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Kulturnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Region Skånes remissversion av biblioteksplan 2022-2025 lägger stort fokus vid samarbete,
samverkan, kunskapsdelning och kompetensutveckling, samt uttrycker en strävan efter
forskningsorienterade arbetssätt.
Planen är uppdelad i fyra utvecklingsområden: Bibliotek för delaktighet och demokrati,
Bibliotek för lärande och läsande, Bibliotek för kreativitet och kultur och Bibliotek för
hållbarhet och hälsa.
Kulturnämnden anser att utvecklingsområdena passar väl in i såväl Malmö stads
måldokument för biblioteken som i de nationella styrdokumenten, till exempel
bibliotekslagen.
Kulturnämnden anser vidare att, för att förstärka planens verkan hade en utgångspunkt,
kopplat till hur den regionala biblioteksverksamheten vill och kan bidra till
biblioteksutveckling i det långa perspektivet, behövt beskrivas mer ingående i
biblioteksplanen.
Kulturnämnden anser även att, för att ytterligare förstärka planens effekt, hade ett avsnitt om
nationell bibliotekspolitik beskriven utifrån Region Skånes perspektiv varit av vikt.
Yttrande

Inledning
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Kulturnämnden anser att möjligheten att inkomma med ett yttrande angående
remissversionen till Region Skånes biblioteksplan 2022–2025: ”Bibliotek för alla genom hela
livet” är av stor vikt.
En biblioteksplan är ett lagstadgat styrdokument som varje kommun och region ska ha.
I Malmö stads biblioteksplan formulerar staden övergripande mål och utvecklingsområden
för folkbiblioteken och skolbiblioteken i Malmö. Region Skånes biblioteksplan är inriktad på
den biblioteksverksamhet som Region Skåne ansvarar för, vilket är såväl regional
biblioteksverksamhet som sjukhusbiblioteken.
Övergripande synpunkter
Region Skånes biblioteksplan lägger stort fokus vid samarbete, samverkan, kunskapsdelning
och kompetensutveckling, samt strävan efter forskningsorienterade arbetssätt.
Planen är uppdelad i fyra utvecklingsområden:
Bibliotek för delaktighet och demokrati
Bibliotek för lärande och läsande
Bibliotek för kreativitet och kultur
Bibliotek för hållbarhet och hälsa
Dessa utvecklingsområden spelar väl in i såväl Malmö stads måldokument för biblioteken
som i de nationella styrdokumenten, till exempel bibliotekslagen. Gemensamt för
dokumenten är relevansen i förhållande till de samhällsutmaningar som biblioteken står
inför: ojämlika livsförutsättningar, digitaliseringen som både ger möjligheter och begränsar,
miljöhoten och den ökande faktaresistensen i samhället.
Kulturnämnden menar vidare att rubriken ”Bibliotek för alla genom hela livet” på ett bra sätt
täcker in visionen om det livslånga lärandet och också ligger nära bibliotekslagens
ändamålsparagraf om att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
Det är komplext att skriva en biblioteksplan som innefattar både de regionala
sjukhusbiblioteken, där Region Skåne är huvudman och de skånska folkbiblioteken där
Region Skånes roll är att ”ge stöd till utvecklingsinsatser som får långsiktiga och förankrade
effekter”. Kulturnämnden anser att planen täcker upp dessa inriktningar på ett bra sätt.
Kulturnämnden hade velat se en tydlig strategisk utgångspunkt kopplat till de förändringar
som planen vill bidra till i det långa perspektivet. Planen beskriver på ett utförligt sätt det
programmatiska innehållet så till vida att den i hög utsträckning uppehåller sig vid de insatser
Region Skåne bidrar med i nuläget. Detta kopplas till redogörelser om bibliotekens betydelse
för utvecklingen av de demokratiska värdena i samhället.
Kulturnämnden anser att planen skulle förstärkas ytterligare genom att kompletteras med ett
avsnitt som beskriver en regional omvärldsanalys, vilken utgår från det bibliotekslandskap
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som biblioteken i Skåne befinner sig i just nu. En omvärldsanalys skulle kunna ligga till
grund för de strategiska insatser som behöver drivas inom de olika utvecklingsområdena.
Kulturnämnden anser vidare att planen skulle förstärkas ytterligare genom att kompletteras
med ett avsnitt om nationell bibliotekspolitik utifrån Region Skånes perspektiv. Detta avsnitt
skulle med fördel kunna innehålla planerade insatser på den nationella biblioteksscenen från
region Skånes sida, med syfte att bidra till utvecklingen av de skånska biblioteken.
Ett sådant område med stor nationell bäring är behovet av en nationell digital infrastruktur,
det vill säga en nationellt ägd och förvaltad databas för e-medier, med syfte att öka
omfattningen av, och tillgängligheten till, bibliotekens digitala medier. Detta skulle särskilt
gynna resurssvaga grupper, och på så sätt bidra till biblioteksplanens förverkligande.
Utvecklingsområdena
Kulturnämnden anser att planens fyra utvecklingsområden rimmar väl med såväl Malmö
stads måldokument för biblioteken som i de nationella styrdokumenten. Beskrivningen av
utvecklingsområdena är högst relevanta i förhållande till de samhällsutmaningar som
biblioteken står inför: ojämlika livsförutsättningar, digitaliseringen som både ger möjligheter
och begränsar, miljöhoten och den ökande faktaresistensen i samhället.
Kulturnämnden anser att planens relevans och Region Skånes roll hade stärkts genom att
strategiska insatser tydligare beskrivs och definieras i planen, inom exempelvis nationell
bibliotekspolitik, strukturella förutsättningar och möjligheter, långsiktiga insatser och
samverkan inom kultursektorn.
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