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Remiss - Förslag till Biblioteksplan för Eskilstuna
kommunkoncern 2017 - 2021
Förslag till beslut
Förslag till Biblioteksplan remitteras till berörda nämnder, kommunala samverkansråd,
Landstinget och allmänheten.

Sammanfattning
Biblioteksplan för Eskilstuna kommun 2008 – 2011 antogs av kommunfullmäktige
2008-10-30, § 197. I april 2014 gav kultur- och fritidsnämnden kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan som skulle gälla från
2016. Planen försenades något då det bedömdes att det var viktigt att planen gick i
linje med förslag till reviderad kulturpolitisk plan. Förslag till Biblioteksplan remitteras
till berörda nämnder, kommunala samverkansråd och allmänheten. Yttranden ska vara
kultur- och fritidsnämnden till handa senast 8 mars 2017.

Ärendebeskrivning
Sedan 1996 finns en bibliotekslag som fastställer att varje kommun ska ha
folkbiblioteksverksamhet och att det ska vara gratis att låna litteratur på biblioteken.
Sedan 2008 finns det också krav på att kommuner ska anta planer för sin verksamhet
på biblioteksområdet. Från 2014 har en ny lag trätt i kraft (2013:801) som delvis
skärper och förtydligar lagen inom flera områden.
Föregående biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige 2008-10-30, § 197. I planen
tydliggjordes att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utvärdering skall ske inför
revidering av biblioteksplanen i slutet av perioden. Den föregående planen bedömdes
endast haft begränsat genomslag och implementerades inte fullt ut i verksamheterna.
Anledningar till det begränsade genomslaget bedömdes enligt uppföljningen att det var
otydligt i ansvar och att samtliga nämnder fick effektiviseringskrav utifrån ett svårare
ekonomiskt läge under perioden som gjorde att arbetet med planen inte kunde
prioriteras.
I april 2014 gav kultur- och fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en ny biblioteksplan som skulle gälla från 2016. Syftet var att skapa en plan
i en bred process för hur biblioteksverksamheten i kommunen skulle utvecklas och på
så sätt bidra till kunskapsutveckling och höjd livskvalitet för kommuninvånarna.
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Planen försenades något då det bedömdes att det var viktigt att planen gick i linje med
den reviderade kulturpolitiska planen som för närvarande varit ute på remiss med
preliminärt beslut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Arbetet med den nya biblioteksplanen har haft en styrgrupp med representanter från
kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen,
kommunledningskontoret och Torshälla stads förvaltning.
Själva framtagandet av planen och arbete med dialog har genomförts av en
projektledare på kultur- och fritidsförvaltningen med stöd av en projektgrupp med
representanter från Eskilstuna stadsbibliotek, barn- och utbildningsförvaltningen,
Torshälla bibliotek, dåvarande vuxenförvaltningen, dåvarande arbetsmarknads- och
familjeförvaltningen och kommunledningskontoret.
Allmänheten har kunnat lämna synpunkter under en workshop på stadsbiblioteket, via
besöksenkät på bibliotek och mötesplatser och en biblioteksenkät som gjordes i
oktober-november 2014 som var tillgänglig både via kommunens och bibliotekets
webbplatser. Personalen på biblioteket har även intervjuat besökare på bibliotek,
mötesplatser och bokbuss. Det har också varit en fördjupad dialog tillsammans med
barn- och ungdomar i årskurs tre, fem och nio. Totalt nästan sjuttio elever. Resultat
från den omfattande dialogen och omvärldsspaningen redovisas som
bakgrundsmaterial i en bilaga till planen som skickas ut tillsammans med
remissversionen.
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 kommer
både vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
vara viktiga i arbetet med planen.
Aktiviteter i biblioteksplanen ska föras in som åtaganden i respektive nämnds årliga
verksamhetsplaner och följas upp i verksamhetsberättelserna. En samlad uppföljning
och utvärdering av planen ska ske inför nästa revidering. Ansvariga nämnder ansvarar
för att följa upp aktiviteter och kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att samordna
utvärdering och revidering.
Inom varje målområde finns ett övergripande mål som beskriver önskad utveckling.
Till varje övergripande mål finns ett antal delmål som i sin tur ska leda till att det
övergripande målet nås. Slutligen beskrivs de aktiviteter som ska leda kommunens
arbete mot målen och vilka nämnder som ansvarar för aktiviteterna. Nämnder
ansvarar för att formulera uppföljningsbara åtaganden utifrån aktiviteter.
Kultur- och fritidsnämndens synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att förslaget till biblioteksplan samt
bakgrundsmaterial remitteras till Torshälla Stads nämnd, barn- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och
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vuxenutbildningsnämnden, Landstinget Sörmland samt kommunala samverkansråd.
Allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att sammanställa och handlägga planen
utifrån remissyttranden innan planen skickas till Kommunstyrelsen innan beslut i
Kommunfullmäktige. Yttranden ska vara kultur- och fritidsnämnden till handa senast
8 mars 2017.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Syftet med biblioteksplanen är att alla eskilstunabor ska ha möjlighet att ta del av
kultur, information och bildning för att stärka den egna utvecklingen.
Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig, angelägen och anpassad efter invånares
behov. Planen bidrar till en ökad bildning genom läslust, programverksamhet och
deltagande.
Biblioteksverksamheten i Eskilstuna utgår ett barnrättsperspektiv och bidrar till att all
folk- och skolbiblioteksverksamhet bidrar till att uppfylla målen i FN:s konvention om
barns rättigheter.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Birgitta Edvardsson
Biträdande bibliotekschef

Beslutet skickas till:
Torshälla Stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Rådet för interkulturella frågor
Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala minoritetsrådet
Kommunala landsbygdsrådet
Landstinget Sörmland
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