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§ 57  2022/10 Id  
 

Val av protokolljusterare år 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut / Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser Sandra Carlsson (C) att, tillsammans med ordförande,  
justera dagens protokoll.  
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§ 58  2022/11 Id  
 

Godkännande av ärendelistan vid kultur- och fritidsutskottet 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut / Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 61  2022/257 Id  
 

Ny biblioteksplan 2024 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut / Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ger administrativa avdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny 
biblioteksplan, som ska börja gälla 2024-01-01. 
 

Sammanfattning 
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner i Sverige ha en biblioteksplan och 2007 antog 
kommunfullmäktige den första biblioteksplanen för Vimmerby kommun. Den har sedan reviderats våren 
2011, 2015 och 2019. 
 
Biblioteksplanen ska ge en samlad bild av all biblioteksverksamhet i kommunen, förutom inom 
folkbiblioteksverksamheten även inom utbildning, omsorg, vård och näringsliv. Den ska innehålla en 
analys av invånarnas biblioteksbehov och visa hur man på bästa sätt ska kunna tillgodose det. Den ska 
också innehålla en strategi för framtiden. 
 
Vimmerby kommuns nuvarande biblioteksplan gäller till och med 2023. För att hinna göra ett bra arbete 
behöver nu biblioteket och administrativa avdelningen få ett uppdrag att påbörja arbetet med kommande 
biblioteksplan som sak gälla från och med 2024-01-01. 
 
I arbetet är det önskvärt att det kommer finnas representanter med från barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Kommunens biblioteksplan ska antas i kommunfullmäktige. 
 
 
Analys av förslagets konsekvenser 
Konsekvenser för barn 
Arbetet med barn och ungdomar är en viktig och stor del av bibliotekets verksamhet. Biblioteksplanen 
ska visa på hur man kan arbeta med barn och unga och i det arbetet är Barnkonventionen en viktig del. 
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Resurser och finansiering 
Arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan sker inom befintlig budget. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ger administrativa avdelningen och Vimmerby bibliotek i uppdrag att 
påbörja arbetet med en ny biblioteksplan, som ska börja gälla 2024-01-01. 
 
 
Nytt förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsutskottet ger administrativa avdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny 
biblioteksplan, som ska börja gälla 2024-01-01. 
 
 

Beslutet skickas till 
Vimmerby bibliotek 
Administrativa avdelningen
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§ 66  2022/88 Id  
 

Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut / Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
 

Sammanfattning 
Ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog 2020-02-25 en plan/rutin för uppföljningen av uppdrag givna 
av kommunstyrelsen och dess tre utskott. 
 
Enligt planen följs givna uppdrag upp fyra gånger om året med syfte att  

 säkerställa att den politiska styrningen och ledningen får genomslag i faktisk verksamhet 
 utgöra underlag för vidare beslutsfattande 
 ge grundläggande information om effekter och lärdomar av de genomförda uppdragen 

 
Nästa uppföljning görs på kultur- och fritidsutskottets möte 12 december 2022. Datum under 2023 är 
ännu inte fastställda.  
 
Aktuell situation 
En genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av kultur- och fritidsutskottet utifrån det som märkts 
som uppdrag i ärende- och dokumenthanteringssystemet Evolution. Därtill har protokoll gåtts igenom 
sen förra statusgenomgången till och med 2022-06-08. 
 
Status har angetts för respektive uppdrag med, dels ”inte påbörjat”; ”pågår” eller ”avslutat”, dels en 
mycket kort beskrivning av var uppdraget står. 
 
I rapporten meddelas också samtliga uppdrag som avslutats sedan senaste rapporteringen på kultur- och 
fritidsutskottet 2022-06-08. Korta beskrivningar ska göras av effekter och lärdomar av avslutade 
uppdragen. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet till och med 

2022-06-08. DNR 2022/88. 
 Status för uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet till och med 2022-06-08. DNR 2022/88. 

 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen

19


	Protokoll förstasida
	Val av protokolljusterare år 2022
	Beslut 12 2022-10-03
Val av protokolljusterare år 2022

	Godkännande av ärendelistan vid kultur- och fritidsutskottet 2022 
	Beslut 12 2022-10-03
Godkännande av ärendelistan vid kultur- och fritidsutskottet 2022 

	Ny biblioteksplan 2024
	Beslut 12 2022-10-03
Ny biblioteksplan 2024
	Sida 1
	Sida 2


	Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet 2022
	Beslut 12 2022-10-03
Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet 2022
	Sida 1
	Sida 2



