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Remiss - Regional biblioteksplan 2022-2025
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden godkänner yttrandet som rör Region Skånes utkast till Regional
Biblioteksplan.

Protokollsanteckning
Jan-Åke Isaksson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna lokalt ställer sig bakom den protokollsanteckning som lämnats i
protokollsutdraget från remissversionen från Region Skåne.

Sammanfattning av ärendet
Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne och har
uppdraget att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller folkbiblioteken
i Skåne. Region Skåne är en viktig samarbetspart i bibliotekens utvecklingsarbete och arbetar
med strukturerad samverkan, nätverk, samarbete och dialog. En remissversion av ny
Regional Biblioteksplan 2022-2025 har skickats ut.
Förvaltningen har tagit fram ett yttrande som nämnden ska ta ställning till.
Yttrandet och nämndens beslut skickas till Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö
eller till kultur@skane.se. Underlaget ska vara inne 1 oktober.

Beslutsunderlag
Remissutskick för Regional biblioteksplan 28 juni 2021,
Protokollsutdrag Kulturnämnden Region Skåne, § 32,
Yttrande över remiss om Regional Biblioteksplan 3 september 2021,
Tjänsteskrivelse av bibliotekschef Linda Willander 3 september 2021.

Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner yttrandet som rör Region Skånes utkast till Regional
Biblioteksplan.

Föredragande
Linda Willander, bibliotekschef
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Förslag till beslut under sammanträdet
Jan-Åke Isaksson (SD) lämnar en protokollsanteckning.
Beslut skickas till:
Region Skåne
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Yttrande över remiss om Regional Biblioteksplan 2022-2025
”Bibliotek för alla genom hela livet”
Kulturnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Region Skånes utkast till regional
biblioteksplan.

Yttrande
Region Skånes uppdrag är viktigt för att biblioteken i Skåne tillsammans ska kunna genomföra en
sammantagen kvalitativ biblioteksverksamhet som ger lika tillgång och skapar samverkan, nätverk
och en bra infrastruktur för medieflöden och kunskapsflöden.
Ystad bibliotek har deltagit aktivt i olika workshops och annat utvecklingsarbete som bedrivs av
Region Skåne och vill vara en aktiv samverkanspart. Remissversionen av Regional biblioteksplan
lyfter många viktiga perspektiv och vissa behöver bli mer konkreta.
Kultur och utbildning ser extra positivt och vill lägga fokus på några perspektiv:
1. Samverkan mellan olika bibliotekstyper som t ex sjukhusbibliotek och folkbibliotek då det
handlar om bibliotek genom hela livet och det finns viktiga gemensamheter som, te x
biblioterapi, källtillit, digitalisering, fortbildning, barnperspektiv.
2. Samverkan med andra aktörer inom kultur och att man lyfter skapande och konst som
exempel.
Kultur och utbildning önskar att det i strategin läggs mer fokus på:
1. Samverkan eller koppling till det nationella planet, tex kring e-boksfrågan eller hur arbetet
med nationell biblioteksstrategin ska tas vidare. Här är regionen en viktig part för att
skapa röda trådar i landet och för att viktiga frågor inte ska stanna av.
2. Hur ska vi tillsammans arbeta med mediestrategiska frågor och medieflöden i regionen?
Det behöver definieras tydligare och handfast i planen med koppling till agenda 2030.
3. 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.
4. Digitalisering- hur vi genom samverkan kan fortbilda och utveckla dessa verktyg på
biblioteken och hur vi kan samverka dels med andra bibliotekstyper och med andra
aktörer.
Allmänkultur
Linda Willander
Bibliotekschef Kultur o Utbildning
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Handläggare:
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Telefonnummer:
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Kulturnämnden

Remissvar utkast Regional Biblioteksplan 2022-2025
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner yttrandet som rör Region Skånes utkast till Regional Biblioteksplan.

Beslutsunderlag
Remissutskick för Regional biblioteksplan 28 juni 2021,
Protokollsutdrag Kulturnämnden Region Skåne, § 32,
Yttrande över remiss om Regional Biblioteksplan 3 september 2021,
Tjänsteskrivelse av bibliotekschef Linda Willander 3 september 2021.

Sammanfattning av ärendet
Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne och har uppdraget att
främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller folkbiblioteken i Skåne. Region Skåne är
en viktig samarbetspart i bibliotekens utvecklingsarbete och arbetar med strukturerad samverkan,
nätverk, samarbete och dialog. En remissversion av ny Regional Biblioteksplan 2022-2025 har skickats ut.
Förvaltningen har tagit fram ett yttrande som nämnden ska ta ställning till.
Yttrandet och nämndens beslut skickas till Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö eller till
kultur@skane.se. Underlaget ska vara inne 1 oktober.
Allmänkultur
Linda Willander
Bibliotekschef Kultur o Utbildning
Beslut skickas till:
Region Skåne

