HAMMARLANDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE
Biblioteksnämnden
Sammanträdestid
Sammanträdesplats
Ärendets §-nummer

Kallelse utfärdad den 01 September 2020
01.09.2020
Måndagen den 7 September 2020 kl. 18.30-20.00
Biblioteket

-

Ärende

Innehåll
Innehållsförteckning
Bib N 11§: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet ............................................ 1
Bib N 12 §: Protokolljustering .............................................................................................................. 1
Bib N 13 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan.................................................. 1
Bib N 14§: Bibliotekets 100 år samt 180 års firande.
Bib N 15§: Budgeten 2021
Bib N 16§: Inbesparingsmöjligheter 2021
Bib N 17§: Till kännedom.
Bib N 18§: Övrigt

Bilagor till kallelse:Budget siffror samt textdel.
Enligt uppdrag,
Hammarland den 01.09.2020
Bibliotekarie

Ann Blomqvist

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/biblioteksnamnden den 14.09.2020.
Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i biblioteket den 15.09.2020
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 14.09.2020-28.09.2020.
Kommundirektör

Kurt Carlsson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Nummer

Biblioteksnämnden

07.09.2020

02/2020

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Måndagen den 7 Sep. 2020 kl. 18.30-20.30
Biblioteket

Beslutande

Johnny Ahlström,ordförande
Pia Carlsson
Annica Mattsson
Josefin Cleve-Andersson

Övriga närvarande

Ann Blomqvist, bibliotekarie
Frånvarande:
Tomas Ahlqvist

Paragrafer

11 -17
Hammarland den 7 Sep. 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 10 Sep. 2020,

Annica Mattsson
Hammarland den 15 Sep. 2020,

Ann Blomqvist

Ann Blomqvist
protokollförare

Josefin Cleve-Andersson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Biblioteksnämnden

07.09.2020

11-13

Bib N 11§:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Bib N 11§:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
_______________

Bib N 12 §:

Protokolljustering
Bibliotekariens förslag:
Biblioteksnämnden utser Annica Mattsson och Josefin Cleve-Andersson till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum Torsdagen den 10.9 kl:16.30

Bib N 12 §:

BESLUT:
Nämnden godkände förslaget.
____________________________________

Bib N 13 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Bib N 13 §:

BESLUT:
Nämnden godkände föredragningslistan.
___________________________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Biblioteksnämnden

07.09.2020

14

Bib N 14§:

Bibliotekets 100 år samt 180 års firande.

Bibliotekariens förslag:
Vårt bibliotek som är ett utav Finlands äldsta svensspråkiga Sockne bibliotek fyller
180 år samtidigt är det Ålands äldsta bibliotek och fyllet 100 år inkommande år
2021.
Någon form utav firande torde vara på sin plats. Pga rådande omständigheter med
både Covid samt budgetbesparingar föreslår bibliotekarien att vi helt enkelt ordnar
ett Jippo utomhus med ex.Ponnyridning,femkamp och annat skoj som lockar firare
samt bjuder på tårta åt samtliga.
Avsikten innan årets inbesparingsdirektiven kom var att få tilläggsbudget på
Kulturkontot för firandet. Eftersom vår nmd har haft en oförändrad litteraturbudget
under många år trots dyrare litteratur och ändå skött servicen åt invånarna till
belåtenhet föreslår jag att budgeten blir oförändrad och vi då tar jippokostnaderna
från den normala budgeten och på så sätt reglerar vår del utav den totala budgeten.

