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Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan för det allmänna biblioteksväsendet i
Malmö stad, och har skickat den på remiss till Malmö stads samtliga nämnder och Region
Skånes kulturnämnd. Två mål i planen handlar om att biblioteken ska utveckla och fördjupa
samverkan med förvaltningar i Malmö stad samt med lokal- och civilsamhälle, föreningsliv och
det fria kulturlivet i Malmö, vilket fritidsförvaltningen är mycket positiv till.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Beslutsunderlag






Biblioteksplan 2022-2027
Remissversion Biblioteksplan 2022-2027
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210923
Yttrande fritidsnämnden 210923

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2021-09-07
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2021-09-16
Fritidsnämnden 2021-09-23
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Ärendet

Kulturförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan för det allmänna biblioteksväsendet i
Malmö stad, och har skickat den på remiss till Malmö stads samtliga nämnder och Region
Skånes kulturnämnd.

SIGNERAD

2021-09-10

Enligt bibliotekslagen från 2014 ska kommuner anta en biblioteksplan. Den nya biblioteksplanen
är ett strategiskt dokument som sätter riktningen och ambitionerna för folkbibliotek och
skolbibliotek i Malmö stad under giltighetstiden 2022–2027. Biblioteksplanen ska beskriva vad
verksamheten vill uppnå, vilka metoder den har som ambition att använda för genomförande
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samt en plan för uppföljning.
Planen är strukturerad kring följande tre utvecklingsområden:
 Likvärdighet och jämlikhet
 Behov och rättigheter
 Malmö växer och samverkan
Till respektive utvecklingsområde kommer mål och lite mer konkreta målbilder.
Fritidsnämnden berörs av mål 3:4 om att biblioteken under 2022–2027 ska utveckla och
fördjupa samverkan med förvaltningar i Malmö stad. Biblioteken ser stora möjligheter med att
utveckla samverkan med olika verksamheter i Malmö stad kring bland annat prioriterade
målgrupper som barn och unga, trygghet i staden, digitalisering, tillgänglighetsfrågor,
nyetablering av mötesplatser och hållbar stadsutveckling. Till 2027 är en målbild att biblioteken
(folkbibliotek och skolbibliotek) ska ha utvecklat samarbeten med andra förvaltningar i staden
kring gemensamma utmaningar och målgrupper.
Fritidsförvaltningen ser positivt på, och vill gärna bidra till, biblioteksplanens mål 3:4.
Förvaltningen ser särskilt hur målet fint går ihop med ett fortsatt arbete utifrån den strategi
fritidsnämnden, kulturnämnden och funktionsstödsnämnden fått i uppdrag att ta fram för att
stadens mötesplatser och fritidsgårdar ska komplettera varandra bättre och utgå från ungdomars
behov. Fritidsförvaltningen är också särskilt positiv till att biblioteken ska utveckla och stärka sitt
samarbete med lokal- och civilsamhälle, föreningsliv och det fria kulturlivet i Malmö. Även här
finns det samverkanspotential mellan förvaltningarna och nämnderna, för att gemensamt stärka
civilsamhället i alla delar av staden.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

