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Mötestid   Plats  

10.09.2020   kl   15.15   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  

x   Mats   Carlström     Åsa   Gottberg-Jansson  

Övriga   närvarande  

x   Catrin   Finneman,   bibliotekssekreterare      

  Johan   Rothberg,   kommundirektör      

x   Åsa   Gottberg-Jansson   kommunstyrelse   repr      

 

Underskrifter  

 
 
Gun   Lindblom  

 
 
Catrin   Finneman  

 

Justerat   tid   och   datum   Plats  

     Biblioteket   

 
 
Agneta   Sundström  

 
 
Mats   Carlström  

Protokollet   framläggs   till   påseende    
 
Intygas:   Catrin   Finneman  Tisdag   den   29   september  
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§   26   Laglighet   och   beslutsförhet  

Beslut:   Mötet   kunde   konstateras   lagenligt   sammankallat   och   beslutfört.  

 

§   27   Val   av   två   protokolljusterare  

Beslut:   Agneta   Sundström   och   Mats   Carlström   valdes   till   protokolljusterare.   Protokollet  
justeras   torsdag   den   24   september   kl.   13.00   i   biblioteket.  

 

§   28   Godkännande   av   föredragningslistan   och   genomgång   

         av   föregående   protokoll  

Beslut:   Föredragningslistan   godkändes   och   föregående   protokoll   (nr   3)   lästes   upp   av  
ordförande.  

 

§   29   Åland   100,   hur   firar   vi?  

År   2022   är   det   100   år   sedan   Åland   blev   självstyrt.   Under   jubileumsåret   kommer   den   åländska  
självstyrelsen   att   firas   och   hedras.   Jubileumsåret   startar   på   självstyrelsedagen   den   9   juni   2021   och  
fortsätter   fram   till   9   juni   2022.  

Förslag:   Att   biblioteks   och   kulturnämnden   uppmärksammar   jubileumsåret   genom   att   ordna  
olika   små   event   som   kanske   kulminerar   i   en   stor   fest   2022.  

Beslut:   Nämnden   godkände   förslaget   om   olika   små   event   under   jubileumsåret.   Nämnden   ansåg  
att   en   större   fest   är   inget   som   Biblioteks   och   kulturnämnden   ska   ordna   på   egen   hand.   Men  
gärna   i   samarbete   med   andra   nämnder   inom   kommunen   och   våra   lokala   föreningar.   Nämnden  
kommer   att   göra   upp   ett   program   över   alla   små   event   i   god   tid   före   jubileumsåret   startar.  

 

§   30   Kura   skymning/gryning   2020  

Förslag:   På   grund   av   det   rådande   läget   som   gäller   föreslås   att   vi   hoppar   över   Kura   skymning  
detta   år.   Kura   gryning   med   skoleleverna   ordnas   som   vanligt   eftersom   dom   är   så   få   och   kan   delas  
upp   i   mindre   grupper.   

Beslut:   Nämnden   omfattade   förslaget   att   inte   ordna   något   Kura   skymning   detta   år.   Kura  
gryning   erbjuds   till   skolans   elever   och   daghemmet.   Evenemanget   ordnas   på   ett   säkert   vis   för  
alla   deltagare.  
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§   31   Skrivelse  

En   skrivelse   har   inkommit   från   Kökar   Hembygdsförening   angående   köp   av   markområde   som   gränsar  
till   museiområdet.   Se   bifogat   dokument.  

Förslag:   Att   biblioteks   och   kulturnämnden   föreslår   till   kommunstyrelsen   att   köpa   området   för  
Hembygdsföreningens   ändamål.  

Beslut:   Ärendet   behandlades   och   diskuterades.   Nämnden   kom   fram   till   följande   förslag.  

1. Att   kommunen   köper   in   markområdet   för   Hembygdsföreningens   ändamål   och   att  
Hembygdsföreningen   betalar   tillbaka   köpesumman   till   kommunen   när   dom   får   pengar  
för   sitt   projekt.  

En   nämndledamot   N.N   reserverar   sig   mot   detta   förslag.  

2. Att   kommunen   enbart   köper   in   det   mindre   markområdet   den   s.k   triangeln.  

Ordförande   Gun   Lindblom   anmälde   jäv.  

Paragrafen   justerades   omedelbart  

 

§   32   Uppgradera   vandringsleden  

Sedan   många   år   tillbaka   gjordes   ett   omfattande   arbete   med   att   placera   ut   skyltar   längs   vandringsleden  
på   Kalen.   Skyltarna   pekar   ut   viktiga   och   historiska   platser.   Särskilt   populära   är   skyltarna   som   berättar  
om   befästningarna   på   Kalen.  

Ett   problem   med   dessa   skyltar   är   hållbarheten.    Eftersom   dom   endast   är   gjorda   av   papper   som  
laminerats   och   placerats   bakom   ett   plastglas   måste   dom   bytas   ut   med   jämna   mellanrum.   Skyltarna   blir  
med   tiden   fula   av   sol,   väder   och   vind   och   olika   insekter   fastnar   också   under   plastglaset.   

Att   byta   ut   dessa   skyltar   är   ett   tidskrävande   arbete,   varför   en   skylt   gjord   av   plåt   skulle   vara   ett  
hållbarare   och   snyggare   alternativ.  

Förslag:   Att   nämnden   påbörjar   ett   omfattande   utbyte   av   samtliga   skyltar.   För   detta   anhålls   om  
pengar   i   kommande   budget.   

Beslut:   Nämnden   förespråkar   ett   utbyte   av   samtliga   skyltar.   Bibliotekssekreteraren   utreder  
kostnaderna   som   bifogas   budgetförslaget.  

 

§   33   Budget   
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Förslag:  

Beslut:   Ärendet   bordläggs   tills   vi   har   alla   kostnader   gällande   vandringsleden.  

 

§   34   Till   kännedom  

● Kökarveckan   på   biblioteket  
○ -   Visade   på   dubbla   och   tredubbla   besökssiffror  
○ -   Författarbesöket   var   lyckat  
○ -   Pengar   från   Svenska   kulturfonden   har   beviljats   för   författarbesöket  

● Utställare   i   biblioteket   just   nu   är   dockmakare   Riitta   Nieminen,   t.o.m   30.9  
● Nästa   utställning   blir   Kökars   Bobarhetsplan  
● Sommarens   besökssiffror  

- juni   63   inom   öppettider   -   81   totalt  
- juli   214   inom   öppettider   -   214   totalt  
- augusti   170   inom   öppettider   -   173   totalt  

● Nyheter   med   Läskonditionspasset  

Beslut:   Antecknas   till   kännedom.  

 

 

 

§   35   Övriga   ärenden  

 

§   36   Mötets   avslut  

Kl.   17.25  
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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   26-30  
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.  
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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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