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Redogörelse av remissvar för remissversion av Regional biblioteksplan 
för Region Skåne 2022-2025 
 

Remissinstanser 
Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022-2025 skickades ut till följande remissinstanser under 
perioden 2021-06-28 till 2021-10-01:  
 
Kulturnämnderna i Skånes 33 kommuner 
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd 
Primärvårdsnämnd 
Regionala utvecklingsnämnden 
Sjukhusstyrelse Helsingborg 
Sjukhusstyrelse Hässleholm 
Sjukhusstyrelse Kristianstad 
Sjukhusstyrelse Landskrona 
Sjukhusstyrelse Sus 
Sjukhusstyrelse Trelleborg 
Sjukhusstyrelse Ystad 
Sjukhusstyrelse Ängelholm 
Deltagare i de fyra samråd som hållits om biblioteksplanen 
 

Remissvar 
Totalt mottogs 28 remissvar, varav 2 regionala nämnder, 4 sjukhusstyrelser, 2 av de instanser som 
deltagit vid samråd och 20 kommuner. 
 

Regionala nämnder 
Regionala utvecklingsnämnden  
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 
 

Sjukhusstyrelser 
Sjukhusstyrelse Helsingborg 
Sjukhusstyrelse Kristianstad 
Sjukhusstyrelse Sus 
Sjukhusstyrelse Ystad 
 

Instanser som deltagit vid samråd 
Malmö stads funktionsstödsförvaltning 
Myndigheten för tillgängliga medier 
 

Kommuner 
Kommun  Avsändare 
Bromölla kommun Kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskottet  
Burlövs kommun Utbildnings- och kulturnämnden 
Eslövs kommun Kultur- och fritidsnämnden 
Helsingborgs stad  Kulturnämnden   
Hässleholms kommun Kultur- och fritidsnämnden 
Hörby kommun Kultur- och fritidsnämnden  
Höörs kommun Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa  
Klippans kommun Kultur- och fritidsnämnden  
Lomma kommun Kultur- och fritidsnämnden  
Lunds kommun Kultur- och fritidsnämnden 
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Malmö stad  Kulturnämnden  
Osby kommun  Barn- och utbildningsnämnden  
Simrishamns kommun Kultur- och fritidsnämnden 
Staffanstorps kommun Kommunstyrelsen  
Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden  
Trelleborgs kommun Kultur- och fritidsnämnden  
Vellinge kommun Kultur- och fritidsutskottet  
Ystads kommun Kulturnämnden  
Ängelholms kommun Nämnden för kultur, idrott och fritid  
Östra Göinge kommun Kommunstyrelsen 
 

Summering av remissvar och respons på synpunkter 
Den stora majoriteten av remissvar är mycket positiva och lyfter flertalet aspekter som de uppskattar. 
 
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden ser positivt på uppdateringen av den regionala 
biblioteksplanen, och Regionala utvecklingsnämnden anser att förslaget från kulturnämnden är väl 
genomarbetat och de fyra utvecklingsområdena är relevanta. 
 
Samtliga sjukhusstyrelser är positiva till planen. Helsingborgs sjukhusstyrelse berömmer 
målsättningen om tvärsektoriell samverkan. Ystads sjukhusstyrelse anser att planen är väl 
genomarbetad och att sjukhusbiblioteken fyller och utvecklar en viktig funktion som 
kunskapsförmedlare. Sjukhusstyrelse i Kristianstad ”anser att remissförslaget för regional 
biblioteksplan i sin helhet är genomarbetad, lättläst och att har en tydlig strategi för såväl regional 
biblioteksverksamhet som för sjukhusbibliotek i samverkan”. Sjukhusstyrelse Sus ställer sig ”positiv 
till biblioteksplanen och anser att den förtjänstfullt täcker de möjligheter och utmaningar som den 
kommande digitala utvecklingen kräver.”  
 
