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2018-01-30 , reviderad 2018-02-06
Kompetensnämnden

Dnr Kon 2018/10
Angående förslag till yttrande gällande ”Biblioteksplan
för Järfälla kommun 2018-2021”
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1.
Kompetensnämnden godkänner kompetensförvaltningens förslag till yttrande
och överlämnar det till kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen.
Ärendet i korthet

Den 5 december 2017 beslutade kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
(§ 78) att låta ett förslag till biblioteksplan för åren 2018-2021 gå på remiss till
kompetensnämnden samt till barn- och ungdomsnämnden. Syftet med planen är att
ersätta den nuvarande biblioteksplanen, som riktade in sig på åren 2014-2017.
Kompetensförvaltningens samlade bedömning är att förslaget till ny biblioteksplan
för åren 2018-2021:
 Lyfter fram prioriterade målgrupper som berör kompetensnämndens
verksamheter, och då speciellt Järfälla Gymnasium och Järfälla Lärcentrum.
 Håller möjligheten öppen för samverkan mellan Järfälla Gymnasium och Järfälla
Lärcentrum omkring biblioteket i gymnasieskolan.
 Öppnar upp för än mer behovsstyrda överenskommelser genom att inte ange
någon avtalstid för avtalet mellan folkbiblioteket och Järfälla Gymnasium.
 Har en otydlighet om frekvensen av nämndens uppföljning av biblioteksverksamheten i gymnasieskolan, där förvaltningen förespråkar årlig uppföljning.
 Visar på en medvetenhet om att BAS Barkarby kommer att behöva tillgång till
bibliotek, men att förutsättningarna ännu är osäkra.
 Har utvecklingsfokus gällande digitalisering som bedöms främja
kompetensnämndens verksamheter.
Därutöver konstaterar kompetensförvaltningen att ansvaret för avtal, verksamhetsplanering och uppföljning gällande biblioteket i gymnasieskolan bör delegeras från
kompetensnämnden till gymnasierektor.
Handlingar

1.
2.
3.

Kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-30, reviderad 2018-02-06.
Förslag till yttrande: Gällande ”Biblioteksplan för Järfälla kommun
2018-2021”, 2018-01-30, reviderad 2018-02-06.
Remiss: Förslag till biblioteksplan för Järfälla kommun 2018-2021
(2017-12-15).
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Redogörelse och analys

Genom en jämförelse mellan befintlig biblioteksplan (KF 2014-09-29, § 111) och
förslaget till ny biblioteksplan för åren 2018-2021, vill kompetensförvaltningen
belysa följande områden:
1. Ansvar
I förslaget till ny biblioteksplan är ansvaren mer specifika än i nuvarande
biblioteksplan. Kompetensnämnden ansvarar för biblioteksverksamheten i
gymnasieskolan, och det innebär även att nämnden ska se till att biblioteket har en
verksamhetsplan som följs upp och utvärderas årligen. Dock anger förslaget till ny
biblioteksplan även att biblioteksverksamheten i gymnasieskolan drivs av Järfälla
Bibliotek på uppdrag av gymnasierektor. Detta innebär en otydlighet i om det är
nämnden eller rektor som är uppdragsgivare. Därför bedömer kompetensförvaltningen att nämnden i sin delegeringsordning bör ge gymnasierektor detta
ansvar, förutsatt att den nya biblioteksplanen antas.
2. Uppföljning
I förslaget till ny biblioteksplan framgår att kompetensnämnden ansvarar för att
biblioteket i gymnasieskolan har en verksamhetsplan som följs upp och revideras
med jämna mellanrum. Kompetensförvaltningen bedömer dock att det finns en
otydlighet gällande frekvensen av denna uppföljning. Efter dialog med bibliotekschef
föreslår förvaltningen att uppföljning och revidering av verksamhetsplanen
genomförs årligen.
3. Avtal
I nuvarande biblioteksplan står det att avtal mellan gymnasierektor och Järfälla
Bibliotek skrivs för två år i taget, men detta nämns inte i förslaget till ny biblioteksplan. Kompetensförvaltningens bedömning är dock att avtalstid är en fråga som inte
behöver regleras i biblioteksplanen, utan bättre bestäms mellan avtalsparterna.
4. Prioriterade målgrupper
Förslaget till ny biblioteksplan anger bl.a. barn och ungdomar samt personer med
annat modersmål som prioriterade målgrupper. De målgrupperna når kompetensförvaltningen främst genom Järfälla Gymnasium och Järfälla Lärcentrum. Detta
knyter an till frågan om lokaliseringen av Järfälla Lärcentrum, eftersom denna
mycket väl kan komma att bli i anslutning till Järfälla Gymnasium. Därmed skulle
det vara värdefullt om biblioteket i gymnasieskolan även skulle kunna vara ett
bibliotek för vuxenutbildningen. Kompetensförvaltningen bedömer inte att förslaget
till ny biblioteksplan skulle hindra en sådan utveckling, samtidigt som det är för
tidigt att avkräva folkbiblioteket en uttrycklig inriktning åt det hållet.
5. Digitalisering
Förslaget till ny biblioteksplan anger även digitalisering som ett utvecklingsfokus.
Kompetensförvaltningen bedömning är att detta går hand i hand med det digitala
utvecklingsarbetet inom såväl Järfälla Gymnasium som Järfälla Lärcentrum.
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6. BAS Barkarby
I förslaget till ny biblioteksplan uppvisas en medvetenhet om att gymnasieverksamheten i BAS Barkarby kommer att behöva tillgång till bibliotek.
Formuleringen hålls dock ganska abstrakt, även i jämförelse med nuvarande
biblioteksplan. Kompetensförvaltningen bedömer dock att otydlighet inte behöver
vara ett problem. Detta då bibliotek även är en fråga som även bevakas i planeringen
av BAS Barkarby.

Barnkonsekvensanalys

Biblioteken är en fråga som berör barn och unga, och därmed gör även
biblioteksplanen det. Kultur-, demokrati och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
(dnr. Kdn 2017/129) anger att barn och unga kommer att få möjlighet att uttrycka sin
mening gällande folkbibliotekets tillämpning av planen. Kompetensförvaltningen
bedömning är att biblioteksplanen, såväl som den planerade tillämpningen,
prioriterar och främjar behoven hos barn och unga.

Slutsatser

Kompetensförvaltningens samlade bedömning är att förslaget till ny biblioteksplan
för åren 2018-2021:
 Lyfter fram prioriterade målgrupper som berör kompetensnämndens
verksamheter, och då speciellt Järfälla Gymnasium och Järfälla Lärcentrum.
 Håller möjligheten öppen för samverkan mellan Järfälla Gymnasium och Järfälla
Lärcentrum omkring biblioteket i gymnasieskolan.
 Öppnar upp för än mer behovsstyrda överenskommelser genom att inte ange
någon avtalstid för avtalet mellan folkbiblioteket och Järfälla Gymnasium.
 Har en otydlighet om frekvensen av nämndens uppföljning av biblioteksverksamheten i gymnasieskolan, där förvaltningen förespråkar årlig uppföljning.
 Visar på en medvetenhet om att BAS Barkarby kommer att behöva tillgång till
bibliotek, men att förutsättningarna ännu är osäkra.
 Har utvecklingsfokus gällande digitalisering som bedöms främja
kompetensnämndens verksamheter.
Därutöver konstaterar kompetensförvaltningen att ansvaret för avtal, verksamhetsplanering och uppföljning gällande biblioteket i gymnasieskolan bör delegeras från
kompetensnämnden till gymnasierektor.

Beslutet skickas till

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

