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'Redovisning av uppdrag 2I i budget 2020- Införa tjänsten ”Boken
kommer”

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna redovisning av uppdrag 21 i budget 2020- Införa tjänsten ”Boken komma”.

Sammanfattning

\

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att

biblioteket ska förstärka tjänsten som heter Boken kommer; enservice för de invånare som inte

själva kan ta sig till biblioteket.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och frilidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att godkänna redovisning av uppdrag 21 i budget 2020- Införa tjänsten ”Boken
kommer”.

Prcpositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)
yrkande och finner att så är fallet.
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Redovisning av uppdrag 2I i budget 2020- införa tjänsten ”Boken
kommer”

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att biblioteket ska

förstärka tjänsten som heter Boken kommer, en service för de invånare som inte själva kan ta sig till

biblioteket.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna redovisning av uppdrag 21 i budget 2020- Införa tjänsten ”Boken kommer”.

Bakgrund
I budget 2020 har Kultur- och fritidsnämnden genom biblioteket fått i uppdrag att utveckla den
uppsökande tjänsten ”Boken kommer”. De invånare som inte själva kan ta sig till biblioteket ska få

tillgång till litteratur i olika format. Det kan vara tryckt media eller talböcker. Tjänsten har funnits

länge men få har vetat om att möjligheten finns att få böcker levererade till sitt hem. Biblioteket har

påbörjat utvecklingen av tjänsten:

- Köpt in fler Daisy-apparater för utlån

- Bokleveranser hem till invånarna
- Annonser och broschyr med information om tjänsten Boken kommer
- Köpt in fler storstilsböcker

Förvaltningens slutsatser

Uppdrag 21 i budget 2020 att utveckla och tillgängliggöra tjänsten ”Boken kommer” är genomfört
och kommer att fortsätta att utvecklas.

Katarina Freme Anna Corbett

Tf förvaltningschef Kulturchef
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Särskilda uppdrag
20. Kultura och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för ett

nytt tak på Biskopstunaborgen.

21 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införa tjänsten ”Boken
kommer” på biblioteket.

22. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda sänkta avgifter på
Solskiftesbadet för funktionshindrade och dess ekonomiska
konsekvenser.

23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda
reinvesteringsbehov av Domarudden.

24. Förskole- och grundskolenämnden får, i och med införandet av den
nya läroplanen Lpföl8, i uppdrag att utveckla en fortbildning särskilt

riktad till utförare av pedagogisk omsorg.

25. Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett sökbart
bidrag för skolor för inköp av pedagogiska hjälpmedel för anpassning av
undervisning.

26. Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att utreda effekterna
av det så kallade skärgårdsstödet och föreslå hur stödet ska organiseras
framöver för att säkerställa en likvärdig utbildning. .

27. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda det
framtida behovet av SFI och Språkintroduktion i kommunen och hur det
bör organiseras.

28. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur organiserad
fysisk aktivitet kan utökas i de dagliga verksamheterna som ligger inom
LSS.

29. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för

att ta bort avgiften för handläggning av anmälan om kompostering av
avfall.
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