Malmö stads funktionsstödsförvaltning lyfter flera exempel på hur planen på ett bra sätt lyckats 
framhålla tillgänglighetsperspektiv och menar att ”den vision och de mål som anges i den regionala 
biblioteksplanen 2022–2025 ligger i linje med och kan bidra till att nå det nationella målet för 
funktionshinderspolitiken.” Myndigheten för tillgängliga medier uppskattar att 
tillgänglighetsperspektivet ”lyfts i sin vidgade betydelse och att det framhålls att det ska genomsyra 
hela verksamheten samt att universell utformning och alltigenom tillgänglig biblioteksverksamhet 
gynnar alla.” 
 
Många kommuner skriver att planen är välskriven och genomtänkt, samt att den stämmer väl överens 
med deras egna planer och prioriteringar och att de ställer sig bakom planens mål. 
 

Den regionala biblioteksplanen är välskriven och väl genomtänkt. Riktningen som den Regionala 

biblioteksplanen stakar ut ligger i linje med hur Eslöv ser på sin folkbiblioteksverksamhet. Vi tror därför 

att Region Skåne kommer att vara ett stort stöd i vårt arbete om denna biblioteksplan antas.  

– Eslövs kultur och fritidsnämnd 

 
’Bibliotek för alla – genom hela livet’ visar tydligt på att biblioteken ska vara till för alla och att 
verksamheten ska ge människor lik-värdig tillgång till information, kunskap och kultur i livets alla faser. 

– Helsingborgs stads kulturnämnd 
 
Det är ett utmärkt dokument som visar på god förståelse för dagens och framtidens möjligheter och 
utmaningar för de skånska biblioteken.  

– Ängelholms kommuns nämnd för kultur, idrott och fritid 
 

Av de 28 remissvaren är 16 stycken genomgående positiva eller utan synpunkter på planen.  Övriga 12 
svar är alla övervägande positiva, men kommer också med förslag på ändringar. Nedan listas deras 
synpunkter med respons.  
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Remissinstans Synpunkter Respons 

Helsingborgs stads 
kulturnämnd 
 
Myndigheten för 
tillgängliga medier 
(MTM) 
 
Östra Göinge 
kommuns 
kommunstyrelse 
 
Vellinge kommuns 
kultur- och 
fritidsutskott 

Några svar behandlar konkretionsnivån i planen: 
 
”Övergripande mål för regional 
biblioteksverksamhet 2022–2025, ”Stärka Skåne 
som en hållbar och innovativ biblioteksregion för 
alla invånare genom hela livet.” är ur vår synvinkel 
en mycket bra utgångspunkt, men vi upplever att 
denna försvinner i själva planen och inte 
konkretiseras i tillräcklig grad i de fyra 
utvecklingsområdena.” (Helsingborgs stads 
kulturnämnd) 
 
MTM vill se tydligt formulerade mål och aktiviteter 
gällande tillgänglig läsning och tillgänglig 
biblioteksverksamhet. 
 
Östra Göinge kommuns kommunstyrelse påpekar 
att delar om sjukhusbibliotekens verksamhet är 
mer konkret än skrivningar om folkbibliotek och 
önskar mer konkretisering även där. 
 
Vellinge kommuns kultur- och fritidsutskott tycker 
att exemplen med Shared reading och Bokstart är 
för detaljerade i förhållande till resterande plan 
som är mer generellt hållen. 

Ett förtydligande tillägg har gjorts för relationen 
mellan övergripande mål och utvecklingsområden 
under Fyra områden för utveckling och samarbete: 
”De föresatser som beskrivs i de fyra 
utvecklingsområdena ska tillsammans bidra till att 
uppnå de övergripande målen för sjukhusbiblioteken 
och Kulturförvaltningens regionala 
biblioteksverksamhet.” 
 
Kulturförvaltningens arbete inom regional 
biblioteksverksamhet gentemot folkbiblioteken 
behöver vara mångbottnad och övergripande för att 
kunna fungera som stöd för folkbibliotek över hela 
Skåne. För att kunna möta folkbibliotekens behov över 
en fyraårsperiod krävs flexibilitet, vilket gör att 
skrivningarna inte kan hålla en för hög grad av 
konkretion. Sjukhusbibliotekens verksamhet ser 
annorlunda ut och kan hålla en mer konkret linje. 
 
Hänvisning till mer konkreta insatser i de årliga 
verksamhetsplanerna görs under Uppföljning och 
revidering.  
 
