
 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL 1/ 2022 
 Mötesdatum 

 BIBLIOTEKS OCH  02.03.2022 
 KULTURNÄMNDEN 

 Mötestid  Plats 

 02.03.2022 19.00  Biblioteket 

 Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

 x  Gun Lindblom  Bengt Mattsson 

 Philip Hällund  Kerstin Gäddnäs 

 x  Nina Grönroos-Friman  Krister Hellström 

 x  Agneta Sundström  Maj-Britt Engström 

 Mats Carlström  Åsa Gottberg-Jansson 

 Övriga närvarande 

 x  Catrin Finneman, bibliotekssekreterare 

 Johan Rothberg, kommundirektör 

 x  Johanna Henriksson, kommunstyrelse repr 

 Underskrifter 

 Gun Lindblom  Catrin Finneman 

 Justerat tid och datum  Plats BIBLIOTEKET 

 tisdag den 8 mars kl. 13.00  Biblioteket 

 Nina Grönroos-Friman  Agneta Sundström 

 Protokollet framläggs till påseende 

 Intygas: Catrin Finneman  onsdag den 9 mars kl. 14.00 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL 1/ 2022 
 Mötesdatum 

 BIBLIOTEKS OCH  02.03.2022 
 KULTURNÄMNDEN 

 Föredragningslista  Sida 

 § 1 Laglighet och beslutförhet 

 § 2 Val av protokolljusterare 

 § 3 Godkännande av föredragningslistan/genomgång av föregående protokoll 

 § 4 Sommarvikarie för bibliotekssekreteraren 

 § 5 Kulturbidrag 2022 

 § 6 Anbud, informationsskyltarna på vandringsleden 

 § 7 Avtal 

 § 8 Midsommar 

 § 9 Till kännedom 

 § 10 Skrivelse till kommunstyrelsen 

 § 11 Övriga ärenden 

 § 12 Mötets avslut 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL 1/ 2022 
 Mötesdatum 

 BIBLIOTEKS OCH  02.03.2022 
 KULTURNÄMNDEN 

 § 1 Laglighet och beslutsförhet 

 Beslut: Mötet kunde konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 § 2 Val av två protokolljusterare 

 Beslut: Agneta Sundström och Nina Grönroos-Friman valdes till protokolljusterare. Protokollet 
 justeras tisdag den 8 mars kl. 13.00 på biblioteket. 

 § 3 Godkännande av föredragningslistan och genomgång 

 av föregående protokoll. 

 Beslut: Föredragningslistan godkändes med två tillägg i § 11 Övriga ärenden. 

 Föregående protokoll (nr 4/2021) lästes upp. 

 § 4 Sommarvikarie för bibliotekssekreteraren 

 De utannonserade vikariatet har sökts av två personer inom utsatt tid. 

 Förslag: Att N.N anställs som vikarie för bibliotekssekreteraren. N.N har formell kompetens, 
 och har tidigare vikarierat på Kökars bibliotek i flera omgångar. 

 Om N.N av någon anledning inte kan ta emot vikariatet, skall det erbjudas till N.N. 

 Beslut: Nämnden omfattar förslaget och väljer N.N till vikarie för biblioteks sekreteraren. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 
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 BIBLIOTEKS OCH  02.03.2022 
 KULTURNÄMNDEN 

 § 5 Kulturbidrag 2022 

 Fyra ansökningar har kommit in inom utsatt tid (15 februari). Dessa är: 

 Kökarröster 350 € 

 Kökar Hembygdsförening 400 € 

 Kökar ungdomsförening 1000 € 

 Henriikka Kontimo 200 € 

 Förslag: Föreslår för nämnden att Henriikka Kontimo erhåller 200 € i bidrag och de övriga 
 föreningarna delar på den summa som återstår, dvs 266,50 €/förening. 

 Beslut: N.N föreslog för nämnden att fördela bidraget enligt följande: 

 Kökarröster 200 €, Kökar ungdomsförening 600 € och Henriikka Kontimo 200 €. 

 N.N:s förslag omfattades av nämnden. 

 § 6 Anbud, informationsskyltarna på vandringsleden 

 Ett anbud har lämnats in inom utsatt tid (28.2). Öppnas på mötet. 

