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Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt plan för arbete för framtagning
av ny Biblioteksplan för Malmö stad
STK-2020-1229
Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta en biblioteksplan.
Nuvarande biblioteksplan i Malmö stad gäller till och med 31 december 2020. På grund av
omorganisationen 2017 har processen för att ta fram en ny biblioteksplan fördröjts.
Kulturnämnden avser arbeta fram den nya biblioteksplanen i nära samarbete med de tre
skolnämnderna och i dialog med övriga berörda förvaltningar och aktörer i staden. För att
säkerställa en kvalitativ process som möjliggör denna involvering och dialog föreslår
kulturnämnden en förlängning av nuvarande biblioteksplan till 31 december 2021. Arbetssättet
med involvering och dialog ligger i linje med utvecklingsarbetet kring kommunövergripande
styrning och stadskontoret ställer sig positivt till att kulturnämnden vill ha en bra process kring
den nya biblioteksplanen. Förslaget är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förlänga nuvarande biblioteksplan till 31 december 2021.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta


Kommunfullmäktige beslutar att förlänga nuvarande biblioteksplan till 31 december
2021

Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]
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Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801) som gäller sedan 1 januari 2014 ska kommuner och landsting
anta en biblioteksplan. I biblioteksplanen ska kommunen tydliggöra hur den avser att genomföra
bibliotekslagens intentioner och hur olika biblioteksformer samverkar med varandra och med
andra aktörer.
Nuvarande biblioteksplan i Malmö stad gäller till och med 31 december 2020. På grund av
omorganisationen 2017 – då ansvaret för områdesbiblioteken flyttades över till kulturnämnden
och det efterföljande arbete detta medförde – har processen för att ta fram en ny biblioteksplan
fördröjts. Kulturnämnden uppger i sitt beslutsunderlag att den avser arbeta fram den nya
biblioteksplanen i nära samarbete med de tre skolnämnderna och i dialog med övriga berörda
förvaltningar och aktörer i staden. För att säkerställa en kvalitativ process som möjliggör
involvering och dialog föreslår kulturnämnden därför en förlängning av nuvarande
biblioteksplan till 31 december 2021. Kulturnämnden uppger att arbetet kommer att ske inom
befintlig budgetram.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret ställer sig positivt till att kulturnämnden vill ha en bra process kring den nya
biblioteksplanen. Involvering och dialog är ett bra sätt att redan på ett tidigt stadium skapa
förankring i organisationen kring det som en ny eller uppdaterad styrsignal avser. Stadskontoret
konstaterar att arbetssättet ligger i linje med kommunstyrelsens uppdrag till stadskontoret att
leda arbetet att tillsammans med övriga förvaltningar utveckla former för en mer samordnad
styrning (STK-2018-706). Arbetssättet harmonierar också väl med de pågående diskussionerna
mellan stadskontoret, förvaltningar och bolag utifrån nämnda uppdrag. Stadskontoret ser det
slutligen som positivt att arbetet kommer att ske inom den befintliga budgetramen.
Stadskontorets förslag
Stadskontoret föreslår, mot bakgrund av det som anförts i ärendet, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att förlänga nuvarande biblioteksplan till 31 december 2021.
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