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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta biblioteksplanen för Ekerö kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta planer för biblioteksverksamheten.
Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslag, skollagen, läroplaner och
nationella styrdokument ge stöd åt biblioteksverksamhetens aktiviteter och
utveckling. Planens syfte är att visa på biblioteksverksamhetens inriktning och
samverkan, skapa beredskap för framtida behov och stimulera till utveckling.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Kultur- och
fritidsförvaltningen upprättat ett förslag till reviderad biblioteksplan – PM
Biblioteksplan för Ekerö kommun, 2019-2023. I förslaget redovisas
utvecklingsområden som ska gälla för perioden. Barn- och utbildningsnämndens
särskilda ansvarsområde är skolbiblioteken.

Beslutsunderlag
PM- Reviderad biblioteksplan, 2019-2023.
Ärendet
Enligt bibliotekslagen är kommuner skyldiga att upprätta biblioteksplaner. Planen
ersätter inte lagens innehåll och intentioner, utan fungerar som ett vägledande och
styrande i verktyg. Planen ger stöd åt biblioteksverksamhetens aktiviteter och
utveckling och kan ses som ett mellansteg mellan lag och verksamhetsplan. Planen
ska påverka bibliotekets årliga verksamhetsplan som upprättas i enlighet med
planens inriktning.
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Förslag till plan utgår ifrån kommunen vision för bibliotekets utveckling baserade på
de inriktningsmål som antogs 2003. Planen har fem utvecklingsområden som
identifierats som särskilt viktiga att beakta i bibliotekets arbete.
Valet av målområden har gjorts med utgångspunkt i bibliotekets kärnuppdrag, samt i
en nulägesanalys av yttre faktorer som särskilt påverkar bibliotekets uppdrag.
Skolbibliotek
Fokus: skolbiblioteken som resurs för en likvärdig utbildning i kommunen, samt i
skolans arbete med media och informationskunskap. Vidare fokuseras det på det
organisatoriska samarbetet mellan biblioteksorganisation och skolorganisationen för
att skapa de bästa förutsättningarna för maximalt resursutnyttjande.
Tillgänglighet
Fokus: tillgängliggöra biblioteket för alla, men särskilt de grupper som prioriteras i
bibliotekslagen, vilka är barn, funktionsnedsatta och personer med annat modersmål
än svenska. Utöver dessa grupper tar planen upp de grupper som av olika skäl inte
använder biblioteket idag.
Demokrati
Fokus: bibliotekets uppdrag att främja digital kompetens hos invånarna, som ett sätt
att förebygga digitalt utanförskap vilket idag är lika med samhälleligt utanförskap.
Vidare fokuserar målområdet på biblioteks roll som tillgängliggörare av trovärdiga
fakta, vilket är en viktig demokratifråga i en tid då filterbubblor och fejkade nyheter
är ett faktum.
Läsfrämjande
Fokus: uppdraget att möjliggöra för att människor att ta del av det skrivna eller
talade ordet. Detta förutsätter läsförmåga. Barn och unga är en naturlig målgrupp för
det läsfrämjande arbetet. Föräldrar, förskolor, barnavårdscentraler och skolor blir
viktiga samarbetspartners i detta arbete.
Mötesplats
Fokus: biblioteket ska vara en trygg och stimulerande plats för alla.
Vidare belyses vikten av ett biblioteksrum som är etiskt tilltalande och bibliotekets
roll i mötesskapandet mellan människor.
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