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INTYG
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Kommundirektör

Kurt Carlsson
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Biblioteksnämnden

30.05.2018.

08-10

Bib N 08 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Bib N 08 §:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.
_______________

Bib N 09 §:

Protokolljustering
Bibliotekssekreteraren föreslår:
Mathias Jansson och Egil Sundström
till protokolljusterare.
Protokolljusteringen äger rum direkt efter mötets avslut.

Bib N 09 §:

BESLUT:
Nämnden godkände förslaget
_____________________________

Bib N 10 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Bib N 10 §:

BESLUT:
Föredragningslistan godkändes som den förelåg med följande tillägg och ändring:
Bib N 13§ Skolans teaterbidrag Bib N 14§ Ändring av rum nyttjande.
________________________________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Biblioteksnämnden

30.05.2018.

11

Bib N 11 §:

Semestervikarie och sommaröppet
Bibliotekssekreteraren föreslår:
Jennifer Österman som vikarierade sommaren 2017 som semestervikarie sommaren
2018.Ingen inskolning skulle därmed behövas. Arbetstiden föreslås bli 10 tim./vecka
+ 3 tim./v. extra under städerskans semester.
Samma öppettider som föregående år föreslås.
Enbart kvällsöppet Tisdag och Torsdag kl 17-20.00

Bib N 11 §:

BESLUT:
Nämnden godkände förslaget.
__________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Biblioteksnämnden

30.05.2018.

12

Bib N 12 §

Bidragsansökan
Kulturbidragsanhållningstiden avslutades 15.05 2018.
Behandling av ärenden.
Bibliotekssekreterarens förslag:
Biblioteks-kulturnämnden beviljar Sälskärs fyr r.f som var enda bidragssökande för
sin barnboksutgivningen under 2018 från Kultur kontot upp till 500 euro mot kvitto
på utlagda kostnader.

Bib N 12 §:

BESLUT:

Nämnden godkände förslaget.
____________________________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Biblioteksnämnden

30.05.2018.

13

Bib N 13 §

Teaterbidrag
Skolan kommer att inkommande höst åter ha besök av Tamine teater med pjäsen
”Kung i skolan”och ansöker om bidrag till densamma.
Bibliotekssekreterarens förslag:
Föreslår att bidra med de resterande 170 € som finns kvar i årets budget eftersom
dagis redan har haft sin årliga teater under våren

Bib N 13 §:

BESLUT:
Nämnden godkände förslaget.
_______________________________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Biblioteksnämnden

30.05.2018.

14

Bib N 14 §

Ändring av rum nyttjande

Bibliotekssekreterarens förslag:
Trycket på barn/ungdoms sidan ökar och för att tillgodose utrymme föreslår
bibl.sekr.att nuvarande läsesal flyttas till nuvarande kontor/kök.
Kontor/kök skulle således flyttas till ”vuxen delens” köksutrymme som i dagsläget
tjänar som förråd.
Bib N 14 §:

BESLUT:
Nämnden stöder iniativet.
________________________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 6
§ nr

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 7
§ nr

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Biblioteksnämnden

18.09.2014

13-19

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:
§§ 08-10
________________________________________________________________________
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:§11-14

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 12.06.2018
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

