
FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Nr 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8

Sammanträdestid Måndagen den 15 november  2010 kl 19.00-21.15

Kommungården, sammanträdesrummet
Beslutande

x Boman, Ulla, ordf. 
- 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
- Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.  

Paragrafer §§  65-74
Underskrifter Ordförande Sekreterare

Ulla Boman Fredrika Sundberg

Protokolljustering Godby den 15 november  2010

Boris Lundberg Inga-Lill Rögård

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby den 16 november  2010
på Finströms bibliotek

Intygar Fredrika Sundberg
sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift 



§ nr Sammanträdesdatum 15.11.2010 Sida 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 16 november  2010

FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per mejl och post 8.11.2010

              
   2

Sammanträdestid Måndag 15 november  2010 kl 19.00

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet

Ärenden:

65 § Konstatera laglighet och beslutförhet
66 § Protokolljusterare
67 § Föredragningslistan
68 § Omdisponering av anslag
69 § Medieplan
70 § Flagga
71 § Gräsklippare
72 § Godby gamla daghem 
73 § Informationsärenden

------
74 § Teckningstävling

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 15.11.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 65-67 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 65
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och  
beslutfört.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 66
Beslut:
Till protokolljusterara valdes Boris Lundberg och Inga-Lill  
Rögård.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 67
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
§ 74 Teckningstävling

_ _ _ _ _ _ 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 16 november  2010
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 68 4

OMDISPONERING AV ANSLAG

Kfn § 68

Biblioteket har behov av mer exponeringsutrymme. Två  
exponeringsgavlar inklusive frakt kostar 680 euro.
Totalt har nämnden budgeterat 4.533 euro för inventarier  
2010. Enligt budgetuppföljningen per sista september har  
1.483 euro använts.

Kultur- och fritidschefens förslag:
350 euro omdisponeras från 36010 4580 och 35530 4580  
(totalt 700 euro) till 35510 4580 för inköp av  
exponeringsgavlar.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 16 november  2010
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 69 5

MEDIEPLAN

Kfn § 69
Bilaga 1
En medieplan har tagits fram för Finströms bibliotek.  
Planen är ett stöd i arbetet med bibliotekets bestånd, vid  
inköp och i uppföljningen av verksamheten. Medieplanen  
följs upp vartannat år.

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 16 november  2010
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 70 6

FLAGGA

Kfn § 64 (4.10.2010)
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. 

Kfn § 70
Kommundirektören är positiv till en Finströmsflagga.

Kultur- och fritidschefens förslag:
En flagga beställs inte i detta skede eftersom nämnden  
nyligen tagit fram en Finströmsvimpel.

Beslut:
Ett nytt förslag till flaggans utformning tas fram. Nämnden  
beslöt dessutom att 100 vimplar för 8 meters stång och 30  
för 12 meters stång beställes eftersom de vimplars som  
betälldes i våras är slut. 

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige
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den 16 november  2010
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 71 7

GRÄSKLIPPARE

Kfn § 62 (4.10.2010)
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.

Kfn § 71
Kommunstyrelsen beslöt 12.10.2010 (§319) att  
återremmittera ärendet.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Ny gräsklippare köps inte i år utan den befintliga  
renoveras.

Beslut:
Förslaget godkändes.
_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 72 8

GODBY GAMLA DAGHEM

Kfn § 72
Bilaga 2
Fullmäktigeledamot Elof Johns har inlämnat en  
hemställningsmotion om att ställa daghemmet till  
förfogande för ett mångkulturellt centrum och  
kommunstyrelsen har bett om kultur- och fritidsnämndens  
utlåtande.
Förslag om hur daghemmet ska användas i framtiden har  
också begärts in av kommuninvånarna och en  
arbetsgrupp har gett förslag på den framtida  
användningen av kommunens tomma fastigheter.
Kommunstyrelsen beslöt efter att ha samlat förslagen (Kst  
§ 241 23.6.2010) att tekniska nämnden, samt kultur- och  
fritidsnämnden i samråd med Finströms företagarförening  
skulle utreda förutsättningarna för ett företagarcentrum i  
lokalerna.
Lokalerna utnyttjas för tillfället för ungdomsgården på  
fredagkvällar, folkdansarna håller kurs där 1 ggn(veckan  
och två orkestrar har övningsutrymme där.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner arbetsgruppens  
utredning och överför den till kommunstyrelsen.
Nämnden ställer sig positiv till ett mångkulturellt centrum  
och föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp  
som ska utreda lokalernas framtida användning.

Beslut:
Förslaget godkändes. Nämnden vill framföra att det är  
angeläget att ungdomsgården får vara inrymd i  
daghemmet så länge det är möjligt.

_ _ _ _ _ _ _
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 73 9

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 73
Kultur i vården

Ekonomiskt utfall per sista september
Kultur- och fritidsnämndens utfall per sista augusti är 439.035  
euro vilket är 59,1 procent av budgeterade medel. Intäkterna  
uppgår till 21.130 euro (51,4%), utgifterna till 460.165 euro  
(58,7%).

Finströms lucia 2010

Nya kvalitetskrav på allmänna badplatser

Breidablick

Utställningar 2011 (Bilaga 3)

Aktuellt i Finström 2011

Affischer

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

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 74 10

TECKNINGSTÄVLING

Kfn§ 74 
Inga-Lill Rögård föreslog en teckningstävling för skolelever  
med temat framtidens Godby centrum.

Beslut:
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att diskutera  
förutsättningarna för en tävling med skolan och  
kommunens ”framtidsgrupp”.

_ _ _ _ _ _ _
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