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Mötestid    Plats   

04.05.2021   15.00    Biblioteket   

Närvarande   ordinarie   beslutande    Närvarande   ersättare   

x    Gun   Lindblom    x   Bengt   Mattsson   

   Philip   Hällund       Kerstin   Gäddnäs   

x    Nina   Grönroos-Friman       Krister   Hellström   

x    Agneta   Sundström    x   Maj-Britt   Engström   

x    Mats   Carlström    x   Åsa   Gottberg-Jansson   

Övriga   närvarande   

x    Catrin   Finneman,   bibliotekssekreterare         

   Johan   Rothberg,   kommundirektör         

x    Åsa   Gottberg-Jansson   kommunstyrelse   repr         

Underskrifter   

  
  

Gun   Lindblom                     Bengt   Mattsson   §   22   

  
  

Catrin   Finneman   

Justerat   tid   och   datum      Plats   BIBLIOTEKET   

kl.   15.00,   05.05.2021       Biblioteket     

  
  

Agneta   Sundström   

  
  

Mats   Carlström   

Protokollet   framläggs   till   påseende      
  

Intygas:   Catrin   Finneman   06.05.2021   



KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL   nr   3   2021   
Mötesdatum   

BIBLIOTEKS   OCH   04.05.2021   
KULTURNÄMNDEN   

  

  
  

Föredragningslista Sida   
  

§   19   Laglighet   och   beslutförhet   

§   20   Val   av   protokolljusterare   

§   21   Godkännande   av   föredragningslistan/genomgång   av   föregående   protokoll   

§   22   Kulturbidrag   2021   

§   23   Semestervikarie   för   bibliotekssekreteraren     

§   24   Extra   hjälp   till    syssloman   

§   25   Till   kännedom   

§   26   Övriga   ärenden   

§   27   Mötets   avslut   

   

Protokoll   justerarnas   signatur Utdragsbestyrkande   



KÖKARS   KOMMUN PROTOKOLL   nr   3   2021   
Mötesdatum   

BIBLIOTEKS   OCH   04.05.2021   
KULTURNÄMNDEN   

  

  
 §   19   Laglighet   och   beslutsförhet   

Beslut:   Mötet   kunde   konstateras   lagenligt   sammankallat   och   beslutfört.   

  

§   20   Val   av   två   protokolljusterare   

Beslut:   Agneta   Sundström   och   Mats   Carlström   valdes   till   protokolljusterare.   Protokollet   
justeras   onsdag   den   5   maj,   kl.   15.00   på   biblioteket.   

  

§   21   Godkännande   av   föredragningslistan   och   genomgång     

         av   föregående   protokoll.   

Beslut:   Föredragningslistan   godkändes   utan   tillägg.   Föregående   protokoll   (nr   2)   lästes   upp   av   
bibliotekssekreteraren.   
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§   22   Kulturbidrag   2021   

Hela   åtta   ansökningar   om   kulturbidrag   från   föreningar   och   enskilda   kulturutövare   har   

inkommit   till   nämnden   inom   den   utsatta   tiden.   De   sökande   är:   

1. Kökarröster   anhåller   om   300   €   för   konsert   i   samband   med   Franciskusdagarna.   
2. Kökar   ungdomsförening   anhåller   om   700   €   för   en   trubadur   till   Kökarveckans   

invigning.   
3. Föreningen   Franciskus   på   Kökar   anhåller   om   469   €   för   en   guidad   vandring   på   Hamnö   

den   15   maj.   
4. Arbetsgruppen   för   Kökarveckan   anhåller   om   1500   €    
5. Helena   Jeppe   anhåller   om   500   €   boksläpp   för   barnbok.   
6. Hembygdsföreningen   anhåller   om   300   €   för   Forneldarnas   natt.   
7. Elisa   Matikainen   anhåller   om   2000   €   för   utställning   i   Församlingshemmet.   
8. Kökar   Jaktvårdsförening   anhåller   om   bidrag   (ej   specificerat)   för   en   redan   införskaffad   

skjutbiograf.   

Förslag:    I   annonsen   har   vi   skrivit    “Kriteriet   för   att   få   bidraget   är   att   pengarna   går   till   en   
upplevelse   på   Kökar   som   är   till   glädje   för   alla   Kökarbor”.    Föreslår   därför   för   nämnden   att:   Kökar   
ungdomsförening,   Kökar   hembygdsförening,   Kökarröster   samt   Arbetsgruppen   för   Kökarveckan   får   
dela   på   bidragsumman   1000   €   med   ett   bidrag   på   250   €/ansökan.   

