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Dnr KUN 2020/5

Kulturnämnden

Biblioteksplan för Nacka kommun 2020–2023
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta biblioteksplanen för Nacka
kommun enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 13 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner upprätta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet. I Nacka kommun har det funnits en biblioteksstrategi
sedan 2011 som inte reviderats/uppdaterats fram till nu.
Arbetet med att ta fram en biblioteksplan för Nacka kommun påbörjades i mitten av
2019. Dialog har förts både med folkbibliotekets driftsaktörer och ansvariga enheter för
skolbibliotek i kommunen. Den föreslagna biblioteksplanen har tagits fram med
utgångspunkt från aktuella lagar och föreskrifter och med stödmaterial från Kungliga
biblioteket.
Ärendet

Bakgrund
Enligt bibliotekslagen (SFS nr: 2013:801) ska kommuner och regioner upprätta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lag (2019:961).
I Nacka kommun har det funnits en biblioteksstrategi sedan 2011 som inte
reviderats/uppdaterats fram till nu.
Folkbiblioteken i Nacka drivs av privata aktörer från och med den 1 januari 2019. I
samband med upphandlingen har kommunen ställt krav på driftaktörerna gällande
bibliotekens arbete som utgår ifrån bibliotekslagen och Nacka kommuns styrmodell.
Därmed fick driftaktörerna: Dieselverkstadens bibliotek AB och Axiell Sverige AB,
tydliga uppdrag från kommunen. Detta speglas i driftavtalen mellan Nacka kommun och
driftaktörerna. Eftersom driftavtalen mellan Nacka kommun och aktörerna gäller fram
till 2023 med möjlighet till förlängning på max fyra år föreslås biblioteksplanen vara
giltig fram till 2023 med revidering varje höst med start hösten 2021.

Folkbibliotekens driftsaktörer
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

sms

webB

Org.nummer

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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Från mitten av 2019 har dialog införts med folkbibliotekens driftsaktörer:
Dieselverkstadens bibliotek AB och Axiell Sverige AB. Synpunkter från verksamheterna
har tagits in och behandlats i den föreslagna biblioteksplanen.

Samarbete med Välfärds Skola och Utbildningsenheten
Enligt bibliotekslagen ska biblioteksplanen innefatta all biblioteksverksamhet i
kommunen. Under 2020 kontaktades representanter från såväl Välfärd skola som
utbildningsenheten för inspel till planen gällande skolbiblioteksfrågor. Välfärd skola
valde att återkomma med sina synpunkter efter att utredningen om stärkta bibliotek och
läromedel är klar. Betänkandet skulle ha överlämnats den 30 november 2020 men på
regeringssammanträdet den 22 oktober 2020 förlängdes utredningstiden till den 30 juni
nästa år. Utbildningsenhetens ställningstagande är att skolbiblioteksfrågan är varje
rektors angelägenhet.
Därmed har kultur- och fritidsenheten valt att gå upp med ärendet till kulturnämnden
utan att inkludera skolbiblioteksfrågan i biblioteksplanen. Eftersom biblioteksplanen
föreslås revideras varje år kommer avsnitten om skolbibliotek att kunna inkluderas vid
kommande revideringar.

Kultur- och fritidsenhetens arbete
Arbetet med att ta fram en biblioteksplan för Nacka kommun påbörjades redan i mitten
av 2019. Dialog har förts både med folkbibliotekets driftsaktörer och ansvariga enheter
för skolbibliotek i kommunen. Den föreslagna biblioteksplanen har tagits fram med
utgångspunkt från aktuella lagar och föreskrifter och med stödmaterial från Kungliga
biblioteket.
Eftersom gällande biblioteksstrategi till stora delar fortfarande är aktuell har enheten valt
att endast revidera och justera strategin i följande punkter:
1. Dagens biblioteksstrategi är antagen 2011 medan den nuvarande aktuella
bibliotekslagen är utfärdad 2013. Justering/anpassning har gjorts i föreslagna
biblioteksplanen med utgångspunkt till bibliotekslagen.
2. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk reviderades 2018 och 2019 i
syfte att stärka nationella minoriteters rätt till stöd i att utöva sitt språk och sin
kultur. Nationella minoriteter är, enligt bibliotekslagen, en av bibliotekens
prioriterade grupper. Justeringar/anpassningar har gjorts utifrån de förändrade
förutsättningarna.
3. Förenta nationernas konvention om barns rättigheter blev svensk lag 2020. I den
föreslagna biblioteksplanen stipuleras att bibliotek aktivt ska arbeta med
barnkonventionen, erbjuda varierade aktiviteter för barn med fokus på
läsfrämjande aktiviteter, bibliotekets demokratiska uppdrag, medie- och
informationssäkerhet i en föränderlig digital värld, kritiskt tänkande och mycket
mer.
4. Medