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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Fritids- och kulturnämndens protokoll 08.09.2021
BUNDNA ANSLAG I BUDGETEN 2021 Besluta om lösgörande
KULTURBIDRAG SÅNGFEST Föglö Hembygdsförenings anhållan
om bidrag för ändrad aktivitet
KULTURELL AKTIVITET VID ANNAGÅRDEN
MATKULTURDAG
DELGIVNINGAR
IDROTTSLEDARE Verksamheten år 2022
MOTIONSBANAN Underhållet år 2022
VANDRINGS- OCH FRILUFTSLEDERNA Åtgärder 2022
FÖGLÖMUSÉET OCH LOTSMUSÉET 2022
KULTUR Avgiftstaxorna för 2022
TENNIS Avgiftstaxa för 2022
GYM Avgiftstaxa för 2022
IDROTTS-, UNGDOMS- OCH FRITIDSVERKSAMHET Bidragsansökningar för år 2022
BUDGET 2022 Kulturverksamhet
BUDGET 2022 Fritidsverksamhet
Övriga ärenden.

--------------Det justerade protokollet från sammanträdet framläggs till allmänt
påseende i kommungården fr.o.m. måndagen den 11.10.2021 under
ordinarie kanslitid.
---------------

Ordförande
Sekreterare
Kurt Fellman
Niklas Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 1 oktober 2021
Föglö 1 oktober 2021
Intygar

Niklas Eriksson
Sekreterare
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
FKN: § 31
BESLUT:
Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
__________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FKN: § 32
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Erik Fellman med Agita Rubina som
ersättare.
Protokolljustering vid kommungården fredag 8 oktober senast kl.
15.00.
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FKN: § 33
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________
PROTOKOLL FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS PROTOKOLL 08.09.2021
FKN: § 34
Konstateras att staket kring utegymmet (Erik) inte ännu är åtgärdat.
Spegeln dock inköpt.
BESLUT:
Erik meddelar att staketet åtgärdas under våren.
Protokollet föranleder i övrigt inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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BUNDNA ANSLAG I BUDGETEN 2021 BESLUTA OM LÖSGÖRANDE
FKN: § 35
I budgeten för 2021 finns upptaget
* ett bundet anslag stort 500 euro till SKUNK som utbetalas efter att
nämnden kunnat konstatera att verksamhetsplan/budget genomförs
som beräknat,
* ett bundet anslag stort 1200 euro till Garantiföreningen för Matsmårs
r.f. som utbetalas efter att nämnden kunnat konstatera att
verksamhetsplanen efterlevs,
* ett bundet anslag stort 2170 euro till Föglö UF som utbetalas efter
redovisning att budget och verksamhetsplan uppfylls.
