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Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden

Datum:
2021-11-02

Diarienummer:
UBN-2021-07076

Handläggare:
Katarina Håkansson

Förlängning av biblioteksplan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar
1. att Biblioteksplan för Uppsala kommun 2018–2020 förlängs till att gälla till och
med år 2023.

Ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet (2019:961). Kommunfullmäktige antog den 26
februari 2018 §35 Biblioteksplan 2018 - 2020 för Uppsala kommun. I biblioteksplanens
inledning framgår att planen ska uppdateras vart fjärde år men i rubrik och i beslut står
att planen gäller från och med 2018 till och med 2020. Kulturförvaltningen anser att en
uppdatering av planen var fjärde år är ett lämpligt tidsintervall. Planen är ett av flera
verktyg för att styra utveckling och prioriteringar inom Uppsala kommuns bibliotek.
För att uppfylla bibliotekslagen beslutade kulturnämnden den 29 april 2021 att
Biblioteksplan för Uppsala kommun 2018–2020 förlängs till att gälla till och med år
2023 och att beslutet gäller under förutsättning att utbildningsnämnden fattar ett
likalydande beslut.
Kulturnämnden beslutade också att uppdra till kulturförvaltningen att följa upp
kulturnämndens ansvarsområde i Biblioteksplan för Uppsala kommun 2018-2020
under år 2021, samt att uppdra åt kulturförvaltningen att tillsammans med
utbildningsförvaltningen ta fram förslag till ny biblioteksplan för beslut i
kulturnämnden och utbildningsnämnden under år 2023
Beredning
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltning i samråd med kulturförvaltningen.
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Förslaget har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställhets- eller
näringslivsperspektivet.
Föredragning
Biblioteksplanen omfattar verksamheter inom utbildningsnämndens och
kulturnämndens ansvarsområden enligt kommunens reglemente och är således inom
nämndernas rådighet att besluta om. Att fatta beslut om biblioteksplan i
kommunfullmäktige är inget krav enligt bibliotekslagen.
För att kommunen ska uppfylla bibliotekslagens krav föreslås utbildningsnämnden ta
motsvarande beslut om förlängning som tidigare tagits i kulturnämnden.
Utbildningsförvaltningen kommer att medverka i arbetet med att ta fram en ny plan
inför 2024.
Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 november 2021
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