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Svar på remiss om biblioteksplan
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1.

anta remissyttrande om biblioteksplan för Strängnäs kommun 20172020, daterat den 8 februari 2017 som sitt svar till kultur- och
fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till biblioteksplan på remiss till
socialnämnden.
Varje kommun måste enligt Bibliotekslagen ha en så kallad biblioteksplan. Vad
planen ska innehålla framgår dock inte av lagstiftningen. I förarbetena 1 framhålls
behovet av biblioteksplaner för att möjliggöra ”nationell uppföljning, samordning
och kvalitetsutveckling”. 2
Det innebär att alla kommuners biblioteksplaner ser relativt olika ut och det finns
heller ingen ”mall” för hur en biblioteksplan bör se ut. Därför har remissvaret
utarbetats utifrån hur förslaget till biblioteksplan förhåller sig till Bibliotekslagen,
kommunens egna styrdokument samt socialnämndens verksamhet.
Strängnäs kommuns allmänna bibliotek är en av kommunens mest
framgångsrika verksamheter. Det förhållandet har också varit en utgångspunkt i
utarbetandet av remissvaret, det vill säga att biblioteksplanen är ett
styrdokument för en redan mycket framgångsrik verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.
Övriga konsekvenser

Beslutet bedöms inte innebära några övriga konsekvenser.
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Proposition 2012/2013:147
Proposition 2012/13:147, s. 43
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Uppföljning

Beslutet behöver inte följas upp.
Beslutsunderlag

Yttrande över remiss om biblioteksplan för Strängnäs kommun 2017-2020, 201702-08
Förslag till biblioteksplan för Strängnäs kommun 2017-2020, 2016-11-30
Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Inger Grindelid
Socialchef

Charlotte Arnell
Administrativ chef
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Yttrande över remiss om biblioteksplan för Strängnäs
kommun 2017-2020

Allmänt

Socialkontoret noterar att de fyra visionerna som finns i planen är de samma som
i föregående biblioteksplan. Det är i sig inte alls negativt, men socialkontoret
skulle gärna se en uppföljning av den tidigare planen, för att få en uppfattning om
vad i den tidigare planen som varit lyckat, och vad som visat sig vara svårare att
genomföra. Det är särskilt önskvärt eftersom de övergripande målen är relativt
omskrivna jämfört med föregående plan. Den naturliga frågan är självklart varför
just dessa ändringar har gjorts, och det hade varit önskvärt med mer information
kring detta.
Förslaget till biblioteksplan är skrivet på ett övergripande plan, därför kan det
vara svårt för den som inte är direkt insatt i verksamheten att förstå vilken
konkret verksamhet som är kopplad till respektive mål och skrivelse i planen.
Socialkontoret ser gärna att planen antingen i sig självt blir mer detaljerad,
alternativt att det kopplas en genomförandeplan eller liknande till
biblioteksplanen, för att det ska vara möjligt att förstå hur visionerna och målen
ska genomföras. Därmed blir det också möjligt att ta ställning till hur
biblioteksplanen påverkar socialkontorets egna verksamheter, vilket är svårt i
dagsläget utifrån de övergripande formuleringarna.
Prioriterade grupper

I Bibliotekslagen pekas personer med funktionsnedsättning, personer från de
nationella minoriteterna samt personer med ett annat modersmål än svenska, ut
som prioriterade grupper.
I biblioteksplanen kan man ana att lagstiftarens intention avseende personer med
funktionsnedsättning kommer till uttryck genom målen avseende God
biblioteksservice, samt under Läsfrämjande där det står att ”Personer med
funktionsnedsättning är en annan prioriterad grupp”. Under målet
Demokratiuppdraget står att ”Frågor som gäller integration och kulturell
mångfald prioriteras.”
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Socialkontoret tycker att det är positivt att lagstiftarens prioritering kommer till
uttryck i biblioteksplanen, men skulle gärna se att den konkretiseras ytterligare.
När det gäller integration har kommunen på kort tid fått många nya invånare
med utländsk bakgrund, och på några års sikt kommer kommunen att bli
hemkommun för ännu fler. Kommunen har därför en komplex uppgift framför
sig att skapa förutsättningar för integration av nya invånare. Språkkunskap och
kulturkännedom är några av nycklarna till lyckade integrationsprocesser (och
även utpekade i allmänhet som bibliotekens uppdrag i Bibliotekslagen), och
därför vore det önskvärt att mål och aktiviteter kring integration skulle få ännu
större utrymme i biblioteksplanen.
Utöver de lagstadgade kraven ser även socialkontoret att biblioteksverksamhet
anpassade till äldre personer är en viktig aspekt för att hålla en hög kvalité på
socialkontorets verksamhet, men också för att på lång sikt bibehålla äldres hälsa.
Därför önskar kontoret att denna del av verksamhet lyfts fram på ett tydligare
sätt i biblioteksplanen.

