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BRÄNDÖ KOMMUN
BIBLIOTEKS/KU LTU RNAMN DEN

U2023 24.0r.2023

s 1 LAGLIGHET ocH BESLUTFönonnr
Biblioteks- och kulturn ämnden I I 23
24.01.2023

F'ÖRSLAG
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutftirt.

BESLUT
Biblioteks/kulturniimnden beslöt omfatta ovannämnda ftirslag.

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE
Biblioteks- och kulturn ämnden I I 23
24.01.2023

FÖRSLAG
Till protokolljusterare utses Ewert Gustafsson och Maria Renman.

BESLUT
Biblioteks/kulturniimnden beslöt omfatta ovannämnda förslag.

§ 3 GODKTiNNANDE, ÅNOnrNC OCH KOMPLETTERING AV
rÖREDRAGNINGSLISTAN
F'ÖRSLAG
Biblioteks- och kulturnämnden I 123

24.0t.2023

FöRSLAG
Föredragningslistan godkänns. Ingen komplettering av ftiredragningslistan.

BESLUT
Biblioteks/kultumiimnden beslöt omfatta ovannämnda förslag.
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§ 4 ÄnrN»nN TrLL rriNNn»ovl
Biblioteks- och kultumämnden ll23
24.0L2023

13.10

21.10
26.10

01.11

04.11
14.11,

t9.11
22.11
29.11

08.12

22.12

FÖRSLAG
Biblioteks- och kulturnämnden antecknar ärendena till kännedom.

BESLUT
Biblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda förslag.

Bibliotekarien gjorde bokinköp i Mariehamn. Vikarie var Jana
Björkwall.
Bibliotekarien deltog i katalogiseringskurs på Teams.
Brändökampen i biblioteket. Åva Byalagvann över Brändö
Hembygdsförening och Baggholma Kulturförening
Bibliotekarien deltog i en träff for skärgårdsbibliotekarier i
Kumlinge. Vikarie var J anaBjörkwall.
Bibliotekarien deltog i Katrinamöte i Sunds bibliotek.
Kura gryning i skolan. Kura skymning med 5 deltagare på
kväl1en.
En vind från havet. 56 deltagare.
Kura skymning i Lappo bibliotek.13 deltagare.
Bibliotekarien deltog i kommunstyrelsens budgetmöte. Vikarie
var Jana Björkwall.
Bibliotekarien deltog i kommunfullmäktiges budgetmöte. Vikarie
var Maria Wrede.
Ewert Gustafsson och Ella Hellström sjöng in julen i biblioteket.
Närvarande var 8 personer.
Dispositionsplan2023
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s s Åsl TUNDBERGS SEMESTER ocH rENSToNERTNG

Biblioteks- och kulturnämnden 7 123

24.01.2023

Åsa Lundberg kommer att gäi pension fr.o.m. 1.10.2023.
Den återstående semestern:
Semester intjänat 1.o.m.31.03.2023 38 dagar
Semester intjänat fr.o.m. 01.04.2023 18 dagar
Sparad semester från innevarande semesterår 10 dagar
Semester 03-1 1 .04.2023 -5 dagar
Återstående semester 61 dagar

Nämnden informeras om möjligheten att en del av semesterdagarnakan betalas ut som
semesterersättning.

Kommunstyrelsen lediganslår tjänsten. Kommunfullmäktige tillsätter tjänsten.

Åsa Lundberg anmäler jäv.

FÖRSLAG
Åsa Lundberg håller semester under tidenT.l -30.9.2023 för att därefter gå i pension.
Efterträdaren börjar sin tjänstgöring26.06 for att sex arbetsdagar arbetatillsammans
med Åsa Lundberg.

Kommundirektör Egil Mattsson och ekonomichef Susanne Öström har bekantat sig
med förslaget och har ingenting att invända.

BESLUT
B iblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda förslag.
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112023 24.01.2023

§ 6 VERKSAMHET UNDER ÅR 2023

Biblioteks- och kulturn amnden 7 I 23
24.01.2023

Bibliotekets verksamhet just nu omfattar förutom traditionell biblioteksverksamhet
och -förvaltning i Brändö och Lappo:

/ Sagostundför 2-5 åuingar en gång yarannaflvecka
/ Bokprat for åk 3-9 tvä gånger per år
/ Högläsning för äk 1-2 två gånger per är
r' Bokprat för vuxna en kvällper månad
r' Bibliotekskunskap för åk 5,7,9 en gång per år.
{ yid behov (om kunden kontaktar) hemköming av böcker
/ Bokdeposition i daghemmet Milan byts varannan månad.

