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Inrättande av biblioteksråd samt val av ledamöter
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Förslag till beslut
1.

Farsta stadsdelsnämnd inrättar ett biblioteksråd för år 2006.

2.

Farsta stadsdelsnämnd utser tre ledamöter, bland dem ordförande i rådet för år
2006.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Inger Norman
Avdelningschef

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt den 5 december 2005 § 26 att biblioteksråd ska inrättas i
varje stadsdelsnämnd enligt de instruktioner som framtagits av kulturnämnden. Enligt
kommunfullmäktiges beslut ska varje biblioteksråd bestå av tre ledamöter, varav en är
ordförande och sammankallande i rådet. Förvaltningen föreslår att tre ledamöter ska utses
varav en till ordförande. Prioriterade frågor för år 2006 föreslås vara att utveckla
samarbetet ytterligare mellan stadsbiblioteken och övrig kommunal verksamhet samt att
utreda möjligheterna att utveckla de lokala kulturcentra som biblioteken innebär i Farstas
delområden.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2005 att ansvaret för stadsbiblioteken
tillsvidare ska tillhöra kulturnämnden och att biblioteken ska ingå i arbetet med att
utveckla det lokal kulturlivet i stadsdelarna. Den 5 december 2005 beslöt
kommunfullmäktige att biblioteksråd ska inrättas i varje stadsdelsnämnd enligt de
instruktioner som tagits fram av kulturnämnden.
Enligt instruktionen ska varje biblioteksråd bestå av tre ledamöter, varav en är ordförande
och sammankallande i rådet. Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.
Stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen utser vardera en representant från
respektive förvaltning som har rätt att närvara vid rådets sammanträden och är
föredragande inför rådet.
Biblioteksrådet ska som rådgivande organ främja samarbetet mellan
stadsdelsförvaltningen och stadsdelens bibliotek. Områden som enligt beslutet främst bör
diskuteras i rådet är bibliotekens roll i förskola och skola, äldreomsorg, omsorg om
funktionshindrade, för vuxnas fortsatta lärande samt i det lokala kulturlivet.
Förvaltningens förslag
Stadsdelsnämnden förslås välja tre ledamöter varav en utses till ordförande.
Biblioteksrådet sammanträder fyra gånger per år. Prioriterade frågor för år 2006 föreslås
vara att utveckla samarbetet ytterligare mellan stadsbiblioteken och övriga kommunala
verksamheter som skola, förskola, fritid, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade.
Här handlar det bl a om att bevaka jämställdhets- och mångfaldsaspekter och att förbättra
formerna för samarbete mellan biblioteken och skolbiblioteken samt stadsdelens
pensionärsföreningar. Biblioteksrådet kan också ha en viktig funktion i processen att
stärka biblioteken i Farsta som lokala kulturcentra, i synnerhet gentemot Farsta bibliotek
som saknar vänförening.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola, skola, fritid, kultur i samråd med
enhetschefen för Farsta bibliotek.
Bilagor
Instruktion för biblioteksråd.
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