HAMMARLANDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE
Biblioteksnämnden
Sammanträdestid
Sammanträdesplats
Ärendets §-nummer

Kallelse utfärdad den 24.02.2020
24.02.2020
Måndagen den 2 Mars kl. 18.30-20.00
Biblioteket
Ärende

Innehåll
Innehållsförteckning
Bib N 01 §:
Bib N 02 §:
Bib N 03 §:
Bib N 04 §:
Bib N 05 §
Bib N 06 §
Bib N 07 §
Bib N 08 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet ............................................ 1
Protokolljustering .............................................................................................................. 1
Godkännande och komplettering av föredragningslistan.................................................. 1
Verksamhetsberättelsen 2019 ........................................................................................... 2
Riskkartläggning .............................................................................................................. 3
Teaterbidragsansöken ....................................................................................................... 4
Till kännedom................................................................................................................... 5
Övrigt................................................................................................................................ 6

Bilagor till kallelse:Verksamhetsberättelsen
Enligt uppdrag,
Hammarland den 24.02.2020
Bibliotekarie

Ann Blomqvist

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/biblioteksnamnden den 06.03.2020.

INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 06.03.2020-20.03.2020.
Kommundirektör

Kurt Carlsson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Nummer

Biblioteksnämnden

02.03.2020.

01/2020

Sammanträdestid
Sammanträdesplats
Beslutande

Måndagen den 02.03.2020 kl. 18.30-20.30
Biblioteket
Johnny Ahlström,ordförande
Tomas Ahlqvist
Pia Carlsson
Annica Mattsson
Josefin Cleve-Andersson

Övriga närvarande

Ann Blomqvist, bibliotekarie
Frånvarande:
Tomas Ahlqvist
Josefin Cleve-Andersson
Paragrafer

§§ 01-09
Hammarland den 02. Mars 2020,

Underskrifter

Protokolljustering

Ort och tid

Underskrifter
Protokollet Ort och tid
framlagt
till
påseende

Underskrifter
Utdragets
riktighet
bestyrker

Ort och tid

Underskrift

Johnny Ahlström
Ordförande
Hammarland den 02. Mars 2020,

Ann Blomqvist
protokollförare

Pia Carlsson
Hammarland den

Annica Mattsson

Ann Blomqvist

Biblioteksnämnden

02.03.2020.

Bib N 01 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Bib N 01 §:

BESLUT:

01-03

Bibliotekarien hälsar den nya nämnden välkommen och
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.
_______________

Bib N 02 §:

Protokolljustering
Bibliotekariens förslag:
Bibliotekarien föreslår Pia Carlsson och Annica Mattsson
till protokolljusterare.
Protokolljusteringen äger rum direkt efter mötets avslut.

Bib N 02 §:

BESLUT:
Nämnden godkände förslaget.
_____________________________

Bib N 03 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Bib N 03 §:

BESLUT:

Nämnden godkände föredragningslistan.
Med tillägg
§ 8 om 100 årsjubileum år 2021
§ 9 Semesterdagar
___________________________

Biblioteksnämnden
Bib N 04 §:

Bib N 04 §:

02.03.2020.

Verksamhetsberättelsen 2019

BESLUT:
Nämnden har tagit del av och godkänt verksamhetsberättelsen.
__________________

04

Biblioteksnämnden
Bib N 05 §

Bib N 05§:

02.03.2020.

Riskkartläggning
Kommunen har begärt en Riskkartläggning på respektive arbetsplatsområde.
Bibliotekarien sammanfattar enkäten och redovisar under mötet.

BESLUT:

Nämnden har tagit del utav enkäten.
______________________________________

05

Biblioteksnämnden
Bib N 06 §

Bib N 06§:

02.03.2020.

06

Teaterbidragsansöken
Klaralund och Björkdungen önskar ekonomiskt stöd till teatern ”Ruskigt på riktigt”
som är riktad till deras 2-6 åringar.

BESLUT:
Nämnden beslöt att bidra med 300 € till Hammarlands dagisverksamhet för teater
Tamines besök 12.05.2020
_________________________________________________

Biblioteksnämnden

Bib N 07 §

02.03.2020.

Till kännedom
Bibliotekarien har haft semester v. 8 och Johanna Nyman har vikarierat.

Kommunbibliotekets 100 års jubileum.
Hammarlands bibliotek firar 100 år som Kommunbibliotek samt 180 år som
socknebibliotek år 2021.
Nämnden funderar gemensamt på eventuell lämplig festlighet.

Bib N 07§:

BESLUT:

Nämnden noterar händelsen samt funderar på evenemangsförslag.
__________________________________

07

Biblioteksnämnden

Bib N 08 §

02.03.2020.

08

Annons om bidragsansökan
Kulturnämnden har 500 e som bidrag för enskild att ansöka om. Annons är utformad
och bör sättas ut i kommande Hammarlands Aktuellt

Bib N 08 §:

BESLUT:
Nämnden godkände annonsen och Bibliotekarien ombesörjer annonseringen.
__________________________________________

Biblioteksnämnden

Bib N 09 §

02.03.2020.

09

Semester
Bibliotekarien ämnar ta ut de 12 kvarvarande semesterdagarna från 2019 under
våren. Bibliotekarien ombesörjer själv vikarie och anpassar tiden till lämpligaste
möjliga för lärare/elever.

Bib N 09§:

BESLUT:

Nämnden godkände förslaget.
Bibliotekarien ombesörjer själv vikarie och anpassar tiden till den lämpligaste
möjliga för lärare/elever.

_________________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Biblioteksnämnden

02.03.2020

Paragrafer

01-09

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ 01-03
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Biblioteksnämnden i Hammarland, Krokgränd 8, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:§04-09

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den
06.03.2020 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/biblioteksnamnden
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den , skall också hans
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. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före 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 under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