Äidreomsorgschefen, Solkullas föreståndare och bibliotekarien träffades 19.01 och
diskuterade vilka behov Solkulla har av biblioteksservice. Just nu finns inte behov av
bokdeposition på Solkulla. Högläsning med kaffeservering kan anordnas i biblioteket
for att på så sätt locka flera åhörare. Omsorgsnämnden bekostar eventuell taxiskjuts
till biblioteket.

FÖRSLAG
Biblioteksverksamheten fortsätter som hittills. Högläsning anordnas i biblioteket.

Visning av filmer från Vera fiimfestival ställs in eftersom det inte har funnits intresse
fcir filmerna. Är 2022 var en person närvarande. Forneldarnas natt anordnas inte heller
2023.

/ Kura skymning 13.11.2023
r' Envind från havet 18,11.2023, Temat folktro./ Brändökampen
/ Alfapetturnering
/ Byavandrrngat med början i Asterhoima./ Julsånger

Föreslås att ärendet behandias igen under sensommaren eller början av hösten för att
den nya bibliotekarien skall få möjlighet att påverka höstens verksamhet.

BESLUT
B iblioteks/kulturnämnden bes 1 öt omfatta ovannämnda fdrslag.
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§ 7 uröxaruDE AV ARBETSTTD

Biblioteks- och kulturnämnden I 123

24.01.2023

I samband med att en ny bibliotekarie skall tilltrada är tidpunkten lämplig att diskutera
hur arbetstiden motsvarar arbetsuppgifterna. Under de senaste åren har Åsa Lundberg
försökt anpassa arbetsuppgifterna efter arbetstiden. Det är då främst de

allmänkulturella evenemangen som kan ha fått stryka på foten. Under är 2022 var
överliden 32 timmar. När ärendet senast behandlades, är 2073, önskade nämnden att
bibliotekariens arbetstid skulle hålla sig inom ramen,24 timmar I vecka. Det har visat
sig vara omöjligt med den verksamhet nämnden har.

En vind från havet medför inte speciellt höga kostnader fdr kommunen. Man bör
komma ihåg att det beror pä att arbetet utfors på ordinarie arbetstid, på bekostnad av
andra arbetsuppgifter.

FÖRSLAG
Om nämnden vill bibehålla den nuvarande verksamhetsnivån när det gäller den
allmänkulturella verksamheten och eventuellt utöka densamma (bl.a. högläsning), så
föreslås att nämnden i samband med budgetarbetet inför är 2024 föreslår en utökning
av arbetstiden till 25 timmar / vecka.

BESLUT
B iblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda förslag.
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BRÄNDÖ KOMMUN
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§ 8 BTBLToTEKSSTRUKTUREN pÅ ÅlaN»
Biblioteks- och kulturnämnden I 123

24.01.2023

4.1.2023 när stadsbibliotekarie Fredrika Sundberg och landskapets kulturchef Jan-Ole
Lönnblad för Ålands radio och TV presenterade det nya bibliotekspolitiska
programmet (som kommunstyrelsen avgett utlåtande om år 2022) informerade de om
p 1 anerna att ly f\a b ib 1 ioteksväsendet från kommunema,

B ib liote k e n fö r e s lås lyft as fr ån ko mmuner na
Alla bibliotek under en gemensam organisation, det cir en av idöerna i förslaget på ett
bibliotekspolitiskt program som landskapsregeringen snart ska ta stcillning till.

Förslaget, som var fcirdigt redan i juni 2021, togs fram av en kommittö dcir Mariehamns
kul tur - o c h fr i t i d s c hef F r e dr ik a S un d b e r g v ar o r dfö r an d e.

-Det cir klart att iag cir jdttebesviken på att det tagit så har lång tid, det hdr c)r något som
biblioteken v(intat jdtteldnge på, sciger horu.

En del av forslagen skulle lcrdva lagcindringar, Jun-Ole Lönnblad, kulturchef på
landskapsregeringens kulturbyrå, sciger att det cir en intressant tanke att bilda ett
sammanhållet biblioteksvcisende, ett "bibliotekens KST", men att det också skulle yarq "en
ganska stor operation ".

