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Linda Englund Boris Lundberg
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påseende

Godby den 27 januari 2009
på Finströms bibliotek

Intygar Fredrika Sundberg
sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift 



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 27 januari 2009

FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per mejl och post 18.01.2010

              
   2

Sammanträdestid Måndag 25 januari 2010 kl 19.00

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet

Ärenden:

1 § Konstatera laglighet och beslutförhet
2 § Protokolljusterare
3 § Föredragningslistan
4 § Godkännande av fakturor 2010
5 § Budget och verksamheten 2010
6 § Motion om fritidsverksamhet 
7 § Sommarens utställning i Knorringmuseet
8 § Verksamhetsbidrag 2010 
9 § Anhållan om bidrag Åbo svenska teater
10 § Anhållan om understöd Föreningen Norden
11 § Anhållan om bidrag IFK Mariehamn hockey
12 § Informationsärenden
-----------
13 § Vägnamn

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1–3 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 1
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och 
beslutfört.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 2
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Linda Englund och Boris 
Lundberg.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 3
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
13 § Vägnamn

_ _ _ _ _ _ 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 27 januari 2009



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 4 4

GODKÄNNANDE AV FAKTUROR 2010

Kfn 4
Nämnden bör fastställa vem som har rätt att godkänna 
kultur- och fritidsnämndens fakturor 2010.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidschef Fredrika Sundberg har rätt att 
godkänna fakturor 2010.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 27 januari 2009



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5 5

BUDGET OCH VERKSAMHETEN 2010

Kfn § 5
Nämnden informeras om budgetramen och 
verksamhetsförutsättningarna för 2010.

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 27 januari 2009



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 6 6

MOTION OM FRITIDSVERKSAMHETEN

Kfn § 6
Bilaga 1, Bilaga 2
Fullmäktigeledamot Elof Johns har i en motion bett 
kommunfullmäktige göra en utredning över om 
kommunens fritidsverksamhet i framtiden ska skötas via 
en köptjänst. Kommunstyrelsen har (§366, 18.11.2009)
remmitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämndens diskuterar motionen och ger utlåtande till 
kommunstyrelsen enligt förslag i Bilaga 2.

Beslut:
Nämnden konstaterar att det i nuläget inte finns några 
som helst argument för att privatisera tjänsten och ger 
utlåtande enligt Bilaga 2.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 27 januari 2009



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 7 7

SOMMARENS UTSTÄLLNING I KNORRINGMUSEET

Kfn § 7
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tema för 
sommarutställningen i Knorringmuseet. Tidigare teman har 
varit konstnärinnan Sigrid Granfelt, Trasmattor, Trästolar, 
Gamla leksaker och väggbonader, Smide och metallslöjd, 
Träsniderier och förvaringskärl, Bondeseglationen, 
Tidernas ungdom, Födkrokar, Glada vi till skolan går ..., 
Gå å sova ..., Byka, baka, bräda, Kaffetåren den bästa är, 
Huvudsaken – hattar, mössor och andra huvudbonader 
samt kommunikation.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden diskuterar och slår fast tema för sommarens 
utställning i von Knorringmuseet.

Beslut:
Temat för utställningen blir sticka, virka och väva. Om 
möjligt dokumenteras utställningen ur ett lokalhistoriskt 
perspektiv. Aktivitetskvällar bör arrangeras i samband med 
utställningen. Nämnden gör under våren upp en långsiktig 
plan för utställningarna. 
Föreningar i Finström erbjuds möjlighet att visa upp sin 
verksamhet på bibliotekets utställningsyta.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 27 januari 2009



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 8 8

VERKSAMHETSBIDRAG 2010

Kfn § 8
Bilaga 3
Kultur- och fritidsnämnden har i 2010 års budget 67.630 
euro att fördela i understöd till sammanslutningar. Inkomna 
ansökningar redovisas i Bilaga 3.
Nämnden ska inom februari ta beslut om utdelning av 
understöden.

