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Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen från 2014 ska kommuner anta en biblioteksplan. Kulturförvaltningen har
under 2020-2021 haft uppdraget och huvudansvaret för framtagandet av en ny biblioteksplan
för det allmänna biblioteksväsendet i Malmö stad. Arbetet har skett i nära samarbete med
grundskoleförvaltningen och i dialog med övriga berörda förvaltningar och aktörer i staden.
Den nya biblioteksplanen är ett strategiskt dokument som sätter riktningen och ambitionerna
för folkbibliotek och skolbibliotek i Malmö stad under giltighetstiden 2022-2027.
Biblioteksplanen beskriver vad verksamheten vill uppnå, vilka metoder den har som ambition
att använda för genomförande samt en plan för uppföljning.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner Biblioteksplan 2022-2027.
Beslutsunderlag



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

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-06-21
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-08-09
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-08-10
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-08-19
Kulturnämnden 2021-09-01
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-09-27
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-10-05
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-10-14
Kulturnämnden 2021-10-26

SIGNERAD

Ärendet
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Biblioteksplanens syfte
Sveriges kommuner är ålagda enligt lag att anta en biblioteksplan för att tydliggöra på vilket sätt
kommunen avser att genomföra bibliotekslagens ändamål i sin verksamhet samt tydliggöra hur de
olika biblioteksformerna samverkar med varandra och andra aktörer för att uppnå målen.
Biblioteksplanen ska vara kopplad till bibliotekslagen och omfatta samtliga biblioteksverksamheter
som Malmö stad är huvudman för, det vill säga folkbibliotek och skolbibliotek på stadens grund- och
gymnasieskolor. Planen ska vara politiskt antagen och ha en giltighetstid på 5 år. Vidare ska
biblioteksplanen vara riktningsgivande och sätta ambitionsnivån för Malmö stads
biblioteksverksamhet samt fokusera på effekter för Malmöborna. Det bör också anges hur dessa
effekter ska följas upp. Planen ska ha ett tydligt användarperspektiv och utgå ifrån lokala behov och
förutsättningar.
Process och arbetsgång
Arbetet med biblioteksplanen är grundat i dialoger som genomfördes hösten 2020. Dialogerna
genomfördes med experter på de prioriterade grupperna enligt bibliotekslagen, och med medarbetare på
folkbibliotek och skolbibliotek. Totalt genomfördes elva dialoger med experter och medarbetare (87
deltagare) samt fem dialoger med barn och unga (139 deltagare).
I mars 2021 bjöds alla förvaltningar i Malmö stad samt intressegrupper in till en remisskonferens. Där
presenterades biblioteksplanen och deltagarna fick möjlighet att återkoppla kring innehåll, struktur och
upplägg. Utifrån synpunkter som inkom på remisskonferensen samt remissvar från berörda fackliga
organisationer slutfördes biblioteksplanen.

Bibliotekens utvecklingsområden 2022–2027

Efter dialog och kunskapsinhämtning har bibliotekens lokala utmaningar definierats för att säkerställa att
verksamheten uppnår bibliotekslagens ändamål. Utmaningarna beskrivs i biblioteksplanen som
utvecklingsområden med mål som beskriver utmaningarna samt målbilder:




Likvärdighet och jämlikhet
Behov och rättigheter
Malmö växer och samverkan

Utvecklingsområdena och målen är gemensamma för både folk- och skolbibliotek i Malmö. Däremot kan
målbilder och önskade förändringar skilja sig åt.

Handlingsplan och uppföljning

Arbetet och uppföljning av utvecklingsområdena i biblioteksplanen ska göras genom en
förvaltningsövergripande handlingsplan. Den ska följas upp i samband med den årliga
verksamhetsplaneringen på kulturförvaltningen, under den period som biblioteksplanen är giltig 2022–
2027.
Handlingsplanen ska bryta ner biblioteksplanens utvecklingsområden och mål till aktiviteter, insatser eller
processer som ska beskriva en strävan mot målbilderna och vara ett stöd i samband med uppföljning.
Handlingsplanen ska bidra till en relevant och aktuell biblioteksplan. Den ska underlätta möjligheterna för
medarbetare att vara delaktiga i de förändringar som behöver genomföras för att nå målbilderna.

Sammanfattning av yttrande efter remissutskick
Under september 2021 har alla nämnder i Malmö stad samt Region Skånes kulturnämnd haft möjlighet
att komma in med yttranden på den remissversion som Kulturnämnden tog beslut om 2021-09-01. Totalt
har åtta yttrande inkommit till kulturförvaltningen. Sammanfattningsvis är alla nämnder som inkommit
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med yttranden i grunden positiva till Biblioteksplan 2022-2027.
Flera nämnder lyfter i sina yttranden det som positivt att biblioteksplanen ska utveckla och stärka
samverkan mellan förvaltningarna i staden och i yttrandena finns även potentiella förslag till det framtida
arbetet med att genomföra biblioteksplanen, för att nå målbilderna. I synnerhet kring gemensamma
prioriterade målgrupper, läs- och språkutveckling, mötesplatser och uppdrag, samt kring hur Malmö
utvecklas och växer som stad.
I yttrandena bekräftas det att biblioteksplanen är samstämmig med Malmö stads övergripande
styrdokument och riktlinjer samt med Region Skånes målsättningar i sin egen kulturplan 2021-2024 Tillsammans skapar vi ett öppet kulturliv för alla.

Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Alla övriga förvaltningar
Kommunfullmäktige

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

