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Sammanfattning
Kulturförvaltningen har utarbetat förslag till Biblioteksplan 3.0 – en strategisk
plan för Stockholms bibliotek 2011-2015 med titeln Bibliotek i rörelse.
Planen har sin utgångspunkt i vision 2030 och omfattar utmaningar i arbetet för ett
innovativt, växande, mångsidigt och upplevelserikt Stockholm för medborgarna
samt strategiska utvecklingsområden för stadens bibliotek.
Förvaltningen är positiv till den föreslagna biblioteksplanen och vill särskilt framhålla vikten av att det finns tillgång till publika datorer på biblioteken. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen och behandlats i förvaltningsgruppen, pensionärsrådet och handikapprådet 2011-09-22.

Bakgrund
Kulturförvaltningen har utarbetat förslag till Biblioteksplan 3.0 – en strategisk
plan för Stockholms bibliotek 2011-2015 med titeln Bibliotek i rörelse.
Kulturnämnden har 2011-05-20 godkänt biblioteksplanen och överlämnat tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till
stadsledningskontoret, utbildningsnämnden och samtliga stadsdelsnämnder för yttrande senast 2011-10-01 (bilaga 1).

Sammanfattning av planen
Utmaningar i arbetet för ett innovativt och växande Stockholm
Biblioteken ska
 uppmuntra till ökat läsande och boklån
 nå fler människor och nya besöks- och användargrupper
 spela roll för ökad digital delaktighet i samhället
 utveckla och sprida kunskap om och använda den senast hållbara, innovativa tekniken för kommunikation, läsning och lärande
 utveckla fler och hållbara samarbeten för innovation och växande kunskapsutbyte, verksamhetsutveckling, resursutnyttjande och ökade intäkter.
Utmaningar i arbetet för ett mångsidigt och upplevelserikt Stockholm





Stockholmarna ska uppleva att bibliotekstjänsterna är mer angelägna och
tillgängliga
Biblioteken ska fortsätta att arbeta för mötet mellan människor och böcker
med hög kvalitet med bredd, djup och spets
Stockholmarna ska långsiktigt tillförsäkras fortsatt tillgång till böcker oavsett medieform
Stockholms stadsbibliotek ska inte bara ha ett internationellt bibliotek det
ska vara ett.
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Utmaningar i arbetet för medborgarnas Stockholm





Stockholmarnas behov, intressen och krav ska mötas i program, medieutbud och kompetens
Biblioteken ska öppna sig som arena för fler aktörer
Biblioteken ska ständigt arbeta för högsta kvalitet i varje möte
Biblioteken ska arbeta för demokrati och yttrandefrihet i praktiken.

Strategiska utvecklingsområden för stadens bibliotek
För att klara de utmaningar som formuleras i biblioteksplanen behöver stadens
biblioteksverksamheter sätta fokus på följande utvecklingsområden;







Utveckla dialogen med besökare och användare
Samarbete mellan stadens bibliotek och skolan
Lyhörd och nyfiken organisationskultur
Kompetens som möter verksamhetens behov
Prioritera genom att inkludera
Ekonomiska resurser för utveckling.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till den föreslagna biblioteksplanen och vill särskilt framhålla vikten av att det finns tillgång till publika datorer på biblioteken.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

_________________________

Bilaga
1. Remissen
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