Förslag:
Ärendet återremmitteras för vidare beredning.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 27 januari 2009



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9                                                                       9

ANHÅLLAN OM BIDRAG ÅBO SVENSKA TEATER

Kfn § 9 
Åbo svenska teater anhåller om en garantisumma om 500 
euro för genomfört besök i Finström. Summan är till för att 
täcka en del av de extra kostnader turnéverksamheten 
medför och betalas ut efter genomfört besök i kommunen. 
Turnéplanen är inte fastställd varför det ännu inte är klart 
om ÅST besöker Finström eller inte under 2010. Planen är 
att besöka Åland med två tre produktioner i år.
146 personer såg ”Petson & Findus” när ÅST gav en 
kvällsföreställning i Källbo skola 26 november 2009.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Åbo svenska teater beviljas en garantisumma om 500 
euro som betalas ut efter genomfört besök i Finström.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 27 januari 2009



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 10                                                                     10

FÖRENINGEN NORDEN ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSUNDERSTÖD

Kfn § 10
Föreningen Norden på Åland anhåller om stöd för sin 
verksamhet 2010. Föreningen anhåller om 0,25 
euro/invånare vilket för Finströms del innebär 620 euro. 
Föreningen handhar projekt som Nordjobb, Nordiska 
biblioteksveckan, vänortssamarbete. Finströms bibliotek 
samt Pålsböle och Källbo skolor deltar årligen i 
biblioteksveckan.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Föreningen Norden på Åland beviljas inget 
verksamhetsunderstöd för 2010 eftersom nämnden 
prioriterar bidrag till lokala föreningar.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 27 januari 2009



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11                                                                      11

IFK MARIEHAMN HOCKEY ANHÅLLAN OM BIDRAG 

Kfn 11
IFK Mariehamn ishockeysektionen anhåller om bidrag för 
junior- och ungdomsishockey för säsongen 2009-2010. 
Finströms del av kostnaden för istid beräknas till 654,70 
euro och baseras på två aktiva juniorer.

Kultur- och fritidschefens förslag:
IFK Mariehamns, ishockeysektionen, beviljas inte bidrag 
för verksamheten 2009–2010 eftersom eftersom nämnden 
prioriterar bidrag till lokala föreningar.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 27 januari 2009



§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 12                                                                   12

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn 12
Utställningar i biblioteket 2010
Bilaga 4.

Ekonomiskuppföljning per sista november
Kultur- och fritidsnämndens utfall per sista november är 
534.824 euro vilket är 66,54% av budgeterat resultat på 
årsbasis. Intäkterna uppgår till 29.592 euro (72,8%), utgifterna 
till 564.417 euro (66,8%).

Föreningsbidrag 
Kommunstyrelsen (Kst § 417, 16.12.2009) har fastställt 
kriterierna för verksamhetsbidrag och kulturbidrag.

Gemensam hemsida
Kommunstyrelsen (Kst § 411, 16.12..2009) har beslutat att 
Finström är posivit till en gemensam hemsida för de 
Norråländska kommunerna på turistportalen Visitaland. Kultur- 
och fritidschefen ingår i arbetsgruppen som arbetar med frågan. 

Landskapsandelar
Landskapsregeringen har meddelat basbeloppen för 
driftskostnaderna inom kultursektorn för 2010. Finström har fått 
48.759 euro för biblioteket samt totalt 59.486 euro för idrott, 
ungdom och kultur. Totalt blir landskapsandelarna för 2010 
108.246 euro.

Ungdomsgården
Ungdomsgården flyttade förra veckan till Godby gamla daghem. 
De tidigare utrymmena togs över av socialkansliet som måste 
flytta till följd av en vattenläcka.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.

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

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
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§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 13                                                                      13

VÄGNAMN OMRÅDET BAKOM BRANDSTATIONEN

Kfn § 65 (27.10.2009)

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.

Kfn § 72 (23.11.2009)
Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen 
att området ges namnet Skraphägnan, vägnamnen blir 
Gråspettsvägen, Hackspettsvägen och Spillkråksvägen.

Beslut:
Förslaget godkändes.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
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§ nr Sammanträdesdatum 25.01.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN             13                                                                             14

VÄGNAMN OMRÅDET BAKOM BRANDSTATIONEN (FORTS)

Kfn § 13
Kommunstyrelsen har återremmitterat ärendet (Kst § 39 
2.12.2009). Vägnamnen kan omfattas men annat förslag 
på området önskas.
Många av de befintliga fastigheterna i anslutning till 
området har namn som slutar på backa. Området ligger i 
norra delen av Godby. Några gamla namn med anknytning 
till området utöver det tidigare föreslagna finns inte.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen 
att området ges namnet Norrbacken, Norrlunden, 
Norrhägnan, Godbacka, Skogsbacka, Nybacka, 
Brandbacka, Fågelbo, Spettskogen eller Spettbacken.

Beslut:
Nämnden föreslår att området får namnet Norrhägnan.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 14                                                                      15

NÄSTA MÖTE

Kfn § 14
Beslut:
Nämndens nästa möte hålls 15 februari kl 19.00.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse
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fullmäktige
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