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Kulturnämnden 

Biblioteksplan för Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att ta emot informationen, 

att utse kulturnämndens ordförande till nämndens representant i en politisk styrgrupp för 
framtagandet av biblioteksplanen 

att föreslå att kulturnämndens ordförande utses att sammankalla styrgruppen, samt 

att uppdra till förvaltningen att planera för en gemensam workshop om biblioteksplanen för 
kultur- och utbildningsnämnderna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-26 att uppdra till kulturnämnden att i samverkan med 
utbildningsnämnden utarbeta en biblioteksplan för Uppsala kommun att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut. Ett inledande möte för att påbörja arbetet med att ta fram en 
plan och för att tydligöra politiska prioriteringar genomfördes den 21 september 2015. På 
mötet deltog utbildningsnämndens och kulturnämndens ordförande samt representanter för 
utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. 

Ärendet 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner "anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet". Skollagen (2010:800) säger att "eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek." 
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Utöver den inriktning och de ramar som följer av gällande lagstiftning, lyftes följande 
politiska prioriteringar fram: 

1. Samverkan för verksamhetsutveckling 
a. Samverkan kring läsfrämjande insatser från noll till hundra, vilket också 

inkluderar samverkan mellan olika bibliotekstyper. "Det livslånga läsandet" 
b. Samverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningarna kring insatser som 

stärker barns och ungas läsande och lärande. 
c. Samverkan kring program och evenemang med olika ideella och kommersiella 

aktörer 
d. Samverkan med lokalsamhället 

2. Uppsökande verksamhet för att nå fler 
a. Uppsökande läsfrämjande insatser i samarbete med till exempel föreningslivet 

3. Biblioteksstruktur 
a. Kriterier och principer för etablering av bibliotek 

4. Digitaliseringens möjligheter och samspelet mellan digitalt och fysiskt 
a. Läsning oavsett medieformat 
b. Former för att möta, hantera och dra nytta av utvecklingen av e-medier 
c. Digitala och fysiska bibliotekstjänster i samverkan för att nå fler med hög 

kvalitet och effektivitet 

En nulägesanalys ska göras som beskriver status för folk- och skolbibliotek i Uppsala 
kommun utifrån fyra aspekter: kompetens, bemanning, digitalisering och lokaler. För 
folkbibliotekens del ska även samverkan med lokalsamhället belysas. Utbildningsnämnden 
önskar att analysen även ska omfatta fristående skolor. 

En politisk styrgrupp föreslås tillsättas dr ordförande i kulturnämnden är sammankallande. 
En workshop för ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnderna planeras till 
början av 2016. 

Ett förslag till tidplan för arbetet tas fram av kulturförvaltningen i samråd med utbildnings-
förvaltningen. En kommunikationsplan utarbetas tillsammans med kulturförvaltningens 
kommunikationsstrateg. Tidplanen och kommunikationsplanen kommer att inbegripa dialog 
med andra berörda nämnder och andra intressenter samt medborgare. 

Som en del av arbetet med framtagandet av biblioteksplanen planerar Bibliotek Uppsala en 
programserie i samband med invigningen av det nya stadsbiblioteket. Den görs i samarbete 
med universitetsbiblioteken och med länsbiblioteket. Programmen kommer att lyfta frågor 
med relevans för biblioteken, men som också har ett stort allmänintresse. Det kan till exempel 
gälla program om läsvanor, digitalisering och inkludering. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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