SKUNK:s verksamhet kan man följa med tex genom deras hemsida på
adressen skunk.ax.
Garantiföreningen för Matsmårs r.f. har inlämnat redogörelse över sin
verksamhet 20 augusti 2021.
Förslag:
Enligt fritids- och kulturnämndens prövning.
Fritids- och kulturnämnden konstaterar, på basen av redovisning, att
såväl SKUNK:s som Matsmårs verksamheter under året uppfyller
planerna, varför de bundna anslagen frigörs för utbetalning.
Beträffande Föglö UF:s verksamhet kan konstateras att villkoren inte
uppfyllts då de i verksamhetsplanen ingående aktiviteterna inte hållits,
förutom de som kommunen betalat direkt (ungdomskvällarna genom
avlönade ungdomsledare). Ifall aktiviteterna dock genomförs innan
årsskiftet kan bidraget utbetalas i proportion till de delar aktiviteter
hållits.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KULTURBIDRAG SÅNGFEST FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR
ÄNDRAD AKTIVITET
FKN: § 36
Vid nämndens möte 24.02.2021 beviljades Föglö Hembygdsförening
r.f. 1.500 euro i kulturbidrag för planerad sångfest för självstyrelsen
100 år och 100 euro för föreläsare på samma tema vid årsmötet.
På grund av restriktionerna med anledning av covid-19-pandemin gick
varken sångfesten eller årsmötet att genomföra som planerat.
Föglö hembygdsförening r.f. arrangerade i stället under sommaren,
utomhus på Enighetens gårdstun, ett publikt evenemang under
rubriken ”Ålands självstyrelse 100 år – tillkomst och erfarenheter” i
form av en paneldiskussion. Ett 50-tal personer mötte upp för att
lyssna till diskussionerna. Deltagande var gratis.
Eftersom evenemanget ersatte det planerade som inte kunde
förverkligas anhåller föreningen om att i stället erhålla bidrag för detta
evenemang.
Enligt inlämnad redovisning uppgick kostnaderna till totalt 1.243,64
euro.
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden godkänner Föglö hembygdsförenings
anhållan.
Bidrag utbetalas enligt inlämnad redovisning totalt 1.243,64 euro.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KULTURELL AKTIVITET VID ANNAGÅRDEN
FKN: § 37
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 08.09.2021 arrangera en
kulturell aktivitet vid Annagården i form av något musikframträdande.
Fritids- och kulturnämnden skulle stödja en sådan aktivitet inom
budgetens ramar.
Beatrice Sjöberg utsågs att kontakta sysselsättningsinstruktören vid
Annagården och till detta möte komma med förslag/idé på aktivitet.
Förslag:
Beatrice Sjöberg presenterar förslag till
Annagården jämte förslag till dag/tidpunkt.

