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Biblioteksplan för Luleå kommun
Ärendebeskrivning
Bibliotekslagen
Den 1 januari 2005 kompletterades Bibliotekslagen (§ 7) med att bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka
och att kommuner och landsting skall anta biblioteksplaner.
Vad är en biblioteksplan?
En biblioteksplan definierar bibliotekets roll inom olika politikområden i förhållande till de övergripande målen för kommunen/regionen, anger konkreta
målsättningar för biblioteksverksamheten och lägger fast en strategi för utveckling.
Biblioteksplanen är en gemensam angelägenhet för kultur, fritid, vård, omsorg, utbildning och näringsliv. Det innebär att planen berör flera kommunala
nämnders ansvarsområden och planen måste förankras och antas i Kommunfullmäktige. En biblioteksplan ska ses som en möjlighet att formulera en lokal
och regional bibliotekspolitik som inte bara lyfter fram de traditionella värdena i biblioteksverksamheten utan också biblioteket som utvecklingsfaktor.
Biblioteksplanen är ett politiskt dokument och ett bibliotekspolitiskt instrument.
Kulturrådet har pekat ut tre områden där gemensam planering bedöms som
speciellt viktig:
•
•
•

Funktionshindrades tillgång till kultur
Barns tillgång till kultur
Integration och kulturell mångfald
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Luleå kommuns biblioteksplan ska innehålla
Kartläggning av hur Luleå kommuns biblioteksverksamhet ser ut och
fungerar idag. Huvudmannaskap, lokalisering, omfattning, inriktning,
uppdrag
Omvärldsanalys
Vision
Mål – mätbara, accepterade
Handlingsplan:
Tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunen
Principer för biblioteksverksamheten
Se över behovet av ny informations- och medieförsörjningsstruktur.
Samordna insatser vad gäller service till studerande, det livslånga lärandet
och bibliotekets informationstjänster
Långsiktig ekonomisk plan för drift och investeringar. Förslagen ska vara
kopplade till kommunens övergripande strategi
Uppföljning
Utvärdering

Kulturnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att en biblioteksplan för Luleå kommun
ska utarbetas. Uppdraget genomförs enligt följande:
-

Kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, förvaltningar och intressenter i Luleå kommun utarbeta ett förslag till en
kommunövergripande Biblioteksplan

-

Kulturnämndens presidium kallar berörda presidier för att tillsätta en
styrgrupp. Utredningsgrupp tillsätts bestående av tjänstemän från Kultur-,
Fritids-, Social-, Barn- och utbildningsförvaltningen, KomVux,
Invandrarservice och Luleå Näringsliv som även ansvarar för att
medborgardialog genomförs

-

Arbetet skall vara slutfört 2008-12-31 för att tillställas kommunfullmäktige
för beslut.
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Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
-

kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder,
förvaltningar och intressenter i Luleå kommun utarbeta ett förslag till en
kommunövergripande Biblioteksplan

-

kulturnämndens presidium kallar berörda presidier för att tillsätta en
styrgrupp. Utredningsgrupp tillsätts bestående av tjänstemän från
kultur-, fritids-, social-, barn- och utbildningsförvaltningen, KomVux,
invandrarservice och Luleå Näringsliv som även ansvarar för att
medborgardialog genomförs

-

arbetet skall vara slutfört 2008-12-31 för att tillställas kommunfullmäktige för beslut.
_____

Yrkande
Omar Jakobsson (s) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
-

kulturnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder,
förvaltningar och intressenter i Luleå kommun utarbeta ett förslag till
en kommunövergripande Biblioteksplan

-

kulturnämndens presidium kallar berörda presidier för att tillsätta en
styrgrupp. Utredningsgrupp tillsätts bestående av tjänstemän från
kultur-, fritids-, social-, barn- och utbildningsförvaltningen, KomVux,
invandrarservice och Luleå Näringsliv som även ansvarar för att
medborgardialog genomförs
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-

arbetet skall vara slutfört 2008-12-31 för att tillställas kommunfullmäktige för beslut.
_____

Beslutsexpediering
Kulturnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

