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Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
20 november 2015 rörande Biblioteksplan 2012-2015. I skrivelsen anges bland 
annat att enligt Bibliotekslagen § 3 är kommunen huvudman för folkbiblioteken 
och skolbibliotek där kommunen är huvudman. Vidare anger§ 17 att "Kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet." 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012 § 71 anta 
Biblioteksplan 2012-2015. 

Bildnings- och sociala utskottet skulle under 2015 utarbeta en biblioteksplan för 
2016-2019. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2015 
§ 39 att uppdra åt bildningschef Anders Nordlund utarbeta ett utkast till reviderad 
biblioteksplan i form av ett arbetsmaterial. 

67 (68) 

Bildningschef Anders Nordlund rapporterade muntligt om det pågående arbetet 
med reviderad biblioteksplan vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 
7 april 2015 § 80. 

Under hösten 2015 har arbetet fortgått med att revidera biblioteksplanen men tiden 
har inte medgivit att ett förslag till Biblioteksplan 2016-2019 kan presenteras i 
dagsläget. 

Förslag 
Utifrån vad som anges i skrivelsen, föreslår kanslichef Anders Andersson 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden 
för Biblioteksplan 2012-2015 till dess beslut tas om en ny biblioteksplan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden 
för Biblioteksplan 2012-2015 till dess beslut tas om en ny biblioteksplan. 
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Enligt Bibliotekslagen § 3 är kommunen huvudman för folkbiblioteken och skolbibliotek där 
kommunen är huvudman. Vidare anger§ 17 att "Kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet." 

Kultutrutskottet anger i sitt betänkande (2004/05 KrU: l. 6.2.1) att 

Definitionen av begreppet biblioteksplan kan säkerligen variera mellan olika 
kommuner och landsting. En god grund för huvudmännen vid utarbetandet av 
planerna skulle kunna vara den definition som finns i promemorian Om 
biblioteksverksamheterna (Ds 2003:66) och som har följande lydelse (s. 112) 

"Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans 
antagen plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om 
verksamhetens inriktning och omfattning och om samverkan och som är så 
utformad att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens 
överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan." 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012 § 71 anta 
Biblioteksplan 2012-2015. 

Bildnings- och sociala utskottet skulle under 2015 utarbeta en biblioteksplan för 2016-2019. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2015 § 39 att uppdra 
åt bildningschef Anders Nordlund utarbeta ett utkast till reviderad biblioteksplan i form av ett 
arbetsmaterial. 

Bildningschef Anders Nordlund rappo11erade muntligt om det pågående arbetet med reviderad 
biblioteksplan vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 7 april 2015 § 80. 

Under hösten 2015 har arbetet fortgått med att revidera biblioteksplanen men tiden har inte 
medgivit att ett förslag till Biblioteksplan 2016-2019 kan presenteras i dagsläget 
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Föl'slag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga 
giltighetstiden för Biblioteksplan 2012-2015 till dess beslut tas om en ny biblioteksplan. 

Anders Andersson 
Kanslichef 


