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Svar	på	internremiss	
Biblioteksplan	för	Östhammars	kommun,	2019-2022	

 

 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen inkommer med svar på biblioteksplanen i enighet med redo-
visade synpunkter.  
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Bakgrund 
2015-11-17 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att i 
samråd med kommunens övriga nämnder och förvaltningar påbörja arbete med 
ny biblioteksplan för Östhammars kommun. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till ny Biblioteksplan för 
Östhammars kommun 2019-2022. 
Biblioteksplanen är nu på remiss till kommunens övriga nämnder inför 
antagande i kommunfullmäktige. 
 

Synpunkter 
Synpunkterna presenteras utifrån rubriker ur biblioteksplanen. 
 
Biblioteken, kommunfullmäktiges prioriterade mål och  
strategiska inriktningsområden 
Hela stycket måste revideras för att följa aktuell styrmodell, utgå enbart från de 
aktuella strategiska inriktningsområdena och inte hänvisa till gamla måldoku-
ment. 
 
Biblioteksplanen bör utgå från kommunfullmäktiges fyra strategiska inriktnings-
områden:  
 

• En attraktiv och växande kommun 

• En hållbar kommun 

• En lärande kommun 

• En öppen kommun 

Genom att omformulera beskrivningarna under varje inriktningsområde kan kul-
tur- och fritidsnämnden förtydliga vad de vill att bibliotekens roll ska vara och 
hur bibliotekens uppdrag ser ut.  
 
Genom undvika att räkna upp konkreta aktiviteter som ska genomföras ökar 
möjligheten för förvaltningen att hitta nya samarbeten, arbetsmetoder och tillvä-
gagångssätt för att uppnå det politiska målet. Det är ofta bättre att politiken talar 
om vad som ska uppnås och att förvaltningen i sin verksamhetsplanering talar 
om hur målen ska uppnås. För att vända trenden med sjunkande besöks- och ut-
låningstal behöver förvaltning kanske arbeta för att hitta nya samarbetsparter och 
arbetssätt  och tänka bortom redan beprövade metoder. 
 
Inriktningsområdet En hållbar kommun nämns inte alls. Här finns möjlighet för 
kultur- och fritidsnämnden att förstärka argumentationen kring vikten av biblio-
tek i närmiljö. Biblioteken kan vara en resurs i människors lärande kring håll-
barhetsfrågorna, fyller en socialt viktigt funktion och kan fungera samlande 
kring frågor som rör demokrati, delaktighet och deltagande.  
 
Under KF 3 nämns att Biblioteket i Storbrunn har liksom hela kulturhuset med-
skapandet i fokus. Förslagsvis bör detta formuleras som ett fokus för hela biblio-
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teksverksamheten eller ännu hellre för all verksamhet. Detsamma gäller för de 
teman som beskrivs på sid 5: skapande, möten, berättande och event.  
 
Under KF 4 beskrivs att för barnfamiljer är biblioteken i närmiljön viktiga för 
lån och för kulturkonsumtion. Biblioteken kan här också lyftas fram som arena 
för barn och ungas egen kreativitet. 
 
Bibliotekens uppdrag och prioriterade grupper 
Prioriterade målgrupper bör förtydligas på ett ställe istället för att informationen 
sprids ut under flera rubriker. 
 
Styrande dokument förutom bibliotekslag och skollag 
Texten här föreslås läggas som bilaga då det endast är en uppräkning av styrdo-
kument, utan beskrivning av hur innehållet i planen förhåller sig till dessa.  
 
Biblioteksverksamheten i Östhammars kommun 
I beskrivningen av biblioteksverksamheten saknas skrivning om media på andra 
språk samt tillgång utländska tidningar.  
 
I planen beskrivs nuläget avseende antal bibliotek i kommunen men det saknas 
en beskrivning av viljeriktning avseende antalet bibliotek för dom kommande 
fyra åren (planens giltighetstid). Finns en politisk viljeriktning kring detta bör 
det finnas med i planen.  
 
Fokusområden 
Under rubriken för Folkbiblioteket ska ordet ”integrationsenhet” ändras till det 
korrekta introduktionsenhet. 
 
Ett tillägg kan också göras om att biblioteken fungerar som mötesplatser för 
språkvänner, inom ramen för projektet Språkvän Östhammar. 
 
Digitalt utanförskap är inte enbart ett åldersproblem. Digitalt utanförskap finns i 
alla åldrar, i alla samhällsgrupper. Nationellt har biblioteken sedan länge spelat 
en stor roll när det gäller arbetet med digital delaktighet. Efter goda exempel 
från andra kommuner, regioner och län skulle bibliotekens roll inom detta om-
råde kunna stärkas ytterligare, under förutsättning att det finns en politisk vilja 
och  resurser. 
 
Planen beskriver ett ökat behov hos besökarna av hjälp för att ta del av sam-
hällets digitala tjänster. För att möta detta behov anger kultur- och fritidsnämn-
den att en analys av de personella resurserna behöver göras, men inget om att 
detta ska göras eller när.  
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