Från: Åsa Olsson
Till: Kulturförvaltningen Postlista Kulturkansliet
Ärende: VB: Angående remiss biblioteksplanen
Datum: 2021-09-06 15:13:17
Från: Vera Lazarevic
Skickat: den 3 september 2021 12:25
Till: Johan Emanuelson
Kopia: Torbjörn Nilsson ; Andrea Hofmann ; Åsa Olsson
Ämne: VB: Angående remiss biblioteksplanen
Hej Johan.
Tack för ditt svar.
För det första vill jag beklaga att det av olika anledningar har blivit så kort svarstid på
remissen och vi har full förståelse för den problematik ni ställs inför.
Det är inte av brist på respekt för er eller andra med denna korta handläggningstid, utan
att vi kan i dagsläget tyvärr inte kan hantera det annorlunda.
Jag tycker att ditt förslag låter mycket bra och hoppas på att er nämnd inte kommer att
fatta ett beslut som går emot tjänstemannayttrandet.
Vad jag förstår har arbetet med remisskonferensen byggt på delaktighet och dialog med
de inbjudna och därför borde relevanta synpunkter från er representant Philip Tanimura,
redan har arbetats in i remissversionen.
Jag har lagt in vår registrator som cc i detta mail för att vi ska vara observanta på att
nämndens yttrande kommer senare.

Vänligen
Vera
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Från: Johan Emanuelson <johan.emanuelson@malmo.se>
Skickat: den 3 september 2021 11:45
Till: Andrea Hofmann <andrea.hofmann@malmo.se>
Kopia: Torbjörn Nilsson <torbjorn.nilsson5@malmo.se>
Ämne: Sv: Angående remiss biblioteksplanen
Hej,
Det var Philip Tanimura som deltog från oss, Frida arbetar på stadskontoret. När vi skickar
ärenden på remiss ger vi alltid tre månaders remisstid, för att ge remissinstanserna en
chans att hantera ärendet – särskilt när man förväntar sig politisk behandling, som har
mycket långa ledtider. Lösningen borde ha varit att vi hade fått materialet tidigare – nu
hamnar er deadline i knäet på oss.
De få dagar Philip hade haft till att synka ihop ett bra svar här råkar sammanfalla med han
har semester.
Ibland kan man lösa sådant här med att ni får ett tjänstemannayttrande i tid, men att det
politiskt antagna yttrandet kommer en nämnd senare. Om inte ni har några möjligheter
alls att rucka på er tidsplanering hoppas jag att ni kan leva med ett tjänstemannayttrande i
tid och ett beslutat yttrande senare. Med den osäkerhet kring slutligt yttrande det kan
innebära.
Vänligen
Johan

---------------------------------------------Johan Emanuelson
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Från: Andrea Hofmann <andrea.hofmann@malmo.se>
Skickat: den 3 september 2021 11:32
Till: Johan Emanuelson <johan.emanuelson@malmo.se>
Kopia: Torbjörn Nilsson <torbjorn.nilsson5@malmo.se>
Ämne: Angående remiss biblioteksplanen
Hej Johan

Jag hörde från Vera på kulturförvaltningen att SBK har utmaningar kring deadlinen för
remissförfarandet av biblioteksplanen 2022-2027.
Vi är medvetna om den tighta deadline som beror på att vi måste få upp detta ärende i KF
innan året är slut, eftersom den gamla planen slutar gälla i år. Enligt lag måste vi ha en
aktuell biblioteksplan.
I mars tidigare i år anordnade kulturförvaltningen en remisskonferens där alla
förvaltningar var inbjudna. Då fanns det möjlighet att inkomma med synpunkter på bland
annat struktur och innehåll.
På den konferensen deltog Frida Leander från SBK och jag tänker att för underlätta ert
remissförfarande kan det vara en tanke att kontakta henne?
Jag hoppas det går att lösa då ert remissvar har betydelse för oss.
Hälsar
Andrea Hofmann
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