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Remiss av förslag till biblioteksplan för Ekerö kommun (BUN15/135)
Beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har remitterat förslag till biblioteksplan till barn och
utbildningsnämnden för yttrande.
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta planer för biblioteksverksamheten.
Biblioteksplanen ska tillsammans med nationella styrdokument ge stöd åt
biblioteksverksamhetens aktiviteter och utveckling. Skolbiblioteken är organisatoriskt
samordnade med Ekerö bibliotek i en sammanhållen biblioteksorganisation varför både barnoch utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden behöver behandla planen innan den
behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
I förslaget till biblioteksplan redovisas vad som påverkar biblioteksverksamheten de närmaste
åren såsom befolkningsutveckling, digitalisering, läsvanor, skolbiblioteksens utveckling samt
demokratiska aspekter. Förslag till framtida utvecklingsområden är mötesplats för många,
tillgängliga bibliotek, stimulera kreativa processer i skolan, läsfrämjande åtgärder samt
samverkan och delaktighet.
Skolbiblioteken och kultur i skolan har fått en förstärkt plats i de statliga styrdokumenten.
Skolbiblioteketen ska ägna särskild uppmärksamhet åt visa grupper, erbjuda litteratur på
andra språk än svenska och att träna elever att bli informationskompetenta. Det handlar också
om att skolbiblioteken ska stödja eleverna att bli informationskompetenta. Att kritiskt kunna
granska och värdera information och ha förmåga att navigera och välja i informationsflödet är
nödvändigt.

I planen lyfts skolbibliotekens roll i att stimulera kreativa processer i skolan fram.
Skolbiblioteken som en plats där elever ges tillfälle att smälta samman fritidsintressen,
nyfikenhet och skolarbete. Skolbiblioteken ska fokusera på läsfrämjande åtgärder,
informationskompetens och att vara en kulturell mötesplats.
Det är nämndkontorets uppfattning att den inriktningen är väl i linje med de mål
kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden beslutat om för barn- och
utbildningsområdet. Det överensstämmer också med det utvecklingsarbete med IKT i
skola/förskola som bedrivs med hög prioritet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1

Sammanträdesprotokoll
2015-11-25

Barn- o utbildningsnämndens au
Planen har tagits fram av nämndkontor kultur och fritid i samverkan med Ekerö bibliotek och
kultur, nämndkontor barn och utbildning samt produktion barn och utbildning.
Beslutsunderlag
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