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Medborgarförslag om att inrätta ett medborgar-
kontor i den nya stadsbiblioteksbyggnaden 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från  
den 11 januari 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om att inrätta ett 
medborgarkontor i den nya stadsbiblioteksbyggnaden. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  

Bakgrund 
Förslagsställaren föreslår att kommunens kontaktcenter och konsument-
rådgivningen sammanförs till en gemensam enhet, med benämningen 
medborgarkontor, med placering i den nya biblioteksbyggnaden som föreslås i 
det kommande kulturkvarteret. Förslagsställaren beskriver flera fördelar med 
ett sådant förslag. 

Yttrande 
I arbetet med att ta fram lokalprogram för kulturkvarteret ingår funktionen 
konsumentrådgivning i programmet och ska därför finnas i framtiden i 
kulturkvarteret. Redan idag är det svårt att få plats med alla funktioner som ska 
finnas i kulturkvarteret. Att lägga till ytterligare en funktion kommer att minska 
möjligheten att få plats med kulturverksamheterna. I kulturkvarteret kommer 
dock ytor för samhällsinformation att finnas. 
 
Vidare pågår utredningar om kommunens förvaltningar ska samlas på ett och 
samma ställe. I så fall är det lämpligare att kontaktcentret, som idag är 
organiserat under kommunledningskontorets kommunikationsenhet med 
placering i stadshuset, finns nära alla förvaltningar. Kontaktcenter fungerar 
idag som reception, besöksmottagning innan skalskyddet, första linjens service 
i lämpliga ärenden, lotsning vidare i den kommunala verksamheten, m.m. Om 
det inte blir någon samlokalisering av kommunens förvaltningar så bör 
kontaktcenter ha kvar sin placering i nuvarande lokaler.  
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Konsumentvägledaren har idag besökstid onsdagar 15:00-18:00, fredagar 
09:00-12:00 på Kalmar stadsbibliotek samt tisdagar 16:00-19:00 varannan vecka 
på vardera Bergaviksbiblioteket och Smedbybiblioteket. En komplettering av 
kontaktcentrets verksamhet med konsumentvägledning är en god idé men att 
utöka öppettiderna ökar också kostnaderna. Bemanningsfrågor i en gemensam 
funktion för bibliotek, kontaktcenter och konsumentvägledning uppstår. Här 
finns specialistkompetenser som idag inte kan utövas av kollegor i en 
gemensam funktion. 
 
Med anledning av ovanstående och att frågan om ett gemensamt 
förvaltningshus fortfarande är under utredning bör inte kontaktcenter flyttas 
till kulturkvarteret.  
 
 
 
 
 
Annika Fonseca   
Huvudprojektledare och bredbandssamordnare   
 
 
 
Bilaga 
Medborgarförslag 
 




	03_Medborgarforslag_medborgarkontor_I
	TJÄNSTESKRIVELSE
	Medborgarförslag om att inrätta ett medborgar-kontor i den nya stadsbiblioteksbyggnaden
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Yttrande


	03_Medborgarforslag_medborgarkontor_II

