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Yttrande - Vellinge kommun gällande Regional
Biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Bakgrund

Region Skånes kulturnämnd och region Skånes hälso- sjukvårdsnämnd har
beslutat att remittera förslag den 2021-06-28 om att yttra sig över Regional
biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne. Kommuner inbjuds att lämna
synpunkter senast den 1 oktober. Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och
regioner ska ha en politisk antagen biblioteksplan. Den regional
biblioteksplanen är gemensamt framtagen av Region skånes kulturförvaltningen
och sjukhusbiblioteken. Kulturförvaltningens uppdrag inom regional
biblioteksverksamhet är att främja samarbete, verksamhetsutveckling, kvalitet
samt att erbjuda olika former av stöd och utvecklingsmedel vad gäller
folkbiblioteken i Skåne. Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till bättre vård
för patienten.
Biblioteksplanen beskriver fyra områden för utveckling och samarbete under
2022-2025:
•
•
•
•

Bibliotek för delaktighet och demorkrati
Bibliotek för lärande och läsande
Bibliotek för kreativitet och kultur
Bibliotek för hållbarhet och hälsa

Övergripande mål anges för respektive verksamhet.
Remissvar från Vellinge kommun har underteclmats av Ordförande i Kultur och
fritidsutskottet med anledning av att senaste datum för remissyttrandet infaller
efter nästa utskottsmöte.
Yttrande från Vellinge kommun

Att identifiering av utmaningar samt teman för insatser inom vaije
utvecklingsområde har tagits fram i en dialog med de kommunala
folkbiblioteken anser vi vara värdefullt. Utvecklingsområdena hänger också väl
ihop med ambitionen för den regionala biblioteksverksarnhetens insatser och
bidragsgivning under planperioden. Utvecklingsområdena som lyfts i planen är
relevanta och samspelar i stort med Vellinges biblioteksplan och vår egen
ambition att arbeta med biblioteksutveckling.
Biblioteksplanens rub1ik "Bibliotek för alla - genom hela livet. .. " slår an tonen
på ett positivt sätt samtidigt som den anger en bred ambition och vision för
biblioteken som Vellinge också delar.
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Planen är generellt sätt tydlig och har en bra struktur. Under rnbriken "Bibliotek
för lärande och läsande" blir exemplen Shared Reading och Bokstaii lite för
detaljrikt och hade passat bättre i en handlingsplan. Här bör exemplen lyftas ut
så att texten under rubriken påmminner om de andra avsnitten som i planen i
övrigt är mer generellt hållen.
Under rubriken "Bibliotek för delaktighet och demokrati" saknas ett utvecklat
resonemang om hur meröppet kan öka tillgängligheten och nå fler.
Under rubriken "Prioriterade målgrupper i fokus" hade vi gärna sett en
förtydligande förklaring av "Universell utformning". Vi menar att det inte är ett
vedertaget begrepp.
Under rubriken "Bibliotek för hållbarhet och hälsa" står målet "Synliggöra
bibliotekets gemensamma roll i att uppnå Agenda 2030". Agenda 2030 målen
bör genomsyra hela planen och hade med fördel kunnat kopplats till varje
övergripande utvecklingsområde för att få genomgripande bäring. Det hade även
stärkt det övergripande målet för regional biblioteksverksamhet om att vara en
hållbar biblioteksregion ännu mer.
I avsnittet om ökad bibliotekssamverkan och resursutnyttjande är intentionen
synergieffekter av olika frågor och tillgång till likvärdig medieförsö1jning för
alla invånare. En jämlik medieförsörjning mellan kommunerna är en komplex
fråga som vi vill att regionen fortsätta stödja.
Kommunerna bör vara med och utvärdera den regionala
biblioteksverksamheten, eftersom regionen syftar till att stödja kommunerna.
Det bör i planen beskrivas hur kommunerna blir delaktiga i utvärderingen av
verksamheten.
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