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KÖKARS KOMMUN PROTOKOLL  MÖTE nr 1 2019 
Mötesdatum 

Biblioteks och 
kulturnämnden 05.03.2019  

 

 

Mötestid  Plats 

05.03.2019 kl 14:00-  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 

14.03.2019 kl 14:00  Biblioteket 

 
 
 

 
 
 

Protokollet framläggs till påseende   
 
Intygas:  15.03.2019 
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Biblioteks och 
kulturnämnden 05.03.2019  

 

 

 

 

§ 1 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

§ 2 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare väljs Nina Grönroos-Friman och Kerstin Gäddnäs.  Protokollet 
justeras  på Biblioteket torsdag den 14 mars kl 14:00.  

§ 3 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkänns, med ett extra ärende under § 9 Övriga ärenden. 

 

§ 4 Sökta kulturbidrag 2019 

Kulturbidraget om 600 € har sökts av fyra föreningar. Dessa är: 

1. Kökar hembygdsförening rf 
2. Kökar Röster rf 
3. Föreningen Franciskus på Kökar rf 
4. Kökarkultur rf  

Förslag: Istället för att bidraget delas på de fyra sökande, föreslås att hela bidraget på 600 € 
betalas ut till Kökarröster rf. Med en större summa har mottagaren möjlighet att göra något 
med pengarna, än om bidraget skulle fördelas lika på alla sökande. 

Bidraget betalas ut mot uppvisande av kvitto och utredning vad pengarna använts till. 

Beslut: Eftersom Kökar Röster rf ansökt om ett bidrag på 500 €, beslöt nämnden att bevilja dom 
detta. Resterande belopp på 100 € går till Föreningen Franciskus på Kökar rf.  

Eftersom Franciskusfesten  i år firar 40-årsjubileum ansåg nämnden det passligt att pengarna 
används för det ändamålet.  

Bidragen betalas ut mot uppvisande kvitto och utredning vart pengarna gått. 

Bengt Mattsson och Kerstin Gäddnäs anmälde jäv. 
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Mötesdatum 

Biblioteks och 
kulturnämnden 05.03.2019  

 

§ 5 Vandringsleden på Kalen 

Visitaland önskar namn och kontaktuppgifter på den eller de som ansvarar för vandringsleden på 
Kalen. Biblioteks och kulturnämnden beslöt 4.12.2018 att överlåta ärendet till KST att utse person 
eller grupp som ansvarar för vandringsleden i fortsättningen.  

KST återremitterar ärendet till Biblioteks och kulturnämnden samt till Närings-, trafik och 
inflyttningsnämnden för att inhämta deras åsikt i frågan om vem som framöver skall ansvara för 
vandringslederna.   För närvarande är det Biblioteks och kulturnämnden som ansvarar för 
vandringsleden.  

Förslag:  

1. Att ansvaret för vandringsleden befrias från Biblioteks och kulturnämnden.  
2. Att en person förslagsvis samma som anställs för att sköta kommunens gräsmattor 

sommartid, även har hand om röjningen av leden.  
3. Att Kökar kommun står som ansvarig för leden, inte enstaka personer. 

Motiveringar:  

Bibliotekstjänsten har ändrat från 60 % bibliotekarietjänst till 50 % bibliotekssekreterare, 
vilket innebär mindre arbetstid för den nuvarande bibliotekssekreteraren.  

En annan sak att ta i beaktande är att vandringsleden går på privat mark, vilket har inneburit 
mycket extra arbete att kontakta alla markägare vid olika åtgärder längs leden. Det mesta 
arbeten som gjorts såsom infotavlor och montering av dessa har skett på talko inom nämnden. 
Vi kan konstatera att Biblioteks och kulturnämnden inte har dessa resurser längre. 

Intresset för vandringsleden verkar vara lågt bland kökarborna. Vid den årliga vårtalkon på 
leden ifjol 2018 kom det endast två personer! 

Vidare är det inte enskild person eller personer som ska stå som ansvariga för vandringsleden i 
framtiden med tanke på ev olycksfall och dyl.  