Planen kan inte vara för detaljrik då den ska hålla till 
2025, men i de fall där ändå det finns konkreta 
exempel väljer vi att behålla dem, då andra 
remissinstanser efterlyser högre konkretion. 

Helsingborgs stads 
kulturnämnd 
 
Hässleholms 
kommuns kultur- och 
fritidsnämnd 
 
Ystads kommuns 
kulturnämnd 

Några svar lyfter planens utformning som ett 
sammanfogat gemensamt dokument för regional 
biblioteksverksamhet och sjukhusbibliotek och 
balansen dem emellan. 
 
”Den regionala biblioteksplanen är framtagen för 
att täcka regionens biblioteksverksamhet som 
består av både sjukhusbibliotek och regional 
biblioteksverksamhet i Kultur Skåne. I planen 
blandas dessa två aspekter under respektive 
utvecklingsområdes brödtext vilket gör det svårt 
att följa vad som gäller för respektive del. Vi hade 
önskat en tydlighet i detta för att förenkla 
användande av strategin.”(Helsingborgs stads 
kulturnämnd) 
 
”Planen behöver hitta en bättre balans mellan 
folkbibliotek och sjukhusbibliotek, ett av 
uppdragen är att hitta samverkan mellan olika 
bibliotekstyper – planen har mer fokus på 
sjukhusbibliotek vilket motverkar det syftet.” 
(Ystads kommuns kulturnämnd) 
 
Även Hässleholms kommuns kultur- och 
fritidsnämnd lyfter att det är en obalans i 
skrivningarna mellan sjukhusbibliotek och 
folkbibliotek. 

Att skrivningar om sjukhusbibliotekens respektive 
Kulturförvaltningens regionala biblioteksverksamhet 
sammanfogas utifrån gemensamma 
utvecklingsområden i planen är ett medvetet beslut 
väl förankrat i båda verksamheterna som en del i ökad 
samverkan dem emellan.  
 
Ett syfte med sammanfogningen är också att de som 
använder planen får inblick i bägge verksamheter, 
vilket i sin tur kan gynna ökad samverkan och 
synergieffekter med folkbiblioteken. För att förtydliga 
detta har en skrivning lagts till under Fyra områden för 
utveckling och samarbete: ”Verksamheterna kommer 
likaså att utforska vinsterna med ett ökat utbyte 
mellan sjukhusbibliotek och folkbibliotek, då 
folkbibliotekens utveckling utgör 
Kulturförvaltningens huvudfokus inom regional 
biblioteksverksamhet.” 
 
Planen omfattar Kulturförvaltningens uppdrag inom 
regional biblioteksverksamhet, som i sin tur har sitt 
huvuduppdrag gentemot folkbiblioteken, samt 
sjukhusbibliotekens verksamhet som liksom 
Kulturförvaltningen har Region Skåne som huvudman. 
Även om ambitioner finns att främja samverkan med 
fler bibliotekstyper, så omfattas dessa inte av denna 
biblioteksplan. 

Helsingborgs stads 
kulturnämnd 

”Behovet av biblioteksverksamhet i hela samhället 
lyfts, däremot saknar vi ett viktigt perspektiv 
nämligen behovet av samarbete med andra 

Perspektivet finns representerat i följande mening 
under Egenmakt och medskapande: ”För att 
överbrygga ojämlikheter i geografiska avstånd, 
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verksamheter i andras lokaler, och därigenom 
skapa synergieffekter.” 

socioekonomiska förhållanden och andra individuella 
förutsättningar behöver biblioteken arbeta mer 
uppsökande och rörligt i samverkan med det 
omgivande lokalsamhället för att nå fler, både i stad 
och på landsbygd.” 

Helsingborgs stads 
kulturnämnd 

Anser att skrivningen ”Behovet av att som invånare 
vara förtrogen med digitala verktyg och 
samhällstjänster tydliggjordes ytterligare under 
pandemin, särskilt vad gäller äldre och personer 
med funktionsnedsättning” under Digital 
kompetens och delaktighet lyfter en alltför snäv 
målgrupp, då de själva under pandemin har sett 
stora behov av digital hjälp hos personer i 
medelåldern. 

