Kultur- och fritidsnämnden

§ 76

Sammanträdesprotokoll
2021-09-28

Dnr 2021/25

Remiss Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Ärendebeskrivning
Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den
24 juni 2021 om att remittera förslag till Regional biblioteksplan för region Skåne 2022–
2025.
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.
Kultur- och fritidsnämnden har beretts yttra oss i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-21
Remiss från Region Skåne 2021-06-28
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BESLUT
•

Översända yttrande enligt tjänsteskrivelse till Region Skåne.

_______

Beslutet expedieras till:
Region Skåne
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Carina Karlsson
Administrativ sekreterare
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Remiss regional biblioteksplan 2022–2025
Dnr: 2021/25

Ärendebeskrivning
Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd
beslutade den 24 juni 2021 om att remittera förslag till Regional biblioteksplan för
region Skåne 2022–2025.
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.
Kultur- och fritidsnämnden har beretts yttra oss i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-21
Remiss från Region Skåne 2021-06-28
Bakgrund/utredning
Den regionala biblioteksplanen är helt i linje med Bibliotekslagen och därför helt
korrekt i sina prioriteringar. Inget i den sticker ut eller är kontroversiellt ur ett
folkbiblioteksperspektiv. Viktiga frågor ur Simrishamns perspektiv är
medieförsörjning för likvärdig tillgång, biblioteksutveckling, samt att var en stark
part i regionala och nationella diskussioner samt att ha ett informationsspridande
uppdrag.
För ett bibliotek och dess låntagare, långt från universitet och stora folkbibliotek,
är frågan om likvärdig medieförsörjning av största vikt. Hela landet ska leva och
personer bosatta på landsbygden eller i mindre orter ska ha samma tillgång till
medier. Regionen bör påta sig ett särskilt ansvar för att detta ska fungera. Att
regionen fortsätter att vara en stark part i diskussionen om de stora
folkbibliotekens roll och depåbibliotekens placering är viktigt. Skrivningen i
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planen bör vara tydligare med vad regionen vill åstadkomma på området under
2022–2025.
Rollen som främjare av biblioteksutveckling är självklart en mycket viktig roll för ett
regionbibliotek att ha. Det framstår ibland som lite otydligt vad som ska
åstadkommas, därför uppskattas förslaget på sidan 9 om att utveckla en hållbar
regional infrastruktur med en bokgåva. Regionen har stor möjlighet att skapa effekt
genom sin samordnande roll och sin organisatoriska hemvist. Här finns säkert fler
liknande projekt att utveckla. Det handlar inte bara om att främja folkbibliotekens
strategiska utveckling utan även sin egen.

I planen saknar vi ett perspektiv där regionen beskriver hur man kan vara en stark
part i diskussioner med SKR och i nationella diskussioner om folkbibliotekens
utveckling. Till exempel hur utbudet av digitala tjänster skulle få en nationell
huvudman. Planen handlar mest om hur folkbiblioteken och dess bibliotekarier
kan blir mer digitala, men inget om hur regionen ska hantera digitaliseringen ur ett
regionalt/nationellt perspektiv.
Planen kretsar mycket kring det lokala perspektivet - hur folkbiblioteken ska
utvecklas - men inte så mycket kring regionens möjligheter att påverka på en mer
strategisk nivå – regional och nationellt. Biblioteksutveckling kan också drivas
genom att regionen initierar debatter om bibliotekens roll i samhället. Ofta förs
diskussioner inom den slutna biblioteksvärlden med ska frågorna få en vidare
spridning så måste debatter initieras och en mer proaktiv roll intas. Det saknas
med andra ord en plan för hur man kan vara en pådrivare och aktiv part i en större
biblioteksdiskussion.
Beslutsförslag
•

Översända yttrande enligt tjänsteskrivelse till Region Skåne.
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Anders Johnsson
Kultur- och fritidschef
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Kristin Rosenberg
Bibliotekschef