kulturell

aktivitet

vid

BESLUT:
”Gretas musik” kommer till Annagården någon dag i november månad.
Vilken dag exakt avgörs i samråd mellan Beatrice och sysselsättningsinstruktören. Kostnad för aktiviteten 300 euro.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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MATKULTURDAG
FKN: § 38
Vid sammanträdet 08.09.2021 diskuterade nämnden olika tänkbara
verksamheter för kommande vinter. Tankar framfördes på att upprepa
den för några år sedan lyckade ”integrationsdagen” kring temat
”matkultur”. Dagen skulle läggas upp så att man under dagen skulle
presentera specialiteter från de olika matkulturer som finns på Föglö
från de olika nationaliteter som finns representerade i kommunen.
Arrangemanget skulle hållas i av nämndens medlemmar med inbjudna
representanter/”kockar” från de olika länderna. Tillställningen skulle
hållas på Vikingaborg.
Det beslutades att ärendet skulle tas upp vid dagens sammanträde för
vidare planering.
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden beslutar följande;
* att arrangera en ”matkulturdag” enligt ovanstående upplägg
* att bestämma dag för aktiviteten
* att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram ett mera detaljerat
program till nästa sammanträde. Hela nämnden förutsätts utöver
detta delta i arrangemanget av dagen
BESLUT:
Godkänns. Förslaget kompletteras med att dagen kunde kombineras
med någon typ av musikframförande.
Som dag för aktiviteten fastställs söndag 6 mars 2022 kl. 15.00 på
Vikingaborg.
Till arbetsgruppen utses följande personer;
Veronica Olofsson
Beatrice Sjöberg
Agita Rubina
Kurt Fellman
Till sammankallare för gruppen utses Kurt Fellman.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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DELGIVNINGAR
FKN: § 39
Meddelas till kännedom följande beslut;
FUIA:s beslut om idrottsklubbarna vintern 2021-2022.
Förslag:
Informationen antecknas fritids- och kulturnämnden till kännedom.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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IDROTTSLEDARE VERKSAMHETEN ÅR 2022
FKN: § 40
Diskuteras fortsättningen för anlitande av idrottsledare för år 2022.
Enligt nuvarande arbetsbeskrivning är arbetstiden max 5 timmar per
vecka (motsvarande ca 13 % av heltid) och utnyttjas så att ledare
handplockas till aktuella aktiviteter.
Timmarna används i första hand till olika idrottsklubbar men har också
använts för fotbollsskolor, friidrottsträningar, seglarläger, tenniskurser
mm. Timmarna kan också användas för olika typer av sporadiska
idrottsliga ändamål som t ex att ordna skjuts till friidrottsträningar i
Vikingahallen eller Eckeröhallen mm.
På grund av kommunens ansträngda ekonomiska läge med stora
underskott
behöver
nämnden
diskutera
omfattningen
av
verksamheten.
Förslag:
Fritidsnämnden upptar i budgeten för 2022 anslag motsvarande 4
timmar per vecka för idrottsaktiviteter med ledare mot timlön.
Förutom för avlönandet av idrottsledare med timlön kan anslaget
användas för tillfälliga idrottsaktiviteter av olika slag som godkänns av
föredraganden och ordföranden i samråd när förfrågningar uppstår.
Anslaget är också som tidigare tillgängligt för andra arrangemang av
idrottsaktiviteter (gärna genom t ex FUIA:s praktiska försorg eller i
samarbete med skolan).
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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MOTIONSBANAN UNDERHÅLLET ÅR 2022
FKN: § 41
Diskuteras ev. underhållsåtgärder på motionsbanan i Degerby år 2022.
Konstateras att tilläggsflisning av hela motionsbanan verkställdes
hösten 2009 (450 m3), att hela belysningen förnyades hösten 2015
samt att tilläggsflisning av hela banan också verkställdes under vintern
2015/2016 (300 m3) och sommaren 2020 (40 m3) efter nämndens syn
av motionsbanan i våras. JFS utförde också under vintern/våren 2020
20 timmar underhållsarbeten av belysningen vid banan. Banan är
därmed i ett gott skick.
2009 iordningställdes också en slinga från motionsbanan ut till
Sintingområdet med belysning och uppbarkning mm för att också i
samarbete med bildningsnämnden kunna användas som skolväg
från/till Sinting. Såväl 2017 som 2018 fylldes den här delen på med en
del grus och bark på slingan ut mot Sinting på sönderkörda och mjuka
platser.
2021 finns liksom tidigare upptaget anslag för 26 skötseltimmar
slyröjning och gräsklippning mm (servicemännen Ingvar Lindvall och
Tomas Lund), inkl. breddning och röjning för att ”öppna upp” banan
uppåt.
Förslag:
Fritidsnämnden diskuterar
motionsbanan 2022.