Att grupper med särskilda behov lyfts ska aldrig tolkas 
i texten som att övriga exkluderas. 

Helsingborgs stads 
kulturnämnd 

Efterlyser en tydligare definition av ”digital 
kompetens” i enlighet med ramverket DigComp. 

Vår ingång är att vad ”digital kompetens” innebär 
förändras över tid, och att ett specifikt ramverk, såsom 
DigComp kanske inte hänger med i den digitala 
utvecklingen fram till 2025. 

Helsingborgs stads 
kulturnämnd 

Anser att kreativiteten i skrivningarna under 
Skapande och berättande är för knutna till kultur 
och vill se ett vidgat kreativitetsbegrepp även 
kopplat till t ex innovation och att bygga upp egen 
kompetens.  

Vi menar att den befintliga skrivningen har bredd, men 
för att ändå vidga begreppet något är ”kreativt 
skapande” i slutet ändrat till ”kreativitet”. 

Helsingborgs stads 
kulturnämnd 
 
Regionala 
utvecklingsnämnden 
 
Vellinge kommuns 
kultur- och 
fritidsutskott 

Ett par svar lyfter skrivningar om Agenda 2030: 
 
”Biblioteken har en viktig roll i att verka för att 
Agenda 2030 uppnås. Detta lyfts fram på ett bra 
sätt i planen. Vi skulle dock vilja vidga skrivningen 
något med social hållbarhet. Dessutom behöver en 
koppling ske till grundläggande samhällskunskap, 
vilka rättigheter och skyldigheter man har och hur 
detta hänger ihop med informationslandskapet.” 
(Helsingborgs stads kulturnämnd) 
 
Regionala utvecklingsnämnden vill att planen 
noggrant kartlägger vilka mål och delmål i Agenda 
2030 som är extra relevanta för bibliotekens 
verksamhet och hur planen förhåller sig till dem, 
särskilt i genomförandefasen.  
 
”Det är positivt att ’Region Skåne vill: Synliggöra 
bibliotekens gemensamma roll i att uppnå Agenda 
2030.’ Men då det inte är Agenda 2030 i sig som 
ska uppnås utan långsiktig hållbarhet 
(bortom 2030), vill nämnden föreslå att 
formuleringen ändras, förslagsvis till ’Synliggöra 
bibliotekens gemensamma roll i att uppnå 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i 
samhället med stöd av Agenda 2030.’” (Regionala 
utvecklingsnämnden) 
 
Vellinge kommuns kultur- och fritidsutskott 
föreslår att ”Agenda 2030-målen hade med fördel 
kunnat kopplas till varje övergripande 
utvecklingsområde för att få genomgripande 
bäring.” 

Att Agenda 2030 omfattar social hållbarhet framgår 
redan tydligt. Kopplingen mellan grundläggande 
samhällskunskap och informationslandskapet görs inte 
i stycket om Agenda 2030 utan i delen Vägledning och 
kunskapsförmedling. 
 
Exempel på vilka mål och delmål ur Agenda 2030 som 
är extra relevanta för biblioteken anges redan. En mer 
fördjupad kartläggning med exakt genomförande ryms 
inte i biblioteksplanen – för mer konkreta insatser 
hänvisar vi till årliga verksamhetsplaner. 
 
Ändring är gjord utifrån Regionala 
utvecklingsnämndens förslag: ”Synliggöra 
bibliotekens gemensamma roll i att uppnå 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i 
samhället med stöd av Agenda 2030.” 
 
Tillägg gjort: ”Vissa mål och delmål i Agenda 2030 är 
extra relevanta för bibliotekens verksamhet och kan 
även kopplas till de övergripande 
utvecklingsområdena i denna plan. Det gäller bland 
annat de mål som handlar om livslångt lärande, att 
värna fri- och rättigheter och att alla ska kunna läsa 
och ha tillgång till information och 
kommunikationsteknik.” 
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Helsingborgs stads 
kulturnämnd 

Önskar att bibliotekens roll som mötesplats där 
invånare kan dela med sig av kompetens och lära 
av varandra görs tydligare i planen.  

