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Regionalt biblioteksråd och Regional biblioteksplan
Ärendebeskrivning
Förslag att förlänga Regional biblioteksplan 2015-2017 och Regionalt biblioteksråd 2015-2017 att gälla till och med 2018 samt förslag på två nya ledamöter att ersätta de två ledamöter som avgått ur biblioteksrådet.
Beslutsunderlag
Kulturnämnden beslutade 2014-11-20 om Regional biblioteksplan för åren
2015-2017 samt om ledamöter till Regionalt biblioteksråd för åren 2015-2017.
Enligt plan ska kulturnämnden 2017 besluta om ny biblioteksplan för perioden
2018-2020 samt nytt biblioteksråd väljas för perioden 2018-2020.
Kulturförvaltningen arbetar för närvarande med framtagandet av en regional
kulturstrategi som ska ge en samlad vägledning i det övergripande regionala
arbetet med kulturfrågor. Strategin ska också kunna ligga till grund för fortsatt
strategiskt arbete med specifika konstformer och framtagandet av en strategi
för barn och unga.
Kulturdepartementet föreslår i sin promemoria Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) att alla landsting och regioner ska ingå i
den så kallade samverkansmodellen från och med 2019. Enligt samverkansmodellen ska alla landsting och regioner ha en regional kulturplan där en regional biblioteksplan är en del.
Kulturnämnden ska under året ta beslut om länskulturfunktionerna, där Regionbibliotek Stockholm ingår, ska komma att ingå i kulturförvaltningen.
För att kunna bygga på kulturstrategin, eventuell regional kulturplan och med
utgångspunkt i Regionbibliotekets framtida organisatoriska hemvist bör därför Regional biblioteksplan arbetas fram och beslutas om under 2018 för att
gälla perioden 2019-2021.
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Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att förlänga Regional biblioteksplan 2015-2017 att gälla till och med 2018.
att förlänga Regionalt biblioteksråd 2015-2017 så att tidigare invalda ledamöter sitter kvar till och med 2018.
att välja in Jonas Gilbert, chef för Södertörns Högskolebibliotek, till ny ledamot i Regionalt biblioteksråd till och med 2018.
att välja in Martin Hafström, områdeschef på Stockholms stadsbibliotek, till ny
ledamot i Regionalt biblioteksråd till och med 2018.
Förvaltningens motivering
Sammanfattning
Förvaltningen anser att det är bättre att ta beslut om ny Regional biblioteksplan under 2018 då det bör vara mer klart med den regionala kulturstrategin,
med eventuellt ingående i samverkansmodellen och beslut är taget om Regionbibliotekets organisatoriska hemvist. Därav följer också att beslut sker 2018
om nytt biblioteksråd.
Bakgrund
Enligt bibliotekslagens 3 och 11 § ska alla landsting bedriva och vara huvudman för regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Enligt 17 § ska varje landsting anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.
Stockholms stadsbibliotek (SSB) ansvarar enligt avtal med kulturnämnden till
och med 2017 för driften av den regionala biblioteksverksamheten i Stockholms län och har det övergripande ansvaret för verksamheten som bedrivs
genom SSBs enhet Regionbibliotek Stockholm.
För att utveckla en bra samverkan mellan de olika bibliotekstyperna i länet har
samverkansformerna formaliserats genom inrättandet av Regionalt biblioteksråd i enlighet med vad som föreskrivits i bibliotekslagen. Rådet utses av landstingets kulturnämnd på förslag från kulturförvaltningen för samma period, tre
år, som biblioteksplanen. Maximalt 12 ledamöter kan ingå i rådet som består
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av chefer för eller på folkbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek, universitets- eller högskolebibliotek samt en skolbibliotekarie och en landstingsrepresentant. Sammansättningen bör garantera ett brett biblioteksperspektiv genom att de olika formerna av bibliotek kommer att vara representerade.
Regionbibliotek Stockholm leder arbetet med Regionalt biblioteksråd enligt
Regional biblioteksplan. Chefen för Regionbiblioteket är enligt biblioteksplanen ordförande i biblioteksrådet och arbetar fram förslag på Regional biblioteksplan.
Lotta Åstrand, kommunikationschef på Karolinska Institutets universitetsbibliotek, har avgått ur biblioteksrådet och föreslås efterträdas av Jonas Gilbert,
bibliotekschef på Södertörns högskolebibliotek. Gilbert kommer att bidra med
högskolebibliotekens perspektiv på framtidens utmaningar och möjligheter för
biblioteken.
Elisabeth Aldstedt, områdeschef på Stockholms stadsbibliotek, har avgått ur
biblioteksrådet och föreslås efterträdas av Martin Hafström, områdeschef på
Stockholms stadsbibliotek. Hafström kommer att bidra till biblioteksrådet
med folkbibliotekens perspektiv på framtidens utmaningar och möjligheter för
biblioteken utifrån landets största folkbiblioteksorganisation.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Ingen ekonomisk ersättning utgår från landstinget till ledamöterna i Biblioteksrådet. Biblioteksrådets möten och aktiviteter bekostas inom kulturnämndens verksamhetsstöd till Regionbibliotek Stockholm. Beslutet ger inga övriga
ekonomiska konsekvenser för nämnden.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
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