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Kulturnämnden 

Biblioteksplan för Uppsala kommun - medborgardialoger 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att genomföra medborgardialoger enligt följande; 
söndagen den 10 april kl. 12-15 samtal med enskilda besökare i Gränby centrum, 
torsdagen den 21 april id. 19.00 — 21.00, Stationsgatan 12, dialog med föreningar, 
onsdagen den 27 april kl. 17.00 — 19.00 Grand, dialog med ungdomar, samt 

att ha en workshop tisdagen den 12 april kl. 18.00 — 20.00 tillsammans med 
utbildningsnämnden (fem ledamöter från varje nämnd), samt 

att nämndens utsedda referensgrupp för biblioteksplanens revidering deltar i 
medborgardialogerna samt i workshopen med utbildningsförvaltningen med arvode, samt 

att nämndens utsedda referensgrupp beviljas arvode för gruppsammankomster den 4 februari 
kl. 15.00- 17.00 , den 16 mars kl. 16.00 -18.00 , den 19 maj kl 13.00 — 15.00 samt den 16 
juni kl. 13.00— 15.00. 

Sammanfattning 
Under april år 2016 kommer fyra medborgardialoger att genomföras som ett led i 
revideringen av kommunens biblioteksplan. Syftet är att fånga så många synpunkter som 
möjligt på biblioteksverksamheten, både den nuvarande och den framtida. Utöver dialogerna 
med medborgare kommer även en workshop att genomföras tillsammans med 
utbildningsnämnden. Syftet med workshopen är att diskutera de olika uppdragen för folk-
respektive skolbiblioteksverksamhet och hur nämnderna kan samverka för att tillsammans 
stärka barns och ungas lärande och läsande. Utöver nämnda dialoger genomför Bibliotek 
Uppsala en programserie tillsammans med universitetsbiblioteken i Uppsala samt 
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länsbiblioteket i Uppsala län. Avsikten är att belysa och lyfta aktuella framtidsfrågor för 
biblioteken och serien är också ett led i arbetet med revideringen av biblioteksplanen. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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