FINSTRÖMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Sammanträdestid

Sammanträdesdatum
23.06.2014

Måndagen den 23 juni 2014 kl 19.30-20.00
Finströms bibliotek, Godby

Beslutande
x Gestberg, Solveig, ordf.
x Donobauer, Björn, viceordf.
x Eklund, Fjalar
- Grönlund, Johanna
- Isaksson, Patrick
x Kanborg, Andreas
x Sundberg, Ann
Föredragande

- Rögård, Ingalill
- Karlsson, Peter
- Hansson, Agneta
- Eriksson, Sandra
- Jalava, Petra
- Förström, Dan
- Karlsson, Tobias

x Sundberg, Fredrika, kultur- och fritidschef

Övriga närvarande
- Gäddnäs, Katarina, kommunstyrelsens repr.
x Andersson, Mattias, fritidsledare

Paragrafer

§§ 25-31

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Solveig Gestberg

Fredrika Sundberg

Protokolljustering

Godby 23 juni 2014

Andreas Kanborg
Protokollet framlagt till
påseende

24 juni 2014
på Finströms bibliotek

Intygar

Fredrika Sundberg
sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

Ann Sundberg
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Utfärdad den
Kallelse per post och e-post 16.06.2014

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Sammanträdestid

Måndag 23 juni 2014 kl 19.30-20.00

Sammanträdesplats

Finströms bibliotek, Godby

2

Ärenden:
25 § Konstatera laglighet och beslutförhet
26 § Protokolljusterare
27 § Föredragningslistan
28 § Miniarena
29 § Informationsärenden
30 § Nästa möte
31 § Anhållan om tjänstledighet

Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

i Finströms bibliotek, Godby
den 24 juni 2014

Utdragets riktighet bestyrkes

Sammanträdesdatum 23.06.2014

§ nr
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sida

25-27

3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kfn § 25
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och
beslutfört.
______

PROTOKOLLJUSTERARE
Kfn § 26
Beslut:
Andreas Kanborg och Ann Sundberg utsågs till
protokolljusterare.
______

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kfn § 27
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
31 § Anhållan om tjänstledighet
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

i Finströms bibliotek, Godby
den 24 juni 2014

Utdragets riktighet bestyrkes

Sammanträdesdatum 23.06.2014

§ nr
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

28

Sida
4

MINIARENA
Kfn § 28
Bilaga 1, Bilaga 2
Inom utsatt tid har två anbud på miniarena inkommit.
Endast ett anbud har specificerat samtliga kostnader och därmed
totalsumma.
Skolföreståndare Cecilia Johansson och områdesarkitekt Tiina
Holmberg har hörts i ärendet.

Kultur- och fritidschefens förslag
Anbudet om 37.532,04 (exkl moms) från Lappset Group Oy på
miniarena antas. Volleybollstolpar och –nät samt korgbollsställning
lyfts ur investeringen för att klara budget. Summan stannar då på
35.844,04 mot budgeterade 35.788 euro.
Beslut:
Förslaget godkändes.
Nämnden noterar att specifikationen i Lappsets anbud är på finska
och påpekar att anbud till åländska myndigheter bör lämnas på
svenska.
_______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

i Finströms bibliotek, Godby
den 24 juni 2014

Utdragets riktighet bestyrkes

Sammanträdesdatum 23.06.2014

§ nr
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sida

29
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INFORMATIONSÄRENDEN
Kfn § 29
Ekonomisk rapport
Per sista april 2014 är kultur- och fritidsnämndens utfall 183.943 euro
vilket är 28,02 procent av budgeterade medel. Intäkterna uppgår till 3.053
euro (23,22%), utgifterna till 186.996 euro (27,93%). Jämförelsetal
33,33%.
Tjänstemannabeslut
2/2014 Omvandling av semesterpremien/Marie Blomkvist
3/2014 Omvandling av semesterpremien/Mattias Andersson
4/2014 Förlängning av anbudstid för miniarena
5/2014 Nedsatt hyra för Skärgårdsteatern i Breidablick

Kultur- och fritidschefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.

Beslut:
Förslaget godkändes.
_______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

i Finströms bibliotek, Godby
den 24 juni 2014

Utdragets riktighet bestyrkes

Sammanträdesdatum 23.06.2014

§ nr
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sida
30

6

NÄSTA MÖTE
Kfn § 30
Kultur- och fritidschefens förslag:
Nästa möte sker på kallelse.

Beslut:
Förslaget godkändes.
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

i Finströms bibliotek, Godby
den 24 juni 2014

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ nr
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sida
31

7

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET
Kfn § 31
Bilaga 3
Barn- och ungdomsbibliotekarie Ann-Christin Sjölund anhåller om
tjänstledighet utan lön 4.8.2014-31.7.2015 för att vikariera på
daghem.
Kultur- och fritidschefens förslag:
Tjänstledighet beviljas endast om kompetent vikarie kan ordnas
och efter att all innestående semester tagits ut eftersom anhållan
bör betraktas som tjänstledighet av privata orsaker. Vikariefrågan
ska vara löst senast 11 juli 2014 annars avslås anhållan.

Beslut:
Förslaget godkändes med tillägget att eventuellt avslag tas som
tjänstemannabeslut av kultur- och fritidschefen.
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

i Finströms bibliotek, Godby
den 24 juni 2014

Utdragets riktighet bestyrkes

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE VID UPPHANDLING SOM UNDERSTIGER DE
NATIONELLA TRÖSKELVÄRDENA 1 ENLIGT 15 § I LAGEN OM OFFENTLIG
UPPHANDLING (kommuner)

Den som är missnöjd med den kommunala myndighetens (den upphandlande enhetens) beslut om
upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet eller något annat avgörande i
upphandlingsförfarandet kan söka upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten enligt 81 § i
upphandlingslagen eller rättelse enligt 89 § i kommunallagen. Rättelse kan sökas av en anbudsgivare
som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser
eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). Rättelse enligt kommunallagen
kan dessutom sökas av en kommunmedlem.

Tidsfristen för rättelseyrkande
Rättelse ska sökas inom 14 dagar efter att den som framställer rättelseyrkandet har fått del av den
upphandlande enhetens beslut eller avgörande i upphandlingsförfarandet.
Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande
handlingarna den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till
mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan
hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en
tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en
motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en
senare tidpunkt.
Om delgivningen sker brevledes per post anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter
avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.
När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den
tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat bevis
över delfåendet.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

1

-

De nationella tröskelvärdena är:
30 000 € för varor och tjänster
100 000 € för social-, hälso- och sjukvårdstjänster
150 000 € för byggentreprenader och byggkoncessioner

Innehållet i en upphandlingsrättelse och ett rättelseyrkande
Av ett rättelseyrkande ska framgå yrkandena med motiveringar. I ansökan ska den som söker rättelse
och den som avfattat skrivelsen anteckna namn och de kontaktuppgifter som behövs för ärendet.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om
de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Distributionsadress:
Kontaktinformation till den upphandlande enheten/kommunala organet:
Finströms kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Godbyvägen 1416
AX-22410 GODBY

