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§ 46 2018.135 KFN

Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den nuvarande biblioteksplanen för Alingsås kommun gäller under perioden 2017-2018 och
antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2016 § 283.
En ny biblioteksplan ska därmed antas att börja gälla från och med 2019. De tre
biblioteksnämnderna kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden har därför haft i uppdrag att revidera den nuvarande biblioteksplanen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en biblioteksplan i varje kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden haft i uppdrag att revidera den nuvarande biblioteksplanen. I arbetet
med att revidera biblioteksplanen har de tre förvaltningarna samarbetat. Arbetet har letts av
kultur- och fritidsförvaltningen och resulterat i ett förslag till fem fokusområden som
nämnderna ska arbeta med under kommande fyraårsperiod, vilka utgörs av:
 Tillgänglighet
 Brett utbud samt fokus på barn och unga
 Stöd i ett livslångt lärande
 Rätten till ett språk
 Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs
I nuvarande biblioteksplan (KF 2016-12-14 § 283) är folkbibliotekets roll och fokusområden
en central utgångspunkt. I förslaget till ny biblioteksplan 2019-2022 breddas fokusområdena
ytterligare och skolans nationella styrdokument avseende skolbiblioteken har särskilt
beaktats. Planen tar även hänsyn till förskolans roll i att skapa en god språklig start i ett
barns liv. I förslaget föreslås också att biblioteksplanen följs upp i respektive biblioteksnämnd
varje år (oktober).
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober § 56 att ställa sig
bakom förslaget till ny biblioteksplan samt översända den till utbildningsnämnden och barnoch ungdomsnämnden för yttrande innan biblioteksplanen översänds till kommunfullmäktige
för fastställande.
Utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden har nu inkommit med yttrande över
biblioteksplanen och framfört följande synpunkter.
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 20 november § 83 beslutat att tillstyrka
föreslagna biblioteksplan med tillägget att skolbiblioteket är till för alla elever och ungdomar
som vistas på skolan oavsett program, skolform eller annan verksamhet så som exempelvis
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
I förslag till biblioteksplan anges det att den ska följas upp årligen. Utbildningsnämnden
konstaterar att denna uppföljning därmed bör ingå som en del i nämndens systematiska
kvalitetsarbete för att följa upp hur huvudmannen organiserar och utvecklar skolbibliotekets
roll och funktion vid Alströmergymnasiet.
Även Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker den föreslagna biblioteksplanen (27 november
§ 99). Likt utbildningsnämnden anser barn- och ungdomsnämnden att uppföljning av
biblioteksplanen kommer att ingå som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete för att
kunna följa upp hur huvudmannen organiserar och utvecklar skolbibliotekens roll och
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funktion i Alingsås skolor. Vidare konstaterar nämnden att den måste arbetat vidare med att
utveckla skolbiblioteken den kommande perioden och att en plan för att utveckla
skolbiblioteken behöver arbetas fram i syfte att öka likvärdigheten samt göra skolbiblioteken
till en tidsenlig resurs i skolan.
Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att båda nämnderna tillstyrker förslag till
biblioteksplan 2019-2022. Utbildningsnämndens förslag till tillägg har tagits i beaktning och
biblioteksplanen har reviderats i enlighet med detta förslag. Ett nytt förslag till biblioteksplan
upprättas därmed
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i kultur- och fritidsnämnden
Kultur- fritidsnämnden godkänner förslag till ny biblioteksplan och översänder den till
kommunfullmäktige för fastställande.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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