behovet

av

underhållsåtgärder

på

Föreslås att nämnden inte budgeterar några extra driftsåtgärder i.o.m.
att banan byggdes om och grundförbättrades i sin helhet under 20152016 (inkl. belysningen), då underhållsåtgärder genomförts så sent
som under sommaren 2020 samt då delen ut mot Sinting fylldes på
med grus/bark såväl 2017 som 2018.
Servicemännen skall förutom det löpande arbetet med banan också
tillse att sly och gräs inte växer in från sidorna utan bredda och röja så
att banan hålls öppen uppåt.
BESLUT: Godkänns.
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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VANDRINGS- OCH FRILUFTSLEDERNA ÅTGÄRDER 2022
FKN: § 42
Diskuteras eventuella underhålls- samt förbättringsåtgärder på
vandrings- och friluftslederna i Hastersboda och Jyddö år 2022.
Konstateras att fågeltorn uppfördes vid Jyddöleden under sommaren
2009 samt en slogbod under sommaren 2010.
2021 finns upptaget anslag för 52 skötseltimmar inklusive
iordningställande på våren mm (servicemännen Tomas Lund och
Ingvar Lindvall). Under året har också en ny trappa uppförts vid
Jyddöleden.
Skyltarna längs vandringslederna förnyades senast i sin helhet under
2020. Bägge leder ingick också i Visit-Åland-projektet ”Vandring på
Åland” som avslutades 30 juni 2020 med bl a förnyade vägvisningar,
nya informationsskyltar vid start, kartor, flera rastbord, nya
markeringsstolpar och utmärkningar längs lederna, digitalisering av
lederna mm. Bägge leder rankas väldigt högt bland Ålands
vandringsleder och är i ett utmärkt skick.
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden diskuterar behovet av underhålls- och
förbättringsåtgärder mm på vandrings- och friluftslederna 2022.
Föreslås att inga ytterligare åtgärder vid lederna planeras än det som
utförs av servicemännen inom ramen för deras arbetstid, då mycket
stora åtgärder genomförts vid lederna under 2020 inom ramen för Visit
Ålands projekt ”Vandring på Åland”.
Mycket viktigt är att fastighetsskötseln ser till att lederna hålls i gott
skick genom bl a kontinuerlig röjning för att hålla bredden på lederna
och trimning av gräs för att hålla det kort.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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FÖGLÖMUSÉET OCH LOTSMUSÉET 2022
FKN: § 43
Fritids- och kulturnämnden fastställer öppettider och eventuella .
inträden för Föglömuséet och lotsmuséet 2022.
För muséerna finns en särskilt tillsatt kommitté som handhar det
praktiska kring muséernas utställning och verksamhet.
Förslag:
Föglömuséet och lotsmuséet hålls öppet under perioden 1.6 – 31.8
enligt följande; 10.6 - 21.8 enligt turistinformationens öppettider samt
1.6 – 9.6 och 22.8 - 31.8 enligt kommunkansliets öppettider.
Ev. stängt någon dag.
Muséerna hålls dessutom öppet även under september månad, så att
intresserade under tiden 1-30/9 kan kontakta kommunkansliet under
deras öppethållningstider och låna nyckel till muséerna. Om detta sätts
anslag upp på bl.a. museibyggnaderna.
Utställningarna är bägge s.k. ”permanenta” utställningar och består
bl.a. av fotografier och bildspel och föreslås att även under år 2022 ha
endast frivillig avgift.
Inga museivakter anställs.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KULTUR AVGIFTSTAXORNA FÖR 2022
FKN: § 44
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden föreslår för kommunstyrelsen att avgifterna
(bokpriser mm) för 2022 fastställs enligt bilaga.
Bilaga nr 1 § 44/06.10.2021.
Kulturavgiftstaxa.
Beträffande Föglöböckerna föreslås dessutom följande med anledning
av det stora lagret av böcker;
* sekreteraren samt nämndens ledamot Eva Nyberg ges i
uppdrag/fullmakt att minska lagren till maximalt 150 böcker per bok
genom att avyttra överstigande antal böcker genom gåvor, upplagor till
skolan mm och i sista hand genom att makulera övertaliga böcker.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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TENNIS AVGIFTSTAXA FÖR 2022
FKN: § 45
Uppgörs förslag till speltaxa för tennis år 2022.
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden föreslår för kommunstyrelsen att speltaxa
för tennis år 2022 fastställs enligt bilagt förslag (oförändrat jmf. med
2021).
Bilaga nr 1 § 45/06.10.2021.
Speltaxa för tennis.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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GYM AVGIFTSTAXA FÖR 2022
FKN: § 46
Uppgörs förslag till avgiftstaxa för gymmet år 2022.
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden föreslår för kommunstyrelsen att
avgiftstaxa för gymmet år 2022 fastställs enligt bilagt förslag
(oförändrat jmf. med 2021).
Bilaga nr 1 § 46/06.10.2021.
Avgiftstaxa för gym.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

47

06.10.2021

16

IDROTTS-, UNGDOMS- OCH FRITIDSVERKSAMHET BIDRAGSANSÖKNINGAR FÖR ÅR 2022
FKN: § 47
Inom utsatt tid har fritids- och kulturnämnden tillhanda kommit
bidragsansökningar avseende idrott, ungdom och fritid för år 2022
enligt följande;
* Ålands 4 H-distrikt