  

Beslut:   

1. Kökarröster:   beviljas   100   €,   N.N   anmälde   jäv.   
2. Kökar   ungdomsförening:   beviljas   200   €.   
3. Föreningen   Franciskus:   beviljas   200   €.   
4. Arbetsgruppen   för   Kökarveckan:   beviljas   400   €,   N.N   och   N.N   anmälde   jäv.   

5. Helena   Jeppe:   avslag.   

6. Hembygdsföreningen:   beviljas   100   €.   

7. Elisa   Matikainen:   avslag.   

8. Kökar   jaktvårdsförening:   avslag   

Ersättaren   Bengt   Mattsson   tog   över   och   ledde   omröstningen,   då   ordförande   anmälde   jäv.   

Pengarna   betalas   ut   i   efterskott   mot   kvitto   och   redovisning.   

  

  

Protokoll   justerarnas   signatur Utdragsbestyrkande   
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§   23    Semestervikarie   för   bibliotekssekreteraren   

Förslag:    Vikariatet   har   på   nytt   varit   utannonserat   på   kommunens   hemsida,   kommunens   
anslagstavla,   via   facebook.   Fem   ansökningar   har   kommit   in,   varav   två   sökande   har   formell   
kompetens.     

Föreslår   för   nämnden   att   Sonja   Berglund   får   vikariatet.   Berglund   känner   väl   till   biblioteket   då   hon   har   
vikarierat   bibliotekssekreteraren   under   dennes   sjukledighet   hösten   2020,   samt   nu   senast   under   april  
månad   2021.   Berglund   har   formell   kompetens   samt   22   års   erfarenhet   av   biblioteksarbete.     

  

Beslut:   

Nämnden   beslöt   enhälligt   att   anställa   Sonja   Berglund   till   semestervikariatet.   Om   Berglund   inte  
tar   emot   vikariatet   ska   det   i   stället   gå   till   Veronica   Sarge   Cech.   

N.N   anmälde   jäv   och   lämnade   lokalen.   

  

  

§   24   Extra   hjälp   till   syssloman   

Arbetet   med   de   nya   skyltarna   som   placeras   ut   längs   med   vandringsleden   på   Kalen   kommer   att   
innebära   ett   mycket   omfattande   arbete   för   sysslomannen.     

Förslag :   Föreslår   därför   att   sysslomannen   får   ta   hjälp   av   en   extra   person   utsedd   av   nämnden,   i   arbetet   
med   skyltarna.   Timersättning   utbetalas.   

Beslut:   

Nämnden   ger   bibliotekssekreteraren   i   uppgift   att   kontrollera   upp   hur   många   timmar   arbetet   
kunde   röra   sig   om   samt   om   det   finns   pengar   i   budgeten   för   det.    Därefter   ska   arbetet   isåfall   
annonseras   ut.   

  

§   25   Till   kännedom   

● Idö   utfärd   9   juni   

● Bokholken   sätts   upp   utanför   Gymmet   till   den   10   juni,   litet   event   i   samarbete   med   
Folkhälsan.   

● Skolans   elever   kommer   att   ha   en   utställning   i   biblioteket   under   maj   månad.   

  

§   26   Övriga   ärenden  

Protokoll   justerarnas   signatur Utdragsbestyrkande   
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§   27   Mötets   avslut   

kl.   16.20   
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ANVISNING   FÖR   BESVÄR   

  

BESVÄRSFÖRBUD   

  

KOMMUNALBESVÄR   

  

FÖRVALTNINGSBESVÄR   

  

  

Protokoll   justerarnas   signatur Utdragsbestyrkande   

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   19-21,   25-27   
Enligt   §   15   Förvaltningsprocesslagen/annan   lagstiftning   kan   besvär   inte   
anföras   över   nämnda   nedan   beslut   
  

Paragrafer   och   grund   för   besvärsförbudet:   
  
  

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:     
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.   

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:           
  

Besvärstid:   30   dagar   från   delfåendet   av   beslutet.   
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BESVÄRSSKRIFT   
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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.  
  


