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Biblioteksplan för Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  uppdra till kulturnämnden att i samverkan med utbildningsnämnden utarbeta en 
biblioteksplan för Uppsala kommun att föreläggas kommunfullmäktige för beslut 
 
Ärendet 
Kulturnämnden (KTN) har föreslagit att kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att leda 
arbetet med revidering av Uppsala kommuns biblioteksplan i dialog med andra berörda 
nämnder. Bilaga. 
 
I kommunen svarar KTN för folkbiblioteken och utbildningsnämnden (UBN) för 
skolbiblioteken. Kommunens nuvarande biblioteksplan omfattar endast folkbiblioteksresurser 
och behöver i första hand kompletteras med skolbiblioteken för att uppfylla bibliotekslagen. 
 
Föredragning 
Att en kommun ska ha en biblioteksplan är reglerat i bibliotekslagen.  
 
Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet är delat mellan två nämnder. Den nu aktuella 
biblioteksplanen antogs av KTN år 2007 och omfattar inte skolbiblioteken som inte har legat 
under nämndens ansvar. Den omarbetning som nu behöver avser därför i första hand 
skolbiblioteksverksamheten och hur den kan utvecklas. Då planen blir kommunövergripande 
ska den antas av kommunfullmäktige 
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Det är därför naturligt att kulturnämnden utarbetar en plan i samverkan med 
utbildningsnämnden.I arbetet ska övriga berörda nämnder ges tillfälle att yttra sig. Kommun-
ledningskontoret förutsätts delta den gemensamma tjänstemannaberedningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De förslag som läggs ska ta hänsyn till Mål och budget för kommunen och rymmas inom 
kommunens ekonomiska ramar. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



K U L T U R N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 
UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

§68 mk 2015 -05- 0 8 
Biblioteksplan för Uppsala kommun. KTN 2015-0276 

D i a r i e n r ^ /^fao[£ .[QS«\ 

Beslut 
att med upprättad skrivelse föreslå kommunstyrelsen att kulturnämnden får uppdraget att 
leda arbetet med revidering av Uppsala kommuns biblioteksplan i dialog med andra berörda 
nämnder. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-01. 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet inom biblioteksområdet. Skolbiblioteken styrs av skollagen som säger att eleverna 
i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång til l skolbibliotek. (SFS 2010:800). Kulturnämnden är 
huvudman för folkbiblioteken och utbildningsnämnden är huvudman för de kommunalt 
drivna skolornas bibliotek. Den nuvarande biblioteksplanen omfattar enbart 
folkbiblioteksresurser och behöver vid en revidering kompletteras med framförallt skrivningar 
om skolbibliotek för att uppfylla bibliotekslagen. Då ansvaret för dessa olika biblioteksformer 
faller under olika nämnders ansvar ber kulturnämnden om uppdraget att få leda arbetet med 
att revidera biblioteksplanen i dialog med andra berörda nämnder. Målet är att ta fram ett 
förslag t i l l en biblioteksplan som sedan kan antas av kommunfullmäktige. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
o

Bilaga



K U L T U R N Ä M N D E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-23 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Kulturnämnden, Sävja kulturcentrum, kl 15.00-19.30 

69-72 Madeleine Bengtsson (S) tjg 
Margareta Fernberg (M) 
Salvador Rincon-Amat (MP) tjg § 73-75 
Philip Wargert (V) tjg § 76-79 
Anders Nordström (FP) 
Hugo Fivét (KD) § 56-77 

Peter Gustavsson (S) ordf Ersättare: 
Karolin Lundström (V) l:e v ordf 
Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf 
Agneta Erikson (S) § 56-68 
Kholod Saghir (S) 
Arne S andemo • (M) 
Moa Borg (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Kullike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
Olle Romlin (C) 

Övriga deltagare: Sten Bemhardsson kulturdirektör, Ingela Åberg nämndsekreterare, Sabina Andersson 
avdelningschef strategi & omvärld, Emma Lillskogen processledare Jämställdhets
integrering, Fia Söderberg kommunikationsstrateg, Magnus Elfwendahl stadsantikvarie, 
Anna Ehn intendent för offentlig konst, Elise Rhodin kulturstrateg, Annika Strömberg 
kulturstrateg, Pia Sörås Staflin kulturstrateg, Dag Eriksson museichef Biotopia, Johanna 
Hansson bibliotekschef 

Utses att justera: Eva Edwardsson (EP) Paragrafer: 56-79 

Justeringens - ^ 
plats och tid: ^Stationsgatan 12, Uppsala 2015-05-06 ^ ( ^ y ^ , \ 

Underskrifter: ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ d C . . ! ^ ^ . . . . 22. ^ .//£^AH.Å^AA7A7r. 
Peter Gustavsson (S) ordförande Eva Edwardsson (FP) justerare 

