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Förslag till remissvar på biblioteksplan för Järfälla kommun 2018-2021
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet såsom sitt eget till Kultur,
demokrati- och fritidsnämnden.
Ärendet i korthet

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till biblioteksplan
för Järfälla kommun och bjudit in nämnderna och kommunstyrelsen att lämna
synpunkter. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden vill genom remissen få svar på
följande fråga:
1.
Hur ser nämnden på de föreslagna strategiska inriktningarna samt föreslagna
utvecklingsområden och insatser?
Utöver dessa frågeställningar välkomnas även andra synpunkter på demokratiplanen
som remissinstansen vill lyfta.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-02
2. Yttrande till biblioteksplan 2018-01-31
3. Remiss av förslag till biblioteksplan Järfälla kommun 2018-2021
Bakgrund

Biblioteksplanen berör den samlade biblioteksservicen i kommunen. Den är ett
strategiskt styrdokument, som beskriver hur den samlade biblioteksverksamheten i
Järfälla kommun ska prioriteras och utvecklas kommande 4-års period, utifrån lokala
och generella omvärldsförändringar.
Biblioteksplanen ska ligga till grund för bibliotekens verksamhetsplaner. I dessa
formuleras konkreta åtgärder, ansvarsfördelning samt finansiering.
Analys och överväganden

De föreslagna strategiska inriktningarna samt föreslagna utvecklingsområden och
insatser är överlag bra. I yttrandet lyfts förslag och synpunkter för att ytterligare
10.1 Förslag till remissvar på biblioteksplan för Järfälla kommun 2018-2021, tjänsteskrivelse
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lyfta hur biblioteksverksamheten i Järfälla kommun kan prioritera och utveckla
verksamheten för de prioriterade grupperna personer med funktionsnedsättning samt
barn och unga. Förslagen som framförs i yttrandet har sammanfattats i punktform
längre ner i detta dokument.
I bibliotekslagen står personer med funktionsnedsättning som en av målgrupperna
som är speciellt prioriterade. Detta anges även i biblioteksplanen under rubrik 4.
Prioriterade grupper inom folkbibliotekets verksamhet (s.3-4). Vidare står det i
biblioteksplanen, förenligt med bibliotekslagen, ”Personer med funktionsnedsättning
ska erbjudas litteratur och medier utifrån individuella behov och förutsättningar. I
dag finns ett stort utbud av tillgängliga medier i olika tekniska format.” Senare på s.
4 står det ”Dessa gruppers specifika behov genomsyrar all planering och allt
genomförande i verksamheten och är alltså beskrivna även i de fyra fokusområden
som beskrivs här nedan.”
Utifrån biblioteksplanens prioriterade grupper personer med funktionsnedsättning
samt barn och unga lämnas förslag och synpunkter beträffande:
• Program och aktiviteter för barn och unga utifrån olika behov och intressen.
• Litteratur på olika språk i varje bibliotek för barn och unga samt vuxna (lättläst,
tecken, talböcker, taktila bilderböcker, punktskrift).
• Översyn av tillgänglighet i bibliotekslokalerna (hissar, hörslinga, ledstråk,
parkering, toaletter, anpassade datorer).
• Kommunicering av ovanstående på ett tydligt sätt till invånarna.
• Biblioteken som en trygg mötesplats för alla invånare.

Barnkonsekvensanalys

Då barn och unga är en av bibliotekens viktigaste målgrupper är målet är att barn och
unga i kommunen ska beröras av genomförandet av biblioteksplanens intentioner. En
höjning av kvaliteten på folk- och skolbibliotek gynnar målgruppen. Barn och unga
har inte fått uttrycka sin mening i utformandet av planen men de kommer att få
möjlighet att göra så vad gäller den praktiska tillämpningen inom folkbiblioteket.

Slutsatser

Överlag är de föreslagna strategiska inriktningarna samt föreslagna
utvecklingsområden och insatser i biblioteksplanen bra. I yttrandet framförs
synpunkter och förslag på tillägg i biblioteksplanen. Dessa synpunkter och förslag
syftar till att ytterligare lyfta hur biblioteksverksamheten i Järfälla kommun ska
prioritera och utveckla verksamheten för de prioriterade grupperna personer med
funktionsnedsättning samt barn och unga. De områden som lyfts i yttrandet är
program och aktiviteter på skollov, litteratur på olika språk, tillgängligheten i
lokalerna, kommunicering till invånarna och biblioteket som en trygg mötesplats.
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