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Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015
Det interna remissmaterialet redovisas för arbetsutskottet. Den offentliga
remisstiden är 14 december. Kulturnämnd och kulturförvaltning har förlängd
remisstid till 17 december.
Ärendet överlämnas direkt till kulturnämnden för beslut.
_________
Kulturnämnd/Kulturförvaltning har att i remiss ta ställning till det förslag till
Biblioteksplan som på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetats av en utredningsgrupp bestående av tjänstemän från flera förvaltningar. I detta arbete har
representanter för Kulturförvaltningens biblioteksavdelning deltagit aktivt. I
den politiska styrgruppen har arbetet letts av Kulturnämndens ordförande.
Allmänt
Föreliggande förslag till Biblioteksplan för Luleå Kommun 2010 – 2015 är ett
steg framåt i samverkansprocessen för att skapa en bra biblioteksverksamhet
för hela kommunen. Förslaget beskriver på ett bra sätt den nuvarande biblioteksverksamheten samt pekar ut färdriktningar inom olika områden inför
framtiden. Speciellt tillfredsställande är att de viktigaste aktörerna inom biblioteksområdet, Kulturförvaltningen och Barn och Utbildningsförvaltningen i
processen med att ta fram förslaget påbörjat en dialog i enlighet med innehållet i biblioteksplanen. Planen beskriver också hur ansvaret inom biblioteksområdet fördelas mellan de ingående parterna något som bör underlätta samverkan i framtiden. Förslaget är disponerat på ett överskådligt sätt och bör ge
även den icke insatte läsaren en bra bild av kommunens samlade biblioteksverksamhet.
Övriga synpunkter
Kulturnämnden anser det naturligt att ansvaret i handlingsplanerna till stor
del ligger hos Kulturförvaltningen som ju är huvudmän för folkbiblioteken.
Det är dock viktigt att påpeka det ansvar som BUF:s verksamheter på olika
nivåer har för att planen ska bli verkningsfull vad gäller en förbättrad verk
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samhet inom skolans ram. I detta sammanhang anser Kulturnämnden att det
är av yttersta vikt att skolan i sina styrdokument fastslår ansvaret för sin egen
verksamhet inom biblioteksområdet. Avgörande för samarbetet skola - bibliotek är också att skolan utser ansvar för arbetet mot biblioteket eftersom biblioteket så tydligt gör detta. För att samarbetet ska bära frukt måste bägge verksamheterna samverka för att förbättra verksamheten.
När det gäller handlingsplanen är det viktigt att notera att resurser för förslagens genomförande till stor del skapas inom den befintliga budgeten. Det är
dock viktigt att påpeka att den föreslagna utvecklingen av bokbussverksamheten avseende barn och ungdom samt utvecklandet av det virtuella biblioteket inte är finansierat. Detta är prioriterat och kommer att aktualiseras i kommande budgetarbete
Här nedan redovisas de konkreta förslagen till sakförändringar i textmaterialet. Förändringar av stavfel och övrig språkkaraktär som krävs bör göras löpande i det redaktionella arbetet.
- Under avsnittet ”De äldre”, s. 35, under rubriken ”Tillgänglighet” infogas
meningen ”Information om nya medier och hur de används ska ges riktat till
äldre.”
- Under avsnittet ”Folkbiblioteket”, s. 38, under rubriken ”Strategier för utveckling” infogas meningen ” En välutbildad och kontinuerligt kompetensutvecklad personal är förutsättningen för det moderna folkbiblioteket.”
- Under avsnittet ”Det virtuella biblioteket”, s 40 byts avsnittet ”Strategier för
utveckling” ut mot följande: ”Dagens biblioteksverksamhet är både fysisk och
virtuell, den ena delen klarar sig inte utan den andra. Redan idag finns biblioteket på Internet i och med möjligheten att hemifrån låna om och reservera
böcker, söka i databaser, få boktips m.m. Att skapa mötesplatser på nätet för
information om och dialog kring litteratur kommer att bli en viktig del av bibliotekets närvaro på nätet, likaså att ge tillgång till databaser och handledning i
hur de används. En del av detta arbete kommer att ske i samarbete med länets
övriga kommunbibliotek via den gemensamma portalsidan www.bibblo.se
medan andra delar kommer att utvecklas på bibliotekets egen sida. Det
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behöver avsättas tid och personal som får arbeta koncentrerat med
webbutveckling och innehållet på dessa sidor.”
- Under avsnittet ”Marknadsföring”, s. 42, under rubriken ”Strategier för utveckling” avslutas avsnittet med ”Det är nödvändigt att stärka marknadsföringsinsatserna för att även nå nya målgrupper, något som också måste få
ekonomiska konsekvenser.”
Beredningens förslag till kulturnämnden
- ovanstående remissförslag till Biblioteksplan godkännes.
Nina Berggårds (v) förslag
- bifall till beredningens förslag med följande tillägg
”Sid 25. Stryk ordet bas så att meningen lyder: ”Bibliotekets tjänster ska vara
avgiftsfria.”
Sid 27. Under rubrik ”Utbud”. Infoga följande text efter första styckets sista
mening (direkt efter”…frivilligt sätt”: Vid inköp av litteratur och media ska
genusperspektiv beaktas för att medvetet möta flickors och pojkars behov.
Sid 28. Under Ansvar och finansiering skall följande punkt införas:
Barn- och ungdomsförvaltningen och Kulturförvaltningen ska gemensamt
ansvara för att Luleå kommuns grundskolor ska ha tillgång till ett fullvärdigt
skolbibliotek i stadsdelen/kommundelen i de fall man inte redan har ett
folkbibliotek i anslutning till skolan.
Sid 32. Under Aktiviteter ska följande punkter infogas:
Temaveckor som uppmärksammar olika kulturer och etniska grupper skall
regelbundet genomföras på biblioteken.
Riktade insatser för invandrarkvinnor skall göras genom Kvinnobiblioteket.”
Åsa Junkkas (s) m fl förslag
-

bifall till beredningens förslag.
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Tilläggsyrkande från Anders Bohms (ns), Lennart Åströms (c) m fl
-

Under 2010 utreds folkbibliotekets verksamhet vid Bergnäsets bibliotek.

-

Under 2010 omförhandlas hyran för Råneå bibliotek då den har
uppseendeväckande hög hyra/m².”

Ordförande yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Anders Bohm (ns), Lennart
Åström (c) m fl.
Kulturnämndens beslut
- ovanstående remissförslag till Biblioteksplan godkännes.
- tilläggsyrkandet från Anders Bohm (ns), Lennart Åström (c) m fl avslås.

Nina Berggård (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
Lennart Åström (c), Gerd Niemi (fp), Camilla Rydbjörk (m), Jan-Olof
Grönlund (m) samt Anders Bohm (ns) reserverar sig mot beslutet enligt
bilaga.
__________
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