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Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över förslag till Biblioteksplan för
Eskilstuna kommun till 2017-2021
Förslag till beslut
Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden
tagit fram ett förslag på en biblioteksplan för Eskilstuna kommunkoncern 20172021. Förslaget har remitterats till berörda nämnder, kommunala samverkansråd
och allmänheten. Yttrandet ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 8
mars 2017.

Ärendebeskrivning
Planen omfattar all biblioteksverksamhet där kommunen är huvudman, det vill säga
folkbibliotek och skolbibliotek. Berörda nämnder förutom kultur- och
fritidsnämnden är barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd. I och
med att den nya bibliotekslagen lyfter prioriterade grupper; barn och unga,
personer med annat modersmål än svenska, minoritetsspråken och personer med
funktionshinder betonas det att både vård- och omsorgsnämnden och
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är viktiga i arbetet med planen.
Syftet med planen är att tydliggöra ansvar, prioriterade områden och önskad
utveckling under de kommande åren. Planen består av sex olika målområden med
tillhörande delmål och angivna aktiviteter. Planen är framarbetad i en process där
representanter från olika berörda förvaltningar har deltagit, samt allmänhet haft
möjlighet att lämna synpunkter, samt dialog har skett med skolbarn. Aktiviteter i
biblioteksplanen ska föras in som åtaganden i respektive nämnds årliga
verksamhetsplaner och följas upp i verksamhetsberättelser.

Yttrande
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till den
föreslagna biblioteksplanen. I bakgrundsmaterialet framgår att vuxenutbildningen
och sfi framförallt använder stadsbiblioteket både organiserat med visningar samt
enskilda elever som nyttjar biblioteket i hög grad. I övrigt samarbetar komvux med

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2017-01-17
AVN 2016:81

Eskilstuna gymnasium St Eskil och har ett gemensamt bibliotek på St Eskil.
Nämnden ser att planen skapar en god grund och att flera av nämndens
verksamheter kan vara med och samverka i den fortstatta utvecklingen av
bibliotekens verksamhet. - En viktig del i att skapa goda förutsättningar för alla
eskilstunabors möjligheter till att tillgodogöra sig skolgång, ge möjlighet till
inspiration, bildning och ha en berikande fritid i allmänhet.
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