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Bakgrund
Kulturnämnden har fått i uppdrag att ta fram en biblioteksplan för
Stockholms stad. Här är världen större – biblioteksplan 2016-2020
har varit vägvisaren för bibliotekens arbete under innevarande period.
Detta då den förlängdes till och med 2021 med anledning av pågående
pandemi. Mer relevant än någonsin – biblioteksplan 2022-2025 är
kulturnämndens förslag till ny biblioteksplan som ska vara vägledande
för biblioteksverksamheten under den kommande fyraårsperioden.
Förslaget till biblioteksplan har sänts på remiss till
stadsledningskontoret, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden,
utbildningsnämnden, Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsens råd
för funktionshinderfrågor, Svensk biblioteksförening region
Stockholm, Uppsala och Gotland samt till samtliga
stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola och fritid och har
behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgrupp 2021-08-26.
Remissvaret ska vara KF/KS kansli tillhanda senast 2021-10-01.
Ärendet
Med utgångspunkt i Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm pekar
biblioteksplan 2022-2025 ut riktningen för bibliotekets roll i att
bidra till en stad som är världsledande i att leva upp till mänskliga
rättigheter och barnrätt, där mångfald, innovationer, nytänkande och
tillgänglighet är ledord. Uppdraget formuleras i bibliotekslagen,
som också pekar ut prioriterade målgrupper: personer med
funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat
modersmål än svenska samt barn och ungdomar. I arbetet med
framtagande av en ny biblioteksplan har en bred datainsamling
genomförts där användare, icke-användare, medarbetare,
samarbetspartners och andra samhällsaktörer deltagit.
Med utgångspunkt från en positionering av bibliotekens roll i
Stockholm, där det samhällsviktiga uppdraget, det litterära
ekosystemet, den oberoende platsen och samverkan är grundstenar,
formas fem strategiska förflyttningar i biblioteksplanen för 20222025 gällande biblioteksverksamheten de kommande åren:
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Från bokryggar till levande litteratur
Från bibliotekets bestånd till stockholmarnas samling
Från kopieringsrum till samhällsuppdrag
Från biblioteket mitt i byn till bibliotek i hela staden
Från erbjudande till inbjudande
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De strategiska förflyttningarna bidrar till att förstärka bibliotekets
utveckling i en transformativ tid där ny teknik, nya format och nya
användarbeteenden ställer nya krav på biblioteket för att vara
fortsatt relevant samtidigt som etablerade tjänster behöver fortgå.
De strategiska förflyttningarna pekar på vad som är prioriterat under
den kommande perioden och finns beskrivna i nya biblioteksplanen.
Synpunkter och förslag
Biblioteksverksamheten är en viktig aktör för stadens medborgares
möjligheter till både kunskap och utveckling. Dess tillgänglighet
och utbud bidrar till ökad likställighet för målgrupper i alla åldrar
inom staden. Förvaltningen är positiv till det nya förslaget och dess
ökade fokus på nya arbetssätt och ökad digitalisering som ska möta
både en förändrad efterfrågan och människors skiftande behov.
Förvaltningen har många positiva erfarenheter av att samarbete med
biblioteken i stadsdelsområdet och ser fram emot ett fortsatt
utvecklingssamarbete.
Förvaltningen föreslår att detta tjänsteutlåtande lämnas som svar på
remissen.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Biblioteksplan 2022-2025
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