\ S 
....v^^sJs^..^ : 
Ingela Äfåf g sekreterare A 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kulturnämnden 
Datum: 2015-04-23 
Datum för 

anslags uppsättande: 2015-05-07 
Förvaringsplats 
för protokollet: JMturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 

Sista dag för överklagande: 2015-05-28 
Datum för anslags nedtagande: 2015-05-29 

Underskrift: 
IngelaAberg sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

V 



Uppsala 
• ^ • K O M M U N K U L T U R N Ä M N D E N 

Handläggare 
Johanna Hansson 
Annika Strömberg 

Datum 
2014-04-23 

Diarienummer 
KTN 2015-0276 

Kommunstyrelsen 

Skrivelse angående biblioteksplan för Uppsala kommun 

Sammanfattning 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet inom biblioteksområdet. Skolbiblioteken styrs av skollagen som säger att 
eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång til l skolbibliotek. (SFS 2010:800). Kulturnämnden är 
huvudman för folkbiblioteken och utbildningsnämnden är huvudman för de kommunalt 
drivna skolornas bibliotek. Den nuvarande biblioteksplanen omfattar enbart 
folkbiblioteksresurser och behöver vid en revidering kompletteras med framförallt skrivningar 
om skolbibliotek för att uppfylla bibliotekslagen. Då ansvaret för dessa olika biblioteksformer 
faller under olika nämnders ansvar ber kulturnämnden om uppdraget att få leda arbetet med 
revidering av biblioteksplanen i dialog med andra berörda nämnder för att ett förslag t i l l 
biblioteksplan därefter ska kunna antas av kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Enligt bibliotekslagen har alla offentligt finansierade bibliotek i uppdrag att verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra t i l l kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska vidare främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

Ansvaret för uppsalabornas tillgång til l bibliotek delas av kultur- och utbildningsnämnderna. 
Utöver detta är flera andra förvaltningar och nämnder berörda, t i l l exempel bedrivs en 
omfattande biblioteksverksamhet inom äldreomsorgen, biblioteken ger även service ti l l 
människor som vil l etablera sig i det svenska samhället och som söker arbete eller utbildning. 

Flertalet grundskolor i Uppsala saknar idag fungerande bibliotek och de tjänster som framför 
allt den kommunala grundskolan har köpt av Bibliotek Uppsala har inte kompenserat detta, 
snarare har de fungerat som ett komplement, en form av utökad folkbiblioteksservice. Den 
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enskilda skolans möjlighet att bygga upp en skolbiblioteksverksamhet som svarar mot 
elevernas behov är ytterst en fråga för varje skolenhet. Men det kan finnas behov av att också 
hitta mer kommunövergripande lösningar och av att utveckla fungerande samarbeten mellan 
förskola, skola och bibliotek som kan bidra till elevernas måluppfyllelse. 

Bibliotekens funktion och utformning i en växande stad och mot bakgrund av de möjligheter 
och de behov som den tekniska och mobila utvecklingen skapar, behöver belysas. 

Biblioteksuppdraget är därmed, trots sina stabila rötter, komplext och direkt beroende av 
förändringar och tendenser i omvärlden. Även om frågeställningarna många gånger inte är 
nya, är behovet av alternativa lösningar stort. Arbetet Icräver därför nytänkande och 
prestigelöshet, utifrån det grundläggande uppdraget att möjliggöra för alla att få del av 
kvalitativt god biblioteksservice fysiskt och/eller digitalt. Samverkan mellan olika 
bibliotekstyper och med samhället i övrigt är väsentligt. Det bör också vara utgångspunkten 
för arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan för Uppsala kommun. 

Biblioteksplanen bör ha fokus på medborgarnas behov av biblioteksservice och lyfta 
strategiska utvecklingsområden för olika verksamheter. Planen bör även identifiera områden 
där skol- och folkbibliotek kan samverka med varandra och andra intressenter. 

Kulturnämnden föreslår att nämnden får leda och samordna processen att ta fram en 
biblioteksplan i nära samarbete med utbildningsnämnden och i dialog med andra intressenter. 
En politisk referensgrupp bör knytas t i l l uppdraget. För det operativa arbetet föreslås en 
styrgrupp tillsättas bestående av representanter från kultur- och utbildningsförvaltningarna. 
Biblioteksplanen bör tas fram i aktiv dialog med medborgare och med medarbetare. 

Kulturnämnden föreslår att ett förslag tas fram som kan genomgå remissförfarande och att 
kulturnämnden därefter överlämnar ett förslag t i l l ny biblioteksplan för Uppsala kommun til l 
kommunfullmäktige för beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med leda framtagandet av en revidera biblioteksplan ryms inom kulturnämndens 
budget men förutsätter samtidigt att övriga berörda nämnder avsätter resurser för att aktivt 
delta i arbetet. 

Kulturnämnden 

Peter Gustavsson 
Ordförande Nämndsekreterare 
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