Tillägg gjort sist i delen Egenmakt och medskapande: 
”Biblioteken är allas gemensamma rum och en plats 
där invånarna kan vara delaktiga och påverka utbudet 
och själva skapa verksamhet utifrån sina egna idéer, 
liksom ha möjlighet att dela med sig av sina 
kompetenser och lära av varandra.” 

Klippans kultur- och 
fritidsnämnd 

Önskar ett förtydligande kring barns rättigheter att 
yttra sig i alla beslut som rör dem. 

Tillägg gjort under Prioriterade målgrupper i fokus: 
”Folkbiblioteken har en betydande roll vad gäller alla 
barns och ungas rätt att till fullo delta i det kulturella 
och konstnärliga livet, deras rätt att kunna göra sina 
röster hörda och yttra sig i beslut som rör dem, och 
deras rätt till information, litteratur och utveckling.” 

Lunds kommuns 
kultur- och 
fritidsnämnd 
 
Regionala 
utvecklingsnämnden 
 
Östra Göinge 
kommuns 
kommunstyrelse 

Några svar lyfter landsbygdsperspektiv: 
 
Lunds kommuns kultur- och fritidsnämnd lyfter att 
Kulturförvaltningen arbetar i hög grad med 
biblioteksutveckling genom folkbiblioteken själva, 
som ”bidrar till en stor mångfald och delaktighet 
när det gäller biblioteksutvecklingen i regionen, 
samtidigt riskerar det att bli splittrat och ojämlikt, 
beroende på de olika kommunernas 
förutsättningar att driva och finansiera 
biblioteksverksamhet, samverkan och utveckling.” 
 
Regionala utvecklingsnämnden vill att planen 
understryker vikten av bibliotekens fysiska närvaro 
i hela Skåne. 
 
”Obalansen mellan stad och landsbygd och mellan 
socioekonomiska grupper ska beskrivas mer 
explicit och vi ska även beskriva på vilket sätt vi 
utjämna dessa obalanser med resursfördelning - 
kompensatoriska insatser” (Östra Göinge 
kommuns kommunstyrelse) 

Under Egenmakt och medskapande framhålls redan 
vikten av överbrygga ojämlikheter i geografiska 
avstånd och socioekonomiska förhållanden.  
 
Kulturförvaltningen gör inga explicita kompensatoriska 
insatser även om det kan förekomma riktade stöd. Ett 
förtydligande har gjorts under Regional 
biblioteksverksamhet: ”Arbetet sker i kontinuerlig 
dialog med folkbiblioteken för att verksamheten ska 
utgå från deras behov och genomföras med 
lyhördhet och flexibilitet i arbetssätt och 
stödformer.” En översyn av stödformerna kommer att 
göras för 2022, och då är detta faktorer som vi 
fortsättningsvis tar i beaktande. 

Lunds kommuns 
kultur- och 
fritidsnämnd 
 

Några svar önskar tydlighet gällande metoder: 
 
Lunds kommuns kultur- och fritidsnämnd och 
Malmö stads kulturnämnd vill se en skarpare 
beskrivning av hur Kulturförvaltningen arbetar med 
regional biblioteksverksamhet, och att hur 
verksamheten bidrar till biblioteksutveckling 
långsiktigt ska beskrivas tydligare. 

Delen som beskriver hur Kulturförvaltningen jobbar, 
Regional biblioteksverksamhet, har förtydligats:  
”Kulturförvaltningen erbjuder bland annat processtöd, 
metodutveckling, delfinansiering av projekt och 
strategiskt stöd till folkbiblioteken, till exempel i 
arbetet med kommunala biblioteksplaner. Arbetet 
sker i kontinuerlig dialog med folkbiblioteken för att 
verksamheten ska utgå från deras behov och 
genomföras med lyhördhet och flexibilitet i 
arbetssätt och stödformer. För att främja 
kompetensutveckling och kunskapsdelning skapar 
Kulturförvaltningen förutsättningar och tillfällen för 
gemensamt lärande. Genomgående strävar 
Kulturförvaltningen efter ökad samverkan och 
samarbete mellan biblioteken och med andra 
aktörer, bland annat genom nätverk och 
mötesplatser.” 

