga ska köpas in.

Beslut:
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidschefen i  
uppdrag att diskutera flaggan med kommundirektören. 

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 6 oktober  2010
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 65 11

LUCIAINSAMLING

Kfn § 65
En insamling för allmännyttiga ändamål arrangeras i  
samband med Finströms lucia. De senaste åren har 
medlen gått till 2009: Godby Rotary - kampen mot polio,  
2008: Folkhälsan i Finström - nytt hus i lekparken, 2007:  
Rädda barnen - arbetet mot trafficking, 2006: Power Club,  
2005: Röda Korsets katastroffond, 2004: Röda korset,  
2003: Ålands barnfond, 2002: Ålands cancerförening,  
barnfonden.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Årets insamling i samband med Finströms Lucia går till  
Röda korsets katastroffond.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 6 oktober  2010



§ nr Sammanträdesdatum 4.10.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 65 12

KONSTINKÖP

Kfn § 66
Kultur- och fritidsnämnden köper årligen in ett eller flera  
konstverk av företrädesvis lokala konstnärer/hantverkare.  
Verken hängs i kommunens lokaler. Kultur- och  
fritidschefen har reserverat en akvarell av Marléne  
Eriksson som ställde ut i biblioteket under september.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Akvarellen av Marléne Eriksson köps in till kommunens  
konstsamling för 150 euro.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 6 oktober  2010




