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Plats och tid

Beslutande

0nsdag2022-06-15,  kl.  13.30-16.00

Åsbo  Hembygdsgård,  Boxholm

Mikael  Palm  (S),  ordförande

Ida  Lyckbåge  (S)

Josefin  Claesson  Hedå  (C)

Janet  Åkesson  (S),  ersättare  för  Claes  Sjökvist  (S)

Elisabeth  Ekman  (C),  ersättare  för  Sofia  Carlsson  (M)

Övriga  deltagande Maja  Markhouss,  bibliotekschef

Martin  Olsson,  musikledare

Fredrik  Svaton,  kultur-  och  turismchef  / sekreterare

Utses  att  justera

Justeringens

plats  och  tid

Under-

skrifter Sekreterare

Ida  Lyckbåge  (S)

Biblioteket.

Fredrik  Svaton

Ordförande

Justerande

'i«qakel  .':f4L
Mikael  Palm

Paragrafer  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum  för

anslagets  uppsättande

Förvaringsplats

för  protokollet

Underskrift

Kultur-  och  turismnämnden

2022-06-15

2022-06-28

Kommunstyrelsekontoret

,k
Fredrik  Svaton

Datum  för  anslagets

nedtagande  2022-07-21

Utdragsbestyrkande
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Val  av  justerare

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  utse  Ida  Lyckbåge  (S) att  justera  dagens  protokoll.

Jtisterare Utdragsbestyrkande
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Föregående  protokoll

Protokollet  från  2022-04-20  genomgås.

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  lägga  protokollet  till  handlingarna.

Justerare

/rif"'),. /L/2C)

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk  uppföljning

Fredrik  S.vaton är föredragande  om utfall  gällande  budgeten  till  och  med  maj

2022.

Bilaga  -  ekonomisk  uppföljning

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  godkänna  rapporten.

Justerare

/l/I

i.) L  / - I

Utdragsbestyrkande
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BOXHOLMS  KOMMUN

Uppföljning  t.o.m:

Förvaltning:
Maj  2022

Kultur-  och  turismnämnd

,Lämnadebidrag,köpav
 !I

verksamhet
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Musikskolan,  rapport

Martin  Olsson  rapporterar.

Slutet  av läsår  2021-2022

Rekrytering  och elevintag  inför  nytt  läsår, alla  elever  i årskurs  I bjöds  på "In-

strumentshow"  i Folkets  Hus  onsdagen  27 april.

Information  om Musikskolan  samt  länkar  och anmälningsb1anketter  har  skick-

ats ut digitalt  genom  gnindskolans  informationssystem,  dessutom  har  f-klass,

åk 1 samt åk 3 fått  information  brevledes.  I dagsläget  har  musikskolan  ungefär

samma  antal  nyanmälningar  till  Musikverksta'  (för  årslcurs 1) samt  ämneskurs

som  vi  hade samma  datum  förra  året.

I augusti  kommer  ytterligare  elewekrytering  ske genom  lunchkonserter  på sko-

lan samt ev.  öppet  hus.

Speldagar

Elever  på stråkinstrument  har  varit  på Stråkhelg  tillsammans  med  Ödeshögs

Kulturskola  23-24  april.

Musikskolans  ungdomsorkester  medverkade  vid  Va1borgsmässofirandet  i Fol-
kets Park.

Elever  från  musikskolan  deltog  i en länsomfattande  Folkmusikhelg  30 april  - 1

maj.

Boxholms  Ungdomsorkester  samt  unga  ensemblen  "Minitonerna"  har tillsam-

mans  med  orkestrar  från  Odeshögs  kulturskola  haft  en repetitionsdag  söndagen
22 maj.

Ungdomsorkestern  deltog  vid  Vadstenafestivalen  24 maj  på torget  iVadstena

tillsammans  med  orkestrar  från  Vadstena,  Linköping  och Odeshög.

Boxholms  Musikskolas  sornmarkonsert  gick  av stapeln  1 juni,  i Folkets  Hus,
konserten  blev  trevlig  och  lagom  lång.

Vid  låg-  och  mellanstadiets  skolavslutning  deltog  Ungdomsorkestern  i mar-

schen.

Undervisningen  slutade  3 juni  och  Musikskolan  har  haff  planeringsdag  9 juni,

Justerare Utdragsbestyrkande
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Lärarrekrytering

Bleckblåsläraren  avslutar  sin  tjänstgöring  vid  Musikskolan  och  rekrytering

pågår  av ersättare.

Lokalutveckling

Svar  inväntas  från  Samhällsbyggnadsnämnden  angående  möjligheten  att an-

vända  "Gillestugan"  på Parketten  som  ensemblesal.  Om  inte  "Gillestugan"

skulle  lämpa  sig  har  Musikskolan  intresse  av vissa  lokaler  i Stenbockskolan.