Malmö stads 
kulturnämnd 
 
Östra Göinge 
kommuns 
kommunstyrelse 

Ett par svar lyfter omvärldsanalys: 
 
Malmö stads kulturnämnd ”anser att planen skulle 
förstärkas ytterligare genom att kompletteras med 
ett avsnitt som beskriver en regional 
omvärldsanalys, vilken utgår från det 

Det kontinuerliga arbetet med omvärldsbevakning 
finns redan beskrivet under Regional 
biblioteksverksamhet, sista stycket. 
 
Kulturförvaltningen arbetar inte med 
kompetensförsörjning, men med 
kompetensutveckling. Detta är förtydligat i skrivelsen 
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bibliotekslandskap som biblioteken i Skåne 
befinner sig i just nu.” 
 
Östra Göinge kommuns kommunstyrelse menar att 
planen ”kan stärkas med en skrivning hur regionen 
ska säkerställa kompetensförsörjning och 
omvärldsbevakning i arbetet med kärnuppdrag att 
främja folkbibliotekens strategiska 
verksamhetsutveckling och kvalitet.” 

”För att främja kompetensutveckling och 
kunskapsdelning skapar Kulturförvaltningen 
förutsättningar och tillfällen för gemensamt 
lärande.” under Regional biblioteksutveckling. 

Myndigheten för 
tillgängliga medier 

Vill framhålla vikten av att 
tillgänglighetsperspektivet tydliggörs inom samtliga 
fyra gemensamma utvecklingsområden. 

Tillägg under Prioriterade målgrupper i fokus för att 
förtydliga att även om prioriterade målgrupper har ett 
eget avsnitt så gäller prioriteringen för alla områden: 
”Personer med funktionsnedsättning, de nationella 
minoriteterna, personer med annat modersmål än 
svenska, samt barn och ungdomar ska ägnas särskild 
uppmärksamhet enligt bibliotekslagen – det ska 
beaktas genomgående i bibliotekens verksamhet.” 
 
Tillägg har också gjorts under Skapande och 
berättande: ”Därutöver vill Kulturförvaltningen verka 
för att fler ska få inspiration och verktyg till att själva 
utveckla sitt skrivande och berättande, där olika 
former och format ökar tillgängligheten.” 

Regionala 
utvecklingsnämnden 

Vill att det ska framgå tydligare att Regional 
utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 är 
Region Skånes övergripande styrdokument enligt 
lag. 

Tillägg gjort i fotnot vid den regionala 
utvecklingsstrategins första omnämnande: ”Regional 
utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030, som är 
Region Skånes övergripande styrdokument.” 

Regionala 
utvecklingsnämnden 

”Avsnittet om ’Digital kompetens och delaktighet’ 
beskriver behoven men det saknas insatser som 
stödjer behoven i avsnittet ’Region Skåne vill’ sidan 
9. För att markera den kraftsamling på digital 
kompetens som behövs för att alla skåningar ska 
ha en chans att fungera i ett digitalt samhälle 
föreslår nämnden att följande punkt läggs in i listan 
under ”Regional Biblioteksverksamhet”: 
Kraftsamla kring bibliotekens arbete för att öka 
invånarnas förmåga att förstå och använda 
digitala tjänster och verktyg.” 

Tillägg gjort: ”Med utgångspunkt i 
användarperspektivet lyfta folkbiblioteken som resurs 
i kommunernas digitala utveckling och främja deras 
arbete med att öka invånarnas förmåga att förstå och 
använda digitala tjänster och verktyg.” 
 

Regionala 
utvecklingsnämnden 

”När det gäller punkten Med utgångspunkt i 
användarperspektivet lyfta folkbiblioteken som 
resurs i kommunernas digitala utveckling, ser 
nämnden att biblioteken ligger långt fram i sin 
digitala utveckling och att den utbildning och 
utveckling de arbetar med för sin personal skulle 
kunna spridas som kunskapshöjande insatser till 
övriga förvaltningar inom kommunerna. 
Biblioteken skulle kunna ’marknadsföras’ som 
kommunens ’test-labb för digitala tjänster’ 
gentemot övriga förvaltningar.”  

