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Yttrande över remiss biblioteksplan för Luleå kommun
2010-2015
Bilagor: Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015

Ärendebeskrivning
Rubricerade biblioteksplan är sprunget ur Bibliotekslagen, som sedan 1
januari 2005 stadgar, att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet ska samverka och att kommuner och landsting ska anta
biblioteksplaner.
Biblioteksplanen definierar bibliotekets roll inom olika politiska områden i
förhållande till de övergripande målen för kommunen/regionen, den anger
konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten och lägger fast en strategi
för utveckling.
Biblioteksplanen är en gemensam angelägenhet som berör flera kommunala
nämnders ansvarsområden. En utredningsgrupp bestående av tjänstemän från
kulturförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen, fritidsförvaltningen och en representant från
näringslivet, har under ledning av en politisk styrgrupp tagit fram förslaget
till biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Utöver utredningsgruppens
arbete så har biblioteksplanen influerats av allmänhetens syn på
biblioteksbehovet, genom utvalda fokusgrupper som fått lämna synpunkter
kring tillgänglighet, utbud samt teknik , skolungdomarna har fått lämna
synpunkter via ett frågeformulär, samt en grupp kallad ”icke-besökarna” har
fått komma till tals via en telefonundersökning.
Biblioteksplanen är nu för förankring och för yttrande i socialnämnden innan
den antas i kommunfullmäktige.
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Förvaltningens yttrande
Rubricerade biblioteksplan ger en gedigen beskrivning av bibliotekens
betydelse för folkbildningen. Den är väl genomarbetad och beskriver även den
historiska utvecklingen som gör planen intressant. Biblioteksplanen ger en
bild av en institution som bevakar och brukar kulturarvet genom tiderna.
Biblioteken har genomgått en omdanande utveckling de senaste åren. Det
virtuella (digitala) biblioteket är ett allt viktigare komplement till de fasta
biblioteksfilialerna och ger en oändlig möjlighet till litteraturspridning till
människor, ung som gammal.
Reflektioner utifrån rådande förslag till biblioteksplan
Socialförvaltningen vill med detta yttrande understryka vissa fenomen viktiga
att tänka på i framtiden genom att reflektera över nedanstående frågor.
Bibliotekets möjligheter till informationsspridning, som en förmedlare av
litteratur, en plats för debatt och föreläsningar är viktigt, inte minst har
näringslivet gett utryck för det. Det hjälper till att överbrygga avstånden
mellan människor och en föränderlig värld blir mindre svårhanterlig för
människorna.
Biblioteksplanen föreslår att särskild fokus ska läggas på barn, integration och
individer med funktionsnedsättning. För att klara det krävs samarbete över
förvaltningsgränserna och tydliga handlingsplaner. Detta är en viktig uppgift
för kommunens förvaltningar, sett ur många perspektiv och särskilt ur ett
folkhälsoperspektiv. Kulturen är betydelsefull på många plan för de äldre,
dels som ett avbrott i vardagen och dels som en underhållning och ett
kulturellt utbyte. Allt sammantaget skapar en meningsfull dag i livet för de
äldre.
Den virtuella (digitala) biblioteksdelen kommer av naturliga skäl att vara
dominerande i framtiden och är också nödvändigt i ett samhälle som
utvecklas mot allt mer globalisering och nya sätt att förhålla sig till och att leva
sitt liv. Det mänskliga mötet kan dock aldrig negligeras eller förminskas.
Denna biblioteksplan ger dock vid handen att biblioteksverksamheten har följt
utvecklingen genom tiderna. Från dess begynnelse med start av en
folkbibiliotekskommitté år 1901, sprunget ur Godtemplarorden i Luleå, vars
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utlåning började ur den egna boksamlingen. Trots omfattande förändringar i
samhället, så har bibliotekens betydelse som mötesplatser inte förringats, utan
snarare förstärkts under tidens gång. Biblioteken står ännu i denna dag för en
neutral och icke-kommersiell verksamhet där alla är välkomna.
Slutsatser
Visionen med Luleå kommuns bibliotek är att ”medborgarna väljer biblioteket för
att det är kommunens mest inspirerande plats för kreativa möten, lustfyllt lärande och
berikande pauser.
Socialförvaltningen drar slutsatsen att den föreslagna biblioteksplanen för
Luleå kommun 2010-2015 är en väl genomarbetad plan, som står sig i tiden.
Tidplanen för de olika aktiviteterna borgar för att visionen med Luleå
kommuns bibliotek är möjlig att förverkliga.

Förvaltningens förslag till beslut
_____

godkänna förelagt yttrande över remiss gällande biblioteksplan för
Luleå kommun 2010-2015.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

godkänna förelagt yttrande över remiss gällande biblioteksplan
för Luleå kommun 2010-2015.

_____

Beslutsexpediering
Kulturförvaltningen Luleå kommun
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