Utreda  eventuellt  utökat  utbud  på  musikskolan

I höst  komrner  möjligheten  utredas  att  med  eventuella  medel  från  Carl  Tryg-

gers  utvidga  Musikskolans  utbud  med  exempelvis  sång  och  dans  m.m.

Carl  Tryggers  Klassorkester

Musikskolan  har  fått  medel  för  att även  nästa  läsår  genomföra  undervisningeni

Carl  Tryggers  Klassorkester,  för  årskurs  3, och  planering  pågår  med  sche-

maläggning  och  kompletterande  av material  och  instrument.

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  godkänna  rapporten.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Biblioteket,  rapport

Maja  Markhouss  rapporterar

KB-stgtistik

KB  sarnlar  varje  år in  statistik  om  Sveriges  offentligt  finansierade  bibliotek,  på

uppdrag  av regeringen.  Ungefär  2200  biblioteksorganisationer  ingår  i in-

samlingen.

Det  andra  pandemiåret  2021  medförde  att det  gjordes  fätre  besök  på biblio-

teken  än 2020.  Många  bibliotek  var  i olika  omgångar  stängda  eller  var  tvungna

att införa  olikarestriktioner.  Årets  resultat  bör  därför  inte  användas  för  att  be-

räkna  en trend  för  bibliotekens  utveckling  i framtiden  men  ger ändå  informat-

ion  om  hur  bib1iotekslandskapet  utvecklats.

Riksnyckeltalen  kan  inte  användas  för  att sätta  en gräns  för  vad  som  behövs  för

det enskilda  biblioteket.  Folkbibliotek  som  ligger  i kommuner  med  ett lågt  in-

vånarantal  behöver  högre  bemanning  per  invånare  än stora  kornmuner  eftersom

det  krävs  en viss  gnindbemanning  för  att leverera  bemannade  öppettider.  (Rap-

port  Bibliotek  2021)

Statistik

Generellt  för  folkbiblioteken

Färre  besök  (-27%),  utlåning  (-13%),  minskat  fysiskt  bestånd

(undantag  skönlitt,  bam),  E-böcker  +10%,  63 % aktiviteter  för

barn,  20 % av befolkningen  är aktiva  låntagare.

Boxholms  kommun

Boxholm  ligger  nära  genomsnittet  för  alla  kornmuner  i Sverige

för  de flesta  mätbara  områden  (bemanning,  driftskostnad  fysiskt

bestånd,  utlån,  antal  besök,  öppettider  och  aktiviteter).  Järnförel-

ser med  bibliotek  och  kornmuner  av motsvarande  storlek  bör

dock  också  beaktas  då större  bibliotek  har  vissa  stordriftsfördelar.

Götabiblioteken  -  gemensamma  resurser

Kostnader  -  Vad  får  vi  för  lO-kronan?  Fördelningsnyckel  utifrån  antal  invånare

x 10  krikornrnun.  Drift  av bibliotekssystem,  Arena  webb,  support,  katalogise-

ring  och  system.  Ingår  inte  boktransporter,  databaser  (ex  Cineasterna,  Elib),

bibliotekskort,  marknadsföringsmaterial.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Barnverksamhet

Våren:  Klassbesök.  Åk  9 besök  + bokgåva.  Skrivklubb  m.m.

Sornmar:  Somrnarbok  för  alla  åldrar,  aktiviteter  utornhus  ex. temavagnar.

Sagostunder  med  eget  skapande  i Malexander.

Ungdomsprojektet  (Kulturrådet)

Intensivt  slutskede  med  många  aktiviteter  som  spelprograrnmering,  book  nook

(tittskåp),  rollspel,  brädspel,  filmkvällar,  Harry  Potter.  Kontakt  har  gått  via

mentorer  i skolan  (högstadium)  och  utskick  av enkät.  Rapport  till  Kulturrådet,

underlag  för  fortsatt  satsning  på målgtuppen  ungdomar  inom  ordinarie  verk-

samhet.

Vuxenprogram

*  Språkcaf6  t o m maj.  Få deltagare  på senvåren  men  efterfrågan  finns.

Undersöka  vilken  form  och  samverkan  för  hösten.

*  Författarkväll  Malexander  13/7.

*  Bokskåp  + brassestolar  placeras  i Malexander  och  Strålsnäs.  (Digga-

bibblan-projektet)

Öppettider  Höst

Samma  tider  som  våren  för  kontinuitet  och  utrymme  för  program  kvällstid.

Öppet  47 t/v  (37  bemannat)  Mån-ons-fre  8-16,  tis,  tor  8-18,  lör  11-14.

Underlag  för  beslut  om  eventuellt  meröppet  (kvällar  och  helger)  planeras  att  tas

fram  under  hösten.