Detta arbete pågår i ett gemensamt projekt med 
mellan Region Skånes kulturförvaltning och Region 
Skånes avdelning för regional utveckling, som kallas 
Biblioteken som resurs i kommunens digitala 
utveckling, och som är en av de insatser som ryms 
under punkten, men som är för konkret för att lyftas i 
biblioteksplanen.  
 

Vellinge kommuns 
kultur- och 
fritidsutskott 

Tycker att det saknas ett resonemang kring hur 
meröppet kan öka tillgängligheten och nå fler. 

Ändring är gjord under Egenmakt och medskapande 
med förklaring om vad meröppet innebär och att det 
inte ersätter ordinarie verksamhet ”[…] meröppna 
bibliotek som med sina utökade öppettider kan 
fungera som ett komplement till ordinarie 
verksamhet.” 

Vellinge kommuns 
kultur- och 
fritidsutskott 

Önskar ett förtydligande om ”universell 
utformning”. 

Tillägg under Prioriterade målgrupper i fokus: ” 
Universell utformning, som innebär att exempelvis 
miljöer och tjänster redan från början utformas så att 
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de ska kunna användas av alla i största möjliga 
utsträckning utan behov av anpassning eller 
specialutformning, och en alltigenom tillgänglig 
biblioteksverksamhet gynnar alla.” 

Vellinge kommuns 
kultur- och 
fritidsutskott 

Vill att det beskrivs hur kommunerna blir delaktiga 
i utvärderingen av verksamheten. 

Exakt hur det begås är svårt att veta redan nu, men 
tillägg är gjort under Uppföljning och revidering: 
”Kulturförvaltningens utvärdering av regional 
biblioteksverksamhet ska göras tillsammans med 
folkbiblioteken.” 

Malmö stads 
kulturnämnd 
 
Simrishamns kultur- 
och fritidsförvaltning 
 
Ystads kommuns 
kulturnämnd 

Några svar tar upp samverkan med det nationella 
planet: 
 
Malmö stads kulturnämnd vill ha ett avsnitt om 
nationell bibliotekspolitik beskriven ur Region 
Skånes perspektiv. 
 
Ystads kommuns kulturnämnd och Simrishamns 
kultur- och fritidsförvaltning önskar att det läggs 
mer fokus på koppling till/samtal med det 
nationella planet.  

Ett nytt avsnitt om nationell bibliotekspolitik ryms inte 
i planen och kan bli inaktuellt kommande fyra år, men 
ett förtydligande av den regionala rollen i förhållande 
till den nationella har lagts till: ”Verksamheten riktar 
sig främst till folkbiblioteken i Skåne, men etablerar 
också samarbete med andra bibliotekstyper och 
viktiga aktörer inom biblioteksväsendet på regional, 
nationell och internationell nivå. Med dessa olika 
aktörer kan Kulturförvaltningen skapa ytor för en 
levande diskussion som främjar folkbibliotekens 
utveckling.” 

Simrishamns kultur- 
och fritidsförvaltning 
 
Ystads kommuns 
kulturnämnd 
 
Östra Göinge 
kommuns 
kommunstyrelse 

Några svar tar upp mediestrategiska frågor:  
 
Simrishamns kultur- och fritidsförvaltning anser att 
regionen bör ta på sig särskilt ansvar för likvärdig 
medieförsörjning och att det ska framgå tydligare i 
planen vad regionen vill åstadkomma på området. 
De tar också upp den regionala rollen i nationella 
diskussioner om hur utbudet av digitala tjänster 
kan få nationell huvudman. 
 
Ystads kommuns kulturnämnd önskar att det 
definieras tydligare hur vi tillsammans ska arbeta 
med mediestrategiska frågor och flöden i regionen. 
 
Östra Göinge kommuns kommunstyrelse vill att 
det står något om hantering av kostnader för e-
medier. 

Ändring gjord under Regional biblioteksverksamhet:  
”En gemensam, ömsesidig och hållbar 
resursanvändning som gagnar Skånes alla invånare 
förutsätter en väl fungerande och stödjande regional 
infrastruktur. Kulturförvaltningen medfinansierar 
därför de dagliga medietransporterna mellan samtliga 
bibliotek i Skåne, och arbetar tillsammans med 
folkbiblioteken för ökad samverkan och med att 
utveckla långsiktigt hållbara mediestrategier.” 
 