Beslut: Nämnden beslöt att ordna ett möte TORSDAG den 28 mars kl. 18.00  i skolans matsal, 
där man bjuder in Närings, trafik och inflyttningsnämnden, kommunstyrelsen, 
kommundirektören, kommunutvecklaren, samt representanter från de olika EU-projekten på 
Kökar. För att diskutera vandringsleden. Anita Lundin från Visitaland som är projektledare för 
Uppgradering av vandringsstigar och leder på Åland, bjuds också in. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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Mötesdatum 

Biblioteks och 
kulturnämnden 05.03.2019  

 

§ 6 Sommarvikarie för bibliotekssekreteraren 

För närvarande håller N.N på att skola in sig som inhoppare på Biblioteket. N.N har dock 
meddelat att sommaren inte är aktuell för jobb, då hen är upptagen med annat. Frågan om 
sommarvikarie kvarstår. Biblioteks och kulturnämnden bör så snart som möjligt hitta en 
sommarvikarie för bibliotekssekreteraren. 

Förslag: Att snarast annonsera efter en sommarvikarie. 

Beslut: Bibliotekssekreteraren annonserar på Kökars hemsida efter en sommarvikarie med 27 
mars som sista ansökningsdatum. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

§ 7 Postadressändring till Biblioteket 

Förslag: Anhåller om att få ändra bibliotekets postadress till Estholm, 22730 Kökar. Det finns 
redan nu en överenskommelse med Posten på Kökar att all post till biblioteket lämnas i 
bibliotekssekreterarens brevlåda vid Estholm. 

 

Beslut: Förslaget godkändes. Med motiveringen att lådan kommer då att tömmas alla dagar, 
vilket inte skulle ske om lådan är i Karlby. Eftersom bibliotekssekreteraren endast jobbar 3 
dagar/vecka. 

 

§ 8 Till kännedom 

● Verksamhetsberättelse för 2018 
● Nuvarande utställare i Biblioteket: Minna Hellström 

● Kommande utställare är daghemmet Barnängen samt Kaj Johansson & Eivor 
Wallinvirta. Sommaren är ännu öppen. 

● Bibliotekssekreteraren deltog i statistik/katalog info den 1 feb på Stadsbiblioteket. 

● Statistiken ändrar från detta år. 

● Omflyttning i biblioteket, soffa inköpt. 

● Kent Finneman håller för närvarande på och bygger en bokholk. 

● Bibliotekets dag planeras till den 2 maj. 
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Mötesdatum 

Biblioteks och 
kulturnämnden 05.03.2019  

 

Beslut: Antecknas till kännedom. Verksamhetsberättelsen bifogas till protokollet. 

 

§ 9 Övriga ärenden 

Ändring av befattningsbeskrivningen för bibliotekssekreterare 

Den 24 april 2018 godkände Biblioteks och kulturnämnden en tjänstebeskrivning för en 60 % 
bibliotekssekreterare på Kökar. Den 8 maj 2018 godkände även KF tjänstebeskrivningen med tillägget 
att tjänstebeskrivningen ändras till befattningsbeskrivning och att bibliotekssekreterarens närmaste 
förman är kommundirektören. Därefter har KF beslutat att bibliotekssekreterartjänsten ska vara 50% 
och inte 60%, vilket då inte längre överensstämmer med befattningsbeskrivningen. 

Förslag: Att befattningsbeskrivningen uppdateras och ändras. Att punkt 1, 2och 20  stryks eller 
skrivs om eftersom arbetstiden har ändrat.  

Beslut: Nämnden beslöt att skriva om punkt 1, 5 och 20, samt helt stryka punkt 2. Den 
uppgraderade befattningsbeskrivningen går till KF för godkännande. 

  

§ 10 Avslut 

Mötet avlutades: kl. 16.40 Marjatta och Caj Westerberg avlägsnade sig redan 16.30 
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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 1-3, 5, 7, 8 
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: 4 & 6  
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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