Fredrika Sundberg sciger attförslaget gavs eftersom biblioteksseryicen i de ålcindska
kommunerna ser så olikartad ut. Hon menar att det finns samordningsvinster, och hon hoppas
framförallt att biblioteken ska kunna hålla mer öppet.
Den nuvarande lagen ltrciver att varje kommun har ett bibliotek men det finns inga
specifikationer på vilken nivå servicen ska ha.
-Det kan vara ett bibliotek eller en bolaamlirug skulle jag viljaformulera det som, sciger hon.

Bibliotekarien har haft kontakt med andrabibliotekarier, både i stora och små
bibliotek. Ingen har tyckt att detta gynnar biblioteksverksamheten på landsbygden.
Hon har även haft kontakt med lantrådet och inväntar nu en förklaring av kultur-
minister Annika Hambrudd. Bibliotekarien kommer 17.02.2023 attträffa de
andr a skärgårdsbib I i otekari erna för att di skutera s ituatio nen.

FÖRSLAG
Föreslås att Brändö tillsammans med de övriga kommunerna formulerar en gemensam
skrivelse samt att kommundirektör Egil Mattsson ombeds diskutera ärendet med övriga
kommundirektörer.

BESLUT
Biblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda forslag.
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§ 9 BIBLIOTEKETS ÖPPNTTTÅLLNING I SAMBAND MED HELGER 2023

Biblioteks- och kulturn ämnden I 123

24.0t.2023

r'ÖRSLAG

2023
05.01
06.04
10.04
01.05
18.05
22.06
25.r2
26.12

Trettondagsafton
Skärtorsdag
Annandag påsk
Första maj
Kristi himmelsftird
Dagen f<ire midsommarafton
Juldag
Annandag jul

öppet 09 - 13

öppet 09 - 13

Stängt
stängt
stängt
öppet 09-13
stängt
stängt

BESLUT
B iblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda ft)rslag.
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§ 10 FÖRDELNING AV BIDRAG TILL FÖRENINGAR

B iblioteks- och kulturn ämnden 7 123

24.01.2023

Biblioteks- och kulturnämnden fordelar på våren dels projektbidrag för kulturella
ändamål till privatpersoner och föreningar, dels verksamhetsbidrag och
uppvärmningsbidrag till föreningar. Tidema skall passa också bildningsnämnden som
annonserar samtidigt om sina bidrag.

FÖRSLAG
Projektbidragen utannonseras i Brändö-Info för februari att sökas senast 17.02.2023.
Verksamhets- och uppvärmningsbidragen utannonseras att sökas senast 24.03.2023 för
att foreningarnas bokslut skall hinna bli ftirdigt.

Föreslås att nämnden delegerar till bibliotekarien uppgiften att fördela verksamhets-
och uppvärmningsbidrag enligt nämndens budget och enligt de principer som följts
tidigare år. Nämnden fördelar proj ektbidragen.

BESLUT
Biblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda forslag.
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§ 11 TEATERVERKSAMHET

Biblioteks- och kulturnämnden I 123

24.01.2023

Daniel Lindström har tagit initiativ till bildande av en teatergupp i Brändö. I Brändö-
Info för januari har han informerat om detta och begär senast 22.7 rn
intresseanmälningar.
Om det visar sig att intresse för detta finns, vill han att kommunen ekonomiskt stöder
verksamheten.

FÖRSLAG
Om teaterverksamheten realiseras ombeds Daniel Lindström anhällaom projektbidrag
för teatergruppen.

BESLUT
B iblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda förslag.
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§ 12 MAGASINUTRYMME I BIBLIOTEKET

Biblioteks- och kulturn ämnden I 123

24.01.2023

Biblioteket har i mångaär varit i behov av ett magasinutrymme. Bibliotekarien
kontaktade kommunteknikern och bad om att få magasineru gamlaböcker på
skolhusets vind, där ena halvan står tom, medan skoian förfogar över den utdra.
På grund av brandrisk kunde han inte tillåta detta.

Kommundirektören har nu foreslagit att magasinet i stället kunde placeras i skolans
källare, i ett rum som skolan just nu disponerar som lager.

FÖRSLAG
När rummet i källaren tömts och står till bibliotekets förfogande flyttas de
magasinerade böckerna dit.

