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Sammanfattning
”Bibliotek i rörelse Biblioteksplan 3.0 – en strategisk plan för Stockholms
bibliotek 2011-2015” tar i sin struktur utgångspunkten i Vision 2030 – ett
Stockholm i världsklass. Viktiga plattformar är föregående plan för perioden 20062010, bibliotekslagen, skollagen och olika internationella riktlinjer.
Planen berör många viktiga utmaningar; det växande Stockholm och behovet att
finnas där stockholmarna finns, nya medier och teknikutvecklingens utmaningar,
delaktighet och lyhördhet för brukarnas önskemål.
Stadsdelsförvaltningen ser, i likhet med kulturnämnden, biblioteken som en viktig
resurs i ett demokratiskt samhälle och de ambitiösa mål som finns i
biblioteksplanen 3.0 känns angelägna. Vi ser fram emot att ta del av hur dessa de
omsätts i konkreta och uppföljningsbara mål, aktiviteter och indikatorer i de årliga
verksamhetsplanerna. Biblioteksplanen beskriver också hur olika målgrupper, t.ex
funktionshindrade och äldre, ska nås med mobil verksamhet. StadsdelsBox 49039, 100 28 Stockholm. S:t Eriksgatan 47A
Telefon 08 - 508 08 000. Fax 08 - 508 08 060
kungsholmen@stockholm.se

www.stockholm.se
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förvaltningen vill särskilt lyfta fram att detta är angeläget liksom att
stadsbiblioteket lokalt på Kungsholmen även fortsättningsvis kan prioritera den
ambitiösa satsning på förskola, förskolebarn och deras föräldrar som bedrivits i
många år.
Bakgrund
Varje kommun ska enligt bibliotekslagen anta en plan för biblioteksverksamheten.
Kulturnämnden har för sin del enhälligt godkänt föreliggande plan och överlämnat
den till kommunstyrelsen som i sin tur sänt ut planen på bred remiss i staden.
Ärendet
Ramarna för kulturnämndens förslag till plan för biblioteksverksamheten anges
vara
• de internationella riktlinjer som finns, bl.a. i form av Unescos
folkbildningsdokument,
• bibliotekslagen och
• skollagen.
Planens struktur följer den i Vision 2030, med rubrikerna
• Innovativ och växande
• Mångsidig och upplevelserik
• Medborgarnas Stockholm
Under rubriken ”Innovativ och växande” hanteras frågor både om den växande
stadens behov och de många utmaningar som finns i bl.a. teknikutvecklingen.
Biblioteken ska enligt planen
- uppmuntra till ökat läsande och fler 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.
Under rubriken ”Mångsidig och upplevelserik” beskrivs bl.a. mål för tillgänglighet
i tid och rum samt mångfald såväl avseende teknik som samarbetspartners. Enligt
planen ska
- stockholmarna uppleva att biblioteken och bibliotekstjänsterna är
angelägna och tillgängliga,
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-

biblioteken fortsätta att arbeta för mötet mellan människor och böcker,
med hög kvallitet, med bredd, djup och spets,
stockholmarna långsiktigt tillförsäkras fortsatt fri tillgång till böcker,
oavsett medieform,
Stockholms stadsbibliotek inte bara ha ett internationellt bibliotek, det ska
vara ett.

Rubriken ”Medborgarnas Stockholm” rymmer frågor om delaktighet och
demokrati. Planens utmaningar sammanfattas:
- 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.
För att klara utmaningarna pekas ett antal centrala utvecklingsområden ut.
Dialogen med besökare och användare måste utvecklas. Samarbetet med skolan
måste utvecklas, med stadens plan ”Kultur i ögonhöjd” som utgångspunkt.
Organisationskulturen måste utvecklas och bli än mer lyhörd och nyfiken.
Kompetensutveckling och prioriteringar anges också som utvecklingsområden.
Effektiviseringar och samarbete med andra aktörer krävs för att få ekonomiska
resurser för utveckling.
Biblioteksplanen ska ses som en strategisk plan som ska göras operativ genom de
årliga verksamhetsplanerna. Den ska kompletteras med en strategisk plan för
biblioteksstrukturen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Stöd till resultatstyrning.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Planen avslutas med konstaterandet att framtiden är osäker. Något av det mest
säkra är att framtiden inte blir som vi tror. Teknikförändringar, nya målgrupper
och ändrade behov gör sannolikt detta konstaterande särskilt relevant för
biblioteksverksamheten. Det växande Stockholm ställer krav på omprioriteringar.
Biblioteken kanske vare sig kan eller ska se ut eller vara lokaliserade som idag?
Stadsdelsförvaltningen ser, i likhet med kulturnämnden, biblioteken som en viktig
resurs i ett demokratiskt samhälle och de ambitiösa mål som finns i
biblioteksplanen 3.0 känns angelägna. Vi ser fram emot att ta del av hur dessa de
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omsätts i konkreta och uppföljningsbara mål, aktiviteter och indikatorer i de årliga
verksamhetsplanerna. Biblioteksplanen beskriver också hur olika målgrupper, t.ex
funktionshindrade och äldre, ska nås med mobil verksamhet.
Stadsdelsförvaltningen vill särskilt lyfta fram att detta är angeläget liksom att
stadsbiblioteket lokalt på Kungsholmen även fortsättningsvis kan prioritera den
ambitiösa satsning på förskola, förskolebarn och deras föräldrar som bedrivits i
många år.

Bilagor
1. ”Bibliotek i rörelse Biblioteksplan 3.0 – en strategisk plan för Stockholms
bibliotek 2011-2015”, förslag från kulturnämnden.
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