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§ 53
Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Beslut
Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar
att till Region Skåne avge yttrande enligt i ärende redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och regioner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan. För Region Skånes del innebär det att planen ska omfatta den biblioteksverksamhet som Region Skåne är huvudman för; regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Remissversionen av planen har tagits
fram på uppdrag av och i samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och skickats på remiss till kulturnämnderna i Skåne.
Kulturförvaltningens uppdrag inom regional biblioteksverksamhet är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller folkbiblioteken i Skåne. Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till
bättre vård för patienten.
Utbildnings- och kulturnämnden i Burlöv ställer sig positiv till remissversionen av den regionala biblioteksplanen, dess utvalda utvecklingsområden och inriktningar.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-13
Yttrande över Regional Biblioteksplan för Skåne 2022–2025
Remissbrev Regional biblioteksplan för Skåne 2022–2025
Remiss Regional biblioteksplan för Skåne 2022–2025
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Utbildnings- och kulturnämnden

Nämndsyttrande Regional biblioteksplan
Ert dnr: 2021-POL000204

Burlövs kommun stöder remissversionen av Regional Biblioteksplan för Skåne 2022–2025 och
anser att den är tydlig och välformulerad. Burlövs kommun ställer sig bakom det övergripande
målet för regional biblioteksverksamhet – ”att stärka Skåne som en hållbar och innovativ
biblioteksregion för alla invånare genom hela livet”, målen för sjukhusbibliotekens verksamhet
och de fyra områdena för utveckling och samarbete. Vårt yttrande fokuserar på den regionala
biblioteksverksamheten.
Den regionala biblioteksplanens fyra områden:
1. Bibliotek för delaktighet och demokrati som fokuserar på egenmakt och medskapande,
prioriterade målgrupper i fokus och digital kompetens och delaktighet som basen för
bibliotekets uppdrag. Vi uppskattar resonemangen om det viktiga stärkandet av
egenmakten och delaktigheten både fysiskt och digitalt som grund för demokratin.
Bibliotekens roll som mötesplats och samtalsyta, vikten av uppsökande verksamhet och
samverkan med det omgivande samhället, samt arbetet med den digitala delaktigheten
lyfts på ett bra sätt.
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2. Bibliotek för lärande och läsande fokuserar på bibliotekens roll för vägledning och
kunskapsförmedling, det livslånga läsande och lärande och innovativa
biblioteksorganisationer, vilket är den del av folkbibliotekens uppdrag där vi har lång
erfarenhet. Ett fortsatt arbete med Bokstart för att nå barn i åldrarna 0-3 år ses som
mycket positivt. Att hitta former för den regionala biblioteksverksamhetens roll som
stöd och bollplank åt folkbibliotekens utveckling mot forskningsbaserad verksamhet
som vågar arbeta utforskande är mycket viktig.
3. Bibliotek för kreativitet och kultur där regionbiblioteket fokuserar på att främja
samverkan mellan folkbibliotek och andra aktörer och institutioner inom kultursektorn
samt att arbeta för att vidareutveckla bibliotek som platser som stimulerar till
skapande, skrivande och berättande.
4. Bibliotek för hållbarhet och hälsa där Region Skåne strävar efter att alla ska ha möjlighet
till god hälsa och likvärdiga förutsättningar för att forma sitt liv efter egen förmåga och
vilja, samt att biblioteken främjar en god folkhälsa genom att vara arenor för lärande,
kultur, delaktighet och rekreation. Mycket positivt att lyfta bibliotekens roll för
uppfyllandet av målen i Agenda 2030, samt sambandet mellan kultur och hälsa.
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Burlövs kommun kommer under 2022 att skriva en ny biblioteksplan som ska gälla från 2023 –
2026 och vi känner att vi i Regionens föreliggande remissversion av biblioteksplan ger oss ett
gott stöd för detta, samt att den ligger i linje och är proaktiv för de utvecklingsutmaningar vi ser.
I Burlöv är 44 % av befolkningen utrikesfödd och mer än var tionde av kommunens barn och
unga lever i ekonomiskt utsatta hushåll, därför är skrivningen om vikten av utjämnande arbete
mot de av bibliotekslagens prioriterade målgrupper särskilt viktig för oss. Den regionala
biblioteksverksamhetens stöd till folkbiblioteken med omvärldsbevakning, samtalsytor,
kompetensutveckling samt draghjälp i form av stöd genom projektmedel och inriktningar är
också viktig för vår kommun.

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar
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