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KÖKARS KOMMUN PROTOKOLL  MÖTE nr 2 2019 
Mötesdatum 

Biblioteks och 
kulturnämnden 28.03.2019  

 

 

Mötestid  Plats 

28.03.2019 kl 17:30-  Biblioteket 

 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

x  Mattsson, Bengt    Engström, Maj-Britt 

x  Gäddnäs, Kerstin    Sundström, Gunnar 

x  Nuoreva-Westerberg, Marjatta    Finneman, Ulla 

x  Grönroos-Friman. Nina    Hellström, Ann-Louise 

  Hällund, Philip  x  Westerberg, Caj 

Övriga närvarande 

x  Finneman, Catrin, bibliotekssekreterare     

  Rothberg, Johan, kommundirektör     

x  Johansson, Ralf, kommunstyrelsen     

 

Underskrifter 

 
 
Bengt Mattsson 

 
 
Catrin Finneman 

 

Justerat tid och datum  Plats 

04.04.2019  Biblioteket 

 
 
Marjatta Nuoreva-Westerberg 

 
 
Caj Westerberg 

Protokollet framläggs till påseende   
 
Intygas:  10.04.2019 

 
 
 

Protokoll justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 
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Föredragningslista Sida 
 
§ 11 Laglighet och beslutsförhet 3 

§ 12 Val av två protokolljusterare 3 
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§ 11 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

§ 12 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare väljs Marjatta Nuoreva-Westerberg och Caj Westerberg. 
Protokollet justeras på Biblioteket, torsdag den 4 april, kl. 14.00.  

§ 13 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkändes utan ändringar. 

§ 14 Sommarvikarie för bibliotekssekreteraren 

Förslag: Sommarvikariatet har sökts av tre personer. Föreslår för nämnden att N.N väljs som 
sommarvikarie. Hon känner till biblioteksarbetet då hon tidigare jobbat som biblioteksassistent. 

Beslut: Ing-Mari Josefsson valdes enhälligt av nämnden till sommarvikarie för 
bibliotekssekreteraren. Josefsson har erfarenhet av biblioteksarbete då hon tidigare jobbat som 
biblioteksassistent. 

Brev skickas till de andra sökande. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

§ 15 Till kännedom 

Bokholken är nu klar och kommer att invigas den 9 maj i samband med Bibliotekens dag. 
Holken kommer att placeras strax invid skolbron. 

Barnängen ställer ut målningar och pyssel i Biblioteket t.o.m 16 april 

Beslut: Antecknades till kännedom. 

 

§ 16 Avslut 

Mötet avslutades kl. 17.45 
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ANVISNING FÖR BESVÄR 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 
kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller 
kommunalbesvär anföras över beslutet 
 
Paragrafer 11-13, 15-16 
Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 
anföras över nämnda nedan beslut 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: 
 
 

 

KOMMUNALBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i beslut kan sökas av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet eller av den beslutet avser samt av 
kommunmedlemmar.  
 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
eller 
3. beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 14  
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:       
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
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BESVÄRSSKRIFT 

 

Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg 
om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till 
posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter kan 
domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 
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