TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-21
Kultur-, demokrati och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2017/129
Biblioteksplan för Järfälla kommun 2018 – 2021
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati-, och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag
till Biblioteksplan för Järfälla kommun 2018 - 2021.
2. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden överlämnar förslag till Biblioteksplan för Järfälla kommun 2018 – 2021 till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige för beslut.
Ärendet i korthet

Kultur, - demokrati- och fritidsnämnden har arbetat fram en ny biblioteksplan
för Järfälla kommun för åren 2018-2021. Förvaltningen har delvis samverkat med
barn- och ungdomsförvaltningen, en separat handlingsplan för skolbiblioteken
kommer att presenteras under 2018. Den ges samma löptid som
biblioteksplanen.
Planen har varit ute på remiss och fem remissvar har inkommit.
Handlingar

1. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-03-21
2. Biblioteksplan för Järfälla kommun 2018 – 2021, Kdn 2017/129
3. Sammanställning av remissvar gällande biblioteksplan för Järfälla kommun

Bakgrund

Kultur, - demokrati- och fritidsnämnden har arbetat fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun enligt de riktlinjer som finns i Bibliotekslagen
(2013:801), speciellt mot bakgrund av de prioriterade grupper och områden
som anges där: barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de
nationella minoriteternas litteratur och språk samt personer med annat modersmål än svenska. Biblioteksplanen beskriver hur kommunens biblioteksverksamhet svarar mot riktlinjer i skol- och biliotekslagen. Vidare beskriver
planen vilka utvecklingsfokus som folk- och skolbibliotek kommer att arbeta mot under aktuell fyra års-period.

Tjänsteskrivelse biblioteksplan

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen
Järfälla Bibliotek
Birgitta Vinnå, Bibliotekschef
Telefon: 08-580 295 74
E-post: birgitta.vinna@jarfalla.se

Besöksadress: Väpnarstråket, Jakobsberg
Postadress: 177 30 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
Organisationsnummer: 212000-0043
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Analys
Arbetsprocess
I processen att ta fram förslag till ny biblioteksplan har en bred omvärldsanalys gjorts
som till mycket grundas på den delrapport som publicerats av Nationell bilioteksstrategi, Kungliga biblioteket. Internt har arbetet bestått i en föreläsningsserie om bibliotekens framtida utmaningar för samtliga medarbetare tillsammans med workshops.
Bibliotekets brukare har inte varit delaktiga i processen att arbeta fram biblioteksplanen, men referensgrupper, etc. kommer att involveras i den konkreta utformningen
av verksamheten.
Biblioteksplanen utformning
Biblioteksplanen ska beskriva all offentligt driven biblioteksverksamhet i kommunen.
I denna plan ligger ett större fokus på att beskriva verksamhet och framtida utmaningar
för folkbiblioteket. Anledningen är att en skolbiblioteksplan håller på att arbetas fram
inom barn- och ungdomsförvaltningen, vilken beräknas bli klar under senare delen av
2018. Skolbiblioteksplanen ges samma löptid som biblioteksplanen för att garantera att
dessa planer så småningom ska föras ihop till en gemensam.
Under 2018 föreslås även att en utvecklingsplan för gymnasiebiblioteket arbetas fram.
Fokus för biblioteksplanen
I planen anges dessa fyra fokusområden:
 Barn- och ungas läsning och språkutveckling
 Biblioteket som mötesplats i den växande staden
 Det digitala biblioteket
 Den demokratiska arenan

Remiss
Biblioteksplanen har efter beslut i kultur-, demokrati och fritidsnämnden den 5 december
2017 skickats på remiss till barn- och ungdomsnämnden och komptensnämnden samt till
föreningar och civilsamhället. Fem remissvar har inkommit, tre från kommunala nämnder och två föreningar.
Remissvaren har gett värdefulla kommentarer och förslag på tillägg till biblioteksplanen.
Ett flertal påpekanden och förslag har arbetats in i texten medan andra förslag förs vidare
till folkbibliotekets verksamhetsplanering och övriga handlingsplaner, t ex medieplanen.
Barnkonsekvensanalys
1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, målet är att barn och ungdomar i kommunen ska beröras av genomförandet av biblioteksplanens intentioner.
2. Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, barn och unga är en av bibliotekens viktigaste målgrupper. En höjning av kvaliteten
på folk- och skolbibliotek gynnar målgruppen.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, inte i utformandet av planen. Men de kommer att få möjlighet att göra så vad gäller
den praktiska tillämpningen inom folkbiblioteket.
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Ekonomiska konsekvenser
Denna biblioteksplan pekar ut en framtidsinriktning som innebär ett tydligt utvecklingsfokus som bl. a belyser hur biblioteken bör utvecklas för att möta befolkningsökningen.
Detta kan innebära utmaningar i verksamheten. Det är väsentligt att bevaka att de ekonomiska förutsättningarna och befolkningsökningen är i balans för att garantera bästa
möjliga resultat.
Slutsatser

Kultur-, demokrati-, och fritidsförvaltningen föreslår att kultur-, demokrati-, och fritidsnämnden antar Biblioteksplan för Järfälla kommun 2018 – 2021 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör

Birgitta Vinnå
Biliotekschef

Expedieras:
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige
Järfälla bibliotek
Kompetensnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Järfälla Hembygdsförening
Föreningen Attention Järfälla/Upplands-Bro

