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Förlängning av nuvarande Biblioteksplan samt plan för arbete
för framtagning av ny Biblioteksplan för Malmö stad

KN-2020-1350
Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen från 2014 ska kommuner och landsting anta en biblioteksplan.
Kulturnämnden har uppdraget och huvudansvaret för framtagandet av en ny biblioteksplan
för Malmö stad. Arbetet ska ske i nära samarbete med de tre skolnämnderna och i dialog med
övriga berörda förvaltningar och aktörer i staden.
Nuvarande biblioteksplan är giltig till och med 31 december 2020. På grund av
omorganisationen 2017 då ansvaret för områdesbiblioteken flyttades över till Kulturnämnden
och det efterföljande arbetet har processen för att ta fram en ny biblioteksplan fördröjts. För
att säkerställa en kvalitativ process som möjliggör involvering och dialog föreslås därför en
förlängning av nuvarande biblioteksplan till 31 december 2021. Arbetet sker inom befintlig
budgetram.
Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, redovisar för ärendet.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att, i samverkan med andra berörda
förvaltningar, ta fram förslag på en ny Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek i Malmö
stad, i enlighet med vad som framgår av ärendet.
2. Förslag till ny Biblioteksplan ska tillställas kulturnämnden senast i september 2021.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
3. Kommunfullmäktige förlänger nuvarande Biblioteksplans giltighetstid till 28 februari 2022.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till förslaget.
Nicola Rabi (M) yrkar bifall till förslaget.
Amanda Brumark (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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