Bib N 14 §:

BESLUT:
Nämnden återremitterar ärendet .
Avsikten innan årets inbesparingsdirektiv var att få tilläggsbudget till Kulturkontot
inför firandet.
Eftersom vår nämnd har haft en oförändrad litteraturbudget i åtminstone 6 års tid
trots dyrare inköpspriser och ändå skött servicen åt invånarna till belåtenhet föreslår
vi att budgeten blir oförändrad och vi då tar jippokostnaderna från den normala
budgeten och på så sätt reglerar vår del utav den totala budget inbesparingen.
Undersökning till olika alternativ utav firande inleds utav nämnden under hösten.
___________________________________________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Biblioteksnämnden
Bib N 15§:

Budgeten 2021

Bib N 15 §:

BESLUT:

07.09.2020

Nämnden har tagit del utav budgeten och är överens om att
konto 4720 ”Understöd till enskilda”makuleras som en besparing.
Inga övriga ändringar noterades.
_____________________________________________________________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 3
§ nr

15

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Biblioteksnämnden

07.09.2020

16

Bib N 16§:

Inbesparingsmöjligheter 2021
Bibliotekariens förslag:
Styrelsen önskar att alla nämnder sänker 5% på 2021 års budget.
För Bibl.-Kultur nämnden är det en svår uppgift då vi endast har litteratur och
Inventarier som skulle kunna varit rörligt.
Vi har hållit samma budget på litteraturen i många år trots att allt
blivit dyrare i inköp.
Inventarie kontot sänktes vid senaste inbesparingsåret med 800€.
Majoriteten utav vår budget kan vi inte påverka då kostnader för
byggnaden,värme,sopor,telefon m.m slås ut på fördelningssumma.
Ex.renoveringskostnader på själva byggnaden borde inte ingå i vår budget, det
hör bättre hemma på tekniska nämndens ansvar kan man tycka.Likaså det
felaktiga elsystemet som slukar ljusrör varje år och betalas från vår budget.
Vikarielönen är obefintlig då denne har mindre arbetstid än den ordinarie och
enbart sköter det praktiska med öppettiderna.
Städtjänsten köps utav skolan och är även den orörbar.
Möjligtvis är det enda vi kan skära ner på ”Understöd till enskilda på 500€”
Nämnden har aldrig överstigit budgeten de sista 16 åren och kunderna har ändå
varit mer än nöjda och inte drabbats utav inbesparingarna,däremot har det
krävts mera arbetstid för att få det att gå ihop.

Bib N 16 §:

BESLUT:

Nämnden har väldigt få konton den kan reglera, endast inventarier ( som sänktes vid förra
inbesparingen med 800e) samt Litteraturkontot .
Dessutom har vi Jubileumsåret 2021 på kommande som bör uppmärksammas.
Avsikten innan årets inbesparingsdirektiv var att begära tilläggsbudget till Kulturkontot inför firandet.
Eftersom vår nämnd har haft en oförändrad litteraturbudget i åtminstone 6 års tid trots dyrare
inköpspriser och ändå skött servicen åt invånarna till belåtenhet föreslår vi att budgeten blir oförändrad
och att vi då tar jippokostnaderna från den normala budgeten och på så sätt reglerar vår del utav den
totala budget inbesparingen.
Vikarien arbetar endast öppettider och således mycket mindre än ordinarie anställd, städtjänsten på
18% köps in från skolan .
” Understöd till enskilda” konto 4720 ” är det enda vi kan skära ner på.
Nmd ifrågasätter starkt ”huruvida hälften utan kostnaden för lärarbostädernas södra gavel ( 7.500 e)
under C400 konto 4390 .kan belasta vår budget.
Bibl.nmd anser att denna kostnad hör till Byggnadstekniska nämnden såsom fastighetsansvarig enhet.
Värt att nämna är att om denna post överförs till korrekt kostnadsställe har nmd således redan
inbesparat mer än 6% utav budgeten.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Biblioteksnämnden

Bib N 17§:

SIDA 5
§ nr

07.09.2020

17

Till kännedom.
De omtyckta bokkassarna till våra dagis har dragits in pga den rådande smittrisken.
Bibliotekarien har infört en extra dag med bibliotekstid för skola och dagis för att
hålla de rådande rekommendationerna.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 6
§ nr

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Biblioteksnämnden
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:11-13
________________________________________________________________________
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:14-17

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den
14.09.2020 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/biblioteksnamnden
Protokollet är framlagt till påseende den 15.09.2020
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