 Förslag: 

 Beslut: Nämnden har givit bibliotekssekreteraren befogenhet att kontrollera offertpriset 
 ytterligare och om slutgiltiga priset understiger 5100 € godkänner nämnden offerten och 
 erbjuder Kökar Service arbetet. 

 Ordförande Gun Lindblom föredrog ärendet då Catrin Finneman anmälde jäv. Nina 
 Grönroos-Friman fungerade som sekreterare under ärendet. 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL 1/ 2022 
 Mötesdatum 

 BIBLIOTEKS OCH  02.03.2022 
 KULTURNÄMNDEN 

 § 7 Avtal 

 Förslag: Förslag om avtal till nämnden, se bilaga 

 Beslut: Nämnden godkänner förslaget till avtal med ett tillägg om garanti på ett år. Nämnden 
 efterlyser även en slutgranskning när arbetet är slutfört, vilket lämpligen kunde göras av 
 Byggnadstekniska nämnden. 

 § 8 Midsommar 

 Det traditionella midsommarfirandet har ägt rum på fotbollsplanen bakom skolan i Karlby under 
 många år. Biblioteks och kulturnämnden har klätt och rest stången, samt ordnat program och servering. 
 Under fjolåret (2021) ordnades midsommarfirandet på annan plats pga brobygget. Platsen var 
 Marthornas trädgård utanför Sommarängen i Hellsö. Samtidigt blev firandet ett samarbete med Kökars 
 Marthaförening eftersom Marthorna klädde stången och reste den. Medan nämnden endast stod för 
 program och servering. 

 Förslag: Att vi även detta år förlägger firandet till trädgården i Hellsö, och fortsätter vårt 
 samarbete med Kökars Marthaförening. Förutsatt då att Marthorna samtycker till detta. 

 Beslut: Nämnden godkände förslaget. 

 § 9 Till kännedom 

 ●  Bibliotekets samt Biblioteks och kulturnämndens årsberättelse. 
 ●  Besökssiffror 

 ●  Plan enligt Smittskyddslagen 

 ●  Svar till kommittébetänkandet angående  Förslag till  bibliotekspolitiskt program  skrivet av 
 ordförande och vice ordförande och inskickat till Landskapsregeringen den 25.2.2022. 

 ●  Deltagande i Ålands Natur & Miljös projekt att utse nya landskapsarter på Åland 

 ●  Utställare i biblioteket under våren & sommaren. 

 Beslut: Antecknas till kännedom. 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL 1/ 2022 
 Mötesdatum 

 BIBLIOTEKS OCH  02.03.2022 
 KULTURNÄMNDEN 

 § 10 Skrivelse till kommun 

 I Kökars kommuns förvaltningsstadga sidan 5 kan man läsa följande text: 

 Biblioteks- och kulturförvaltningen 

 Organ:     Skolnämnden 

 Chef:       Bibliotekarien 

 Vikarie:   Skolnämndens ordförande 

 Denna text hänger kvar från den tid då biblioteket och kulturen var en del av skolnämnden, och bör 
 därför rättas till. Den rätta texten borde således vara: 

 Biblioteks- och kulturförvaltningen 

 Organ:      Biblioteks och kulturnämnden 

 Chef:        Bibliotekarien 

 Vikarie:    Biblioteks och kulturnämndens ordförande 

 Förslag: Att nämnden skickar in ett förslag om rättelse till KS. 

 Beslut: Nämnden omfattar förslaget. Rättelsen skickas till kommunstyrelsen. 

 § 11 Övriga ärenden 

 1)  Idag har nämnden en kallelsetid på två veckor. 

 Förslag: Föreslår för nämnden att vi förkortar den tiden. 

 Beslut: Nämnden beslutar att föredragningslistan skickas sju dagar innan möte av biblioteks 
 sekreteraren. Vid ev. förhinder av bibliotekssekreteraren sköts detta av nämndens ordförande. 

 2)  Ordförande informerade om att Kökars Marthaförening kommer att hålla en 
 sommarutställning i skolans aula. 

 Beslut: Antecknas till kännedom. 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 
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 § 12 Mötets avslut 

 Mötet avslutades kl. 20.35 

 Protokoll justerarnas signatur  Utdragsbestyrkande 
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 BIBLIOTEKS OCH  02.03.2022 
 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 1-7 
 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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 Mötesdatum 

 BIBLIOTEKS OCH  02.03.2022 
 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 


