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Biblioteksplan för Uppsala kommun  
 
Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att ställa sig bakom att förslag till biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 skickas ut 
på remiss, samt   
 
att uppdra till utbildningsförvaltningen att bidra i kulturförvaltningens remissarbete så att 
aktuella instanser inom utbildningsnämndens verksamhetsområde ges möjlighet att delta.  
 
Ärendet  
Kommunstyrelsen har beslutat att ge kulturnämnden i uppdrag att i samverkan med 
utbildningsnämnden utarbeta en biblioteksplan för Uppsala kommun. Arbetet med att ta fram 
ett förslag till biblioteksplan har skett i bred dialog med olika grupper av användare, med 
föreningar och studieförbund och med förvaltningar och bolag inom kommunen. Det har 
funnits en styrgrupp med ordföranden i kultur- respektive utbildningsnämnden och de två 
förvaltningarnas direktörer. Biblioteksplanen föreslås nu gå ut på remiss till de föreningar och 
andra aktörer som har deltagit i dialoger och samverkan kring planens innehåll. Remissarbetet 
kommer att administreras av kulturnämnden/kulturförvaltningen och yttranden ska ha 
inkommit den 8 januari 2017. Därefter kommer planen att på nytt tas upp i kultur- respektive 
utbildningsnämnden. Biblioteksplanen ska slutligen föreläggas kommunfullmäktige för 
beslut.  
 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner "anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet". Syftet med biblioteksplanen är att ge strategisk vägledning 
för biblioteksverksamheterna. Planen är skriven med fokus på bibliotekens användare och på 
omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling  
Biblioteksplanen gäller både folk- och skolbibliotek. Eftersom skolbibliotek är ett av många 
områden inom skolan är skrivningarna om dem betydligt mindre omfattande än de som berör 
folkbiblioteken. Folk- och skolbibliotek är två skilda verksamheter kopplat till huvudman, 
uppdrag och målgrupp. Samtidigt finns många beröringspunkter. Biblioteksplanen pekar på 
områden där skolans och folkbibliotekens uppdrag kompletterar varandra och där samarbete 
därför bör utvecklas.  
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