Alla omnämnanden av medier och resurser i planen 
inkluderar såväl fysiska som digitala sådana. Vad gäller 
kostnader för e-medier är Kulturförvaltningen inte en 
aktiv påverkanspart mot förlag och leverantörer.  
Samtal om mediestrategier förs med olika aktörer i 
biblioteksväsendet. Bland annat lyfte Region Skånes 
kulturnämnd i sitt yttrande över förslaget till nationell 
biblioteksstrategi att mer kraft ska läggas på ”nationell 
upphandling, gemensamma standarder och 
förmedling av digitala resurser via en nationell 
biblioteksplattform”. Denna fråga behöver hanteras 
nationellt och ligger på regeringens bord genom 
återstartsutredningen (SOU 2021:77, sidorna 251-
252).  

Ystads kommuns 
kulturnämnd 

Önskar att det inom digitalisering förtydligas hur vi 
genom samverkan kan fortbilda och utveckla 
verktyg på biblioteken och hur vi kan samverka 
dels med andra bibliotekstyper och med andra 
aktörer. 

Hur samverkan ska gå till kan se olika ut beroende på 
aktörer och förändras över tid. Tillägg gjort om att 
”utforska metoder för samverkan” under Digital 
kompetens och delaktighet.  

Ängelholms 
kommuns nämnd för 
kultur, idrott och 
fritid  
 

Vill att ”pandemi” i texten specificeras som ”Covid-
19-pandemin”. 

Alla omnämnanden av pandemin har ändrats till 
”covid-19-pandemin”.  

Ängelholms 
kommuns nämnd för 
kultur, idrott och 
fritid  

Vill att skrivningen ”Under pandemin har 
biblioteken utforskat nya sätt att nå ut med kultur 
digitalt för att öka tillgängligheten. Detta är något 
som Kulturförvaltningen vill utveckla tillsammans 

En ny skrivning är tillagd under Region Skåne vill i 
avsnittets slut som lyder:  
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 med folk-biblioteken.”, som står i löpande text 
under ”Mångsidig kulturförmedling” återspeglas i 
”Region Skåne vill” i avsnittets slut.  

”Tillsammans med folkbiblioteken utforska nya 
metoder och digitala format för att nå ut med 
kultur.” 
 

Ängelholms 
kommuns nämnd för 
kultur, idrott och 
fritid  
 

Vill att digital biblioteksverksamhet får mer 
utrymme i planen.  

Bibliotekens arbete med digital delaktighet, MIK och 
digitala utbud lyfts på flera ställen i planen, men 
förtydliganden har gjorts på två ställen:  
 
Tillägg under Egenmakt och medskapande: 
”I denna strävan är också arbetet med filialer 
betydelsefull, liksom utvecklandet av meröppna 
bibliotek och digital biblioteksverksamhet för ökad 
tillgänglighet och som ett komplement till ordinarie 
verksamhet.” 
 
Tillägg under Digital kompetens och delaktighet:  
”För att säkra att digitaliseringen innebär större 
möjligheter i stället för ökat utanförskap krävs att 
bibliotekspersonalens digitala kompetenser 
uppdateras kontinuerligt. Detsamma gäller för att 
aktualisera och tillgängliggöra bibliotekens egna 
digitala tjänster.” 

Östra Göinge 
kommuns 
kommunstyrelse 

Önskar en skrivning om samarbetet mellan skola, 
skolbibliotek och folkbibliotek. 

Att biblioteken ska samverka med andra aktörer i 
lokalsamhället återkommer genomgående i planen. 
Ett tillägg är gjort under Det livslånga läsandet: ”Att 
stimulera barns och ungas läsning och språkutveckling 
är ett fokusområde för flera bibliotekstyper och också 
ett område för bred samverkan både inom och utanför 
bibliotekssektorn, exempelvis med förskolor, skolor, 
skolbibliotek och barnhälsovården.” 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


