
 KÖKARS KOMMUN  MÖTE nr 4 2021  Mötesdatum 

 BIBLIOTEKS OCH  21.09.2021 
 KULTURNÄMNDEN 

 Mötestid  Plats 

 21.09.2021 14.00  Biblioteket 

 Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

 x  Gun Lindblom  Bengt Mattsson 

 Philip Hällund  x  Kerstin Gäddnäs 

 x  Nina Grönroos-Friman  Krister Hellström 

 x  Agneta Sundström  Maj-Britt Engström 

 x  Mats Carlström  Åsa Gottberg-Jansson 

 Övriga närvarande 

 x  Catrin Finneman, bibliotekssekreterare 

 Johan Rothberg, kommundirektör 

 kommunstyrelse repr 

 Underskrifter 

 Gun Lindblom  Catrin Finneman 

 Justerat tid och datum  Plats BIBLIOTEKET 

 kl. 13.00, den 28.09.2021  Biblioteket 

 Kerstin Gäddnäs  Agneta Sundström 

 Protokollet framläggs till påseende 

 Intygas: Catrin Finneman  29.09.2021 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  MÖTE nr 4 2021  Mötesdatum 

 BIBLIOTEKS OCH  21.09.2021 
 KULTURNÄMNDEN 

 Föredragningslista  Sida 

 § 28 Laglighet och beslutförhet 

 § 29 Val av protokolljusterare 

 § 30 Godkännande av föredragningslistan/genomgång av föregående protokoll 

 § 31 Uppdatering av bibliotekets avgifter 

 § 32 Budget 2022 

 § 33 Till kännedom 

 § 34 Övriga ärenden 

 § 35 Mötets avslut 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 
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 BIBLIOTEKS OCH  21.09.2021 
 KULTURNÄMNDEN 

 § 28 Laglighet och beslutsförhet 

 Beslut: Mötet kunde konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 § 29 Val av två protokolljusterare 

 Beslut: Kerstin Gäddnäs och Agneta Sundström valdes till protokolljusterare. Protokollet 
 justeras tisdag den 28 september kl. 13.00 på Biblioteket. 

 § 30 Godkännande av föredragningslistan och genomgång 

 av föregående protokoll. 

 Beslut: Föredragningslistan godkändes, paragraf 32 och 33 bytte plats med varandra. Således 
 blev tågordningen § 32 Till kännedom och § 33 Budget 2022. 

 Föregående protokoll (nr 3) lästes upp av bibliotekssekreteraren. 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 
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 BIBLIOTEKS OCH  21.09.2021 
 KULTURNÄMNDEN 

 § 31 Uppdatering av bibliotekets avgifter 

 Förslag:  Taxorna vid Kökars kommunbibliotek har inte setts över sedan år 2019. Vid en jämförelse 
 med Mariehamns stad, kan det konstateras att avgifterna ligger på en ganska lika nivå. Dock krävs en 
 del justeringar. Föreslår att dessa justeringar åtgärdas. 

 Beslut: Nämnden omfattade förslaget. En lista med taxorna sätts upp så att besökarna kan se 
 den. De nya taxorna uppgraderas enligt följande: 

 Ersättning för vuxenbok (inkl. ljudbok)  30 € 

 Om det handlar om ett dyrare verk, kan biblioteket kräva ut en högre summa. 

 Ersättning för barnbok (inkl. ljudbok)  17 € 

 Ersättning för pocketbok  10 € 

 Ersättning för fjärrlånebok  55 € 

 Ersättning för tidskrift  9 € 

 Ersättning för film  50 € 

 Ersättning för CD  25 € 

 Fjärrlån  7 € 

 Laminering  3,72/A4 papper 

 All kopiering hänvisas till kommunkansliet. Endast i särskilda fall kan kopiering tillåtas på 
 biblioteket och då är taxan: 1 €/kopia (svartvit) och 1,50 €/kopia färg. 

 § 32 Till kännedom 

 ●  Kondoleans för N.N 

 ●  Midsommarfirande, lyckat. Ca 80 peroner - 60 vuxna & 20 barn. 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 
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 BIBLIOTEKS OCH  21.09.2021 
 KULTURNÄMNDEN 

 ●  Sagt upp alla gratistidningar med anledning av de nya tullbestämmelserna. 

 ●  Pågående utställning: Volmar Sundbergs blandade verk. 

 ●  ÅST - teater 21 september 

 ●  Nya utställningar: 
 -  9 november - ny nordisk litteratur 
 -  9 december - Sixten Jansson 

 ●  Kura skymning onsdag 17 november 
 ●  Kura gryning torsdag 18 november 

 ●  Författarbesök av Karin Erlandsson 22-23 november 

 Beslut: Antecknas till kännedom. 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 
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 BIBLIOTEKS OCH  21.09.2021 
 KULTURNÄMNDEN 

 § 33 Budget 2022 

 Förslag:  Föreslår att vi budgeterar för en extra arbetskraft till vandringsleden i samband med att de 
 nya skyltarna ska sättas upp. 

 Föreslår även att vi höjer posten  Understöd 4230  , från 1012 € till 2012 €. Då skulle 1000 € 
 öronmärkas till Kökarveckan. Medan 1000 € fortsättningsvis kan sökas av föreningar och personer 
 från Kökar för kulturella evenemang. 

 Beslut: 

 Kulturverksamhet 321 

 4000 Betalda löner  1500 €, här yrkar vi på en högre summa än tidigare år 
 eftersom vi räknar med att arbetet att få upp den nya skyltarna kan bli ganska arbetsdrygt för 
 en person. Därför vill vi kunna anställa en extra person just för det ändamålet. 

 4230 Understöd  2500 €, här yrkar vi på en högre summa än tidigare år. 
 Nämnden föreslår att 1500 € ska öronmärkas till Kökarveckan, resterande 1000 € ska kunna 
 sökas av föreningar, privatpersoner och kulturutövare bosatta på Kökar. Summan på 12 € kan 
 strykas då den varit öronmärkt för Föreningen Norden på Åland, som inte ansökt om bidrag 
 sedan 2018. 

 4600 Övrigt material  5700 €, här yrkar vi samma summa som budgeterades till 
 år 2021. Summan 5000 € var då beräknat för arbetet med skyltarna till Kalen. Men då arbetet 
 försenats har i skrivande stund inga fakturor inkommit. Vi blir därför tvungna att på nytt 
 budgetera för detta omfattande arbete. Om fakturorna har betalats innan årets slut, kan man 
 bortse från summan 5700 € och endast budgetera för 700 €. 

 I övrigt inga förändringar. 

 § 34 Övriga ärenden 

 § 35 Mötets avslut 

 Beslut: kl. 17.00 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 
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 KULTURNÄMNDEN 
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 BIBLIOTEKS OCH  21.09.2021 
 KULTURNÄMNDEN 

 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 28-30, 33-35 
 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: 
 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. 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 
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 BIBLIOTEKS OCH  21.09.2021 
 KULTURNÄMNDEN 

 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. 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 