CHARLOTTE ARNELL
Administrativ chef

2016-11-30

Kulturkontoret
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Förslag till

Biblioteksplan för Strängnäs kommun 2017 - 2020
Inledning

Strängnäs kommuns biblioteksplan formulerar en vision med övergripande mål
för att utveckla den kommunala biblioteksverksamheten.
Den kommunala biblioteksverksamheten är en lagstadgad verksamhet.
Styrdokument

•
•
•
•
•
•

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994
UNESCO:s skolbiblioteksmanifest 1999
FN:s konvention om barnets rättigheter 1989
Bibliotekslagen SFS 2013:801
Skollagen SFS 2010:800, kap. 2 § 36
Lokala styrdokument för Strängnäs kommun

Biblioteksplanen konkretiseras årligen genom lokala styrdokument:
Kulturkontorets verksamhetsplan och biblioteks- och museienhetens arbetsplan.
Utbildningskontorets verksamhetsplan och skolornas arbetsplaner.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för folkbiblioteksverksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteksverksamheten.
Folkbiblioteksverksamheten (Kultur- och fritidsnämnden)
Vision

1.
2.
3.
4.

Alla ska ha fri tillgång till god biblioteksservice.
Demokratin ska främjas.
Intresset för läsning och litteratur ska öka i Strängnäs kommun.
Strängnäs kommuns attraktionskraft ska bli större.

Övergripande mål

1. God biblioteksservice
Biblioteken är tillgängliga för alla och ger tillgång till kultur, information
och upplevelser i olika former.
Folkbiblioteksverksamheten vänder sig till alla och omfattar även grupper
i samhället som på grund av ålder, sjukdom eller andra skäl har svårt att
besöka biblioteket.
Biblioteken ska vara anpassade till användarnas behov och erbjuda olika
typer av anpassade medier.
Biblioteken utvecklas i alla kommundelar med hänsyn till de lokala
behoven och i nära samarbete med medborgarna.
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2. Demokratiuppdraget
Biblioteken är trygga och inspirerande mötesplatser för alla.
Biblioteken erbjuder fri tillgång till information och hjälper allmänheten
med informationssökning och samhällsinformation.
Digital delaktighet är en viktig demokratifråga och biblioteken ska erbjuda
e-tjänster och skapa möjligheter för alla att använda digitala medier.
Frågor som gäller integration och kulturell mångfald prioriteras.
3. Läsfrämjande
Biblioteken arbetar aktivt och i samarbete med föreningar och andra
aktörer för att öka intresset för läsning och litteratur.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomar och biblioteken har
ett nära samarbete med förskola och grundskola. Att stimulera barns och
ungas läsning och språkutveckling är en huvuduppgift.
Personer med funktionsnedsättning är en annan prioriterad grupp.
4. Kommunens attraktionskraft
En kvalitativ och rik biblioteksverksamhet i alla kommundelar, väl
marknadsförd, ökar hela Strängnäs kommuns attraktionskraft.

Skolbiblioteksverksamheten (Barn- och utbildningsnämnden)
Vision

1. Alla elever som går i skolan i Strängnäs kommun har tillgång till
skolbibliotek av god kvalitet, vilket ökar intresset för läsning och litteratur
och bidrar till ökade kunskapsresultat.

Övergripande mål

1. Ökade kunskapsresultat i skolan.
Arbetet med skolbiblioteksverksamheten, liksom samarbetet med
folkbiblioteksverksamheten i kommunen, ses som ett viktigt bidrag till
ökade kunskapsresultat i skolan.
De huvudsakliga målsättningarna i Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsplan för 2017 inom detta område är:
Alla verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå
läroplanens mål.
Barn- och utbildningsnämnden har en resursfördelning som kompenserar
för olikheter.
2. Utveckling av elevernas lärmiljö
Utvecklingen av biblioteksverksamheten i skolan är en bidragande faktor
till att utveckla elevernas lärmiljö.