1.600 € för grundverksamheten (4 Hgården ingår ej)

* SKUNK

1.350 € för verksamhet
600 € för ett pilotprojekt ”lokal ungdomsverksamhet”
2.450 € för verksamhet
1.395 € för servicehusets drift
1.450 € för idrottsplanens skötsel
100 € för redskap (bollsporter)

* FUIA

* Föglö UF

5.040 € för elström till Vikingaborg
1.310 € för skadeförsäkring V:borg
3.100 € för verksamheten

Bidragsansökningar totalt 18.395 € (19.010 € 2021).
Föreningarnas bokslut 2020 visar följande resultat (exkl. avskrivningar
och bokslutsdispositioner);
Euro
- Ålands 4 H-distrikt
+ 6.011
- SKUNK
- 4.447
- FUIA
- 2.256
- Föglö UF
+ 1.932
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja följande anslag för
verksamhet år 2022;
* Ålands 4 H-distrikt
1.400 euro, varav
direkt bidrag
600 euro
bundet anslag för kurser och liknande
800 euro
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FKN: § 47
Det bundna anslaget utbetalas mot redovisning enligt följande;
100 €/kurs som hålls på Föglö, totalt 8 kurser eller motsvarande.
* SKUNK
1.600 euro, varav
utbetalas utan redovisning
500 euro
bundet anslag mot redovisning av att verksamhetsplan/
budget genomförs som beräknat
500 euro
projektet ”lokal ungdomsverksamhet
600 euro
utbetalas mot redovisning
* FUIA
5.200 euro, varav
utbetalas utan redovisning
2.400 euro
utbetalas mot redovisning
bundet anslag för servicehusets drift 1.300 euro
för idrottsplanens skötsel
1.400 euro
för redskap (bollsporter, friidrott)
100 euro
* Föglö UF
7.200 euro, varav
utbetalas utan redovisning
för elström till Vikingaborg
3.800 euro (ca 90 %)
(elkostnaden på Vikingaborg 2020 var 3.898,48 euro)
för skadeförsäkring V:borg
1.250 euro (ca 90 %)
- villkor; innefattar all fritids- och kulturnämndens egen verksamhet
samt subvention av på Föglö verksamma ideella föreningars
motsvarande (t.ex. FUIA, Föglö jaktvårdsförening, Folkhälsan)
bundet anslag mot redovisning av att verksamhetsplan/
budget genomförs som beräknat
2.150 euro
* Övrigt
* reserveras för ansökningar under året

600 euro.

Totalt 16.000 €.
--------------Samtliga anslag beviljas under förutsättning att budgeten godkänns av
kommunstyrelsen och –fullmäktige.
Villkor för utbetalning är också förstås alltid att Föglö kommuns
”Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun” uppfylls.
BESLUT: Godkänns.
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BUDGET 2022 KULTURVERKSAMHET
FKN: § 48
Uppgöres förslag till budget för år 2022 för resultatområde C61
Kulturverksamhet. Resultatområdet omfattar förutom den ordinarie
kulturverksamheten
också
det
underlydande
kostnadsstället
Museiverksamheten med Föglö- och lotsmuséerna.
Förslag:
Enligt bifogad bilaga.
BESLUT:
Budgetförslag för 2022 godkänns enligt bilagt förslag.
__________
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BUDGET 2022 FRITIDSVERKSAMHET
FKN: § 49
Uppgöres förslag till budget för år 2022 för resultatområde C62
Fritidsverksamhet. Området innefattar kostnadsställena ungdoms-,
idrotts- och övrig fritidsverksamhet.
Förslag:
Enligt bilaga.
BESLUT:
Budgetförslag för 2022 godkänns enligt bilagt förslag.
__________
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§ 31, 37 – 38, 44 – 46 och 48 – 49.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 32 – 35 och 39.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 36, 40 – 43 och 47.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Fritids- och kulturnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ
____________________________
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan
person som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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