BESLUT
Biblioteks/kulturnämnden beslöt omfatta ovannämnda försrag.

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Itz{b



QaaQoooooo9QooooNoooooooooooooooooo N
?" ?" ?_ ?" ? ?" ? ? q o^ o. o. o" q q ö^ v^ ö. q ö" ö- ö^ ö^ ö^ q q q q ö- ö. q ö" ö" ö" ö" L9aea§AQO $ \ t- Nac,aooo ooooaoooocjooC)oc, ri;; -(oQQq-)oQoooA§E coööö - öör)öö6ö6ö-öööör)NöN Coyolr)col'--oCr)ooLolr)o)r.-OO§ ()o Nö+- -'()-FöötrNNN§ ö

ry§l-rao r@ NN C, o -§.F()q)F- co

co
lo-
(o
@
f--

6
r)-

(r)

_3 q_8 E"3"E 8.3.3"3.8_83"3.3 3 8 3I8 3 S 3 8 8I S 3I S 3 S 3I8 3o o o o N o o o <-\- §\ 9 a o o o o dö ö o-ååå-å--ååå= 
= 

;@ o o o ro o oo oi? N t_ 6 öö ö N ö ö rl qgl rl q> o o o ö o o o rr: o o Ny ? I co t- 9(t o o rö r) i" F.- ö () < nj 6 ö N o r+ o r) (") F ö ö tr 6l tr i( § ioNNFrc) Fo Nc\t cq o rvF()tr)t* o,mo

ro
N
\f

G

F

P
,6 ,9

*fl
bE b * ä
5 P U ! L Rb ;. L r cl hi _ pä !E t ,iaE ö E *§ =* 3-§ 1 €E-q ,E. E E * ;: Pätl Es'E=q'€'EE fi E ä EPsä

ägg eg FräE;-§ B ;ä 
=tFä€ägEsoE:ngEi*=-' i' P

gåggåi 
EE$ § E å§å E § E å § ågE Eåå

EE§§EEFER3E3R3PPR838S§R33I I q) o? c? A o s v $ t \i $ o o () iri ö ö 6 N Å ö ö =§ s s r+ $ \+ $ v s v -i + * $ + + + + + < + + < < N

§
I
o.
E

Y
o).o

Ob .9
{§ oY

o!2rE ;,=,o ;( o
.=!Dootrtr
rcöV .Eö rö!DEr§ :l o q !EEE..9Ex,bä
ooo96oäoö
3 3.3 E E J = P'E>>>aYfL;x,O,O,O < O ir- tr,o d

"):-
-..:>-a9eoto!otOooN§!?QEFN(ovoOFOrr)OOOo6-;oo«)$§s$$§*

.lJ

}-

Gq, a

Eo
ä

o
E
U)

0)

E
=c0

co
c..{

co

cf)
No
§{

«:i

o
cco
f
E
E

m

§oc§
E
E
(§
a
o

= 
lisi

..r NN t
ö -si .q
OOF!q -;
I



BESVÄRSANYISNING

BTändö Kommun _BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN

Datum för sammanträde: 24.01 .2023

§§ 1-12

Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med Biblioteks/kulturnämndens beslut kan
framställa ett rättelseyrkande till nämnden inom 14 dagar frän den dagen protokollet
framlagts till offentligt påseende gällande följande paragrafer: 5,6,7,8,9,70,1 1,12, En
kommunmedlem anses ha fatt del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett
meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerats på
kommunens elektroniska anslagstavla (ÅFS 2017186, kommunallagen 116 §) d.v.s.
framlagts till offentligt påseende. Besvär kan ej sökas for följande paragrafer:7,2,3,4

Kommunalbesvär

Den som är missnöjd med Biblioteks/kulturnämndens beslut som fattats med
anledning av rättelseyrkande kan överklaga beslutet genom kommunalbesvär hos
Ålands förvaltningsdomstol, Pb 3 l, 22101 Mariehamn

Kommunalbesvär skall framstäIlas inom 30 dagar frän delfåendet av beslutet

Kommunalbesvär får framställas om :

- beslutet tillkommit i felaktig ordning.
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter e1ler
- beslutet annars strider mot lag,

Rätt att framställa rättelseyrkande och besvärsrätt:

- den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet

- kommunmedlemmarna.

- Obsl besvär får sökas endast av den som framställt rättelseyrkande

\4u €/,