Förtidsröstning  v. 34-36

Bemanning  med  ordinarie  personal  + vikarier.  Möte  genomfört  med  valnämn-

dens ordförande  och  säkerhetsansvarig  för  genomgång  av lokal  och  rutiner.

Utbildningsdag  planerad  22/8.

Biblioteksplan

Ny  biblioteksplan  ska tas frarn  under  hösten  för  2023-  2026  (efter  valperiod)

Biblioteksdagarna

Svensk  Biblioteksförenings  årliga  konferens,  i år i Stockholm.

Temat  var  "Vägval"  och  det  var  seminarier/debatter  om  folkbibliotekens  eko-

nomi,  bibliotekens  roll  i totalförsvaret,  digitalisering  av kulturarvet,  bristande

mångfald  inom  bibliotekariekåren,  bibliotekariens  roll  för  ökad  läsning  m.m.

Nästa  år hålls  konferensen  i Linköping

Justerare

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  godkänna  rapporten.

Utdragsbestyrkande
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Nationaldagen,  rapport

Maja  Markhouss  rapporterar

Program

*  Lunch  på Trivselhuset  i Bjursdalen  för  ca 40 komrnuninvånare  som  fått

svenskt  medborgarskap  2019-2021.

@ Musikkår  - marsch  från  torget  till  Folkets  Park.

*  Ponnyridning,  tipspromenad,  prova-på-  dragkamp.

*  Utdelning  av kulturstipendier

*  Högtidstal  av Gen  Larsson

*  Musikunderhållning  av Ida  Johansson  och  Alaa  Mkatesh.

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  godkänna  rapporten.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Valborgsmässoafton,  rapport

Maja  Markhouss  rapporterar.

Traditionellt  firande  med  majbål,  vårtal  av landshövding,  musikkår,  körsång,

eldshow,  ponnyridning,  ansiktsmålning,  tipspromenad.

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  godkänna  rapporten.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Dnr:  KUT  2022/6  805

Redovisning  studieförbunden  2021

Fredrik  Svaton  föredragande  om  studieförbundens  verksamhet  2021.

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  godkänna  rapporten.

Jiisterare Utdragsbestyrkande
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Fördelning  av  anslag  studieförbunden  2022

Fredrik  Svaton  föredragande

Kultur-  och  turismnämnden  har  att  besluta  om  fördelning  av anslag  till

studieförbunden  2022.

Bilaga  -  fördelning  av anslag

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  godkänna  fördelning  av anslag  till  studieförbunden  2022.

Beslut  till: Bildningsförbundet  Östergötland

Justerare

'.i  /-/-

Utdragsbestyrkande



Förslag  till  fördelning  av anslaget  till  studieförbunden  år  2022

Fördelningen  är  baserad  på  studietimmar,  enl  önskemål  från  Bildningsförbundet  beräknat  på  2019  års  verksamhetsvolymer
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2022-06-02  Anna  Blomqvist

Ekonomienheten
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Diskussion  mål  2023,  fortsättning

På sarnrnanträdet  2022-02-16  diskuterades  bland  annat:

*  Mätbara  mål

*  Inte  för  många  mål

*  Biblioteket

o  Använda  statistiken  till  Kungliga  biblioteket  (KB)

o  Definiera  skillnaden  mellan  antal  program  och  antal  tillfällen

o  Antal  besökare

*  Musikskolan  -  antal  elever

@ Allmän  kultur  -  studieförbundens  verksarnhet

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  diskussionen  fortsätter  på nästkomrnande  samrnanträde.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Turism,  rapport

Fredrik  Svaton  rapporterar

Bland  annat:  Ny  turistkarta  - Sornmen  365,  naturupplevelser  alla  dagar.

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  godkäru'ia  rapporten.

Jiisterare Utdragsbestyrkande
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Kurser  och  konferenser

Jiisterare Utdragsbestyrkande
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Delgivningar

Antagande  av internkontrollplaner  2022

Kornrnunalt  partistöd,  redovisning  för  2021

Ansökan  om  stöd  -  Teaterprojekt  Vem  drog  ur  proppen  2022

Ansökan  om  kulturstöd  -  en ny  kulturscen  i Östergötland

Justerare Utdragsbestyrkande
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Delegationsförteckning

Se bilaga.

Kultur-  och  turismnämnden  beslutar

att  godkänna  redovisningen.

Justerare Utdragsbestyrkande



BOXHOLMS  KOMM'UN

DELEGATIONSFöRTECKNING
KULTUR-  OCH  TURISMNÄMNDEN
Verksamhetsår  2022

Rapport  KTN 2022-06-07

DATUM NR ÄRENDE BILAGA DELEGAT

2022-04-21 22002 Biblioteksdagarna,  Ma,ja  Markhouss,  5-6  maj,  Stockholm q og Fredrik  Svaton
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Övriga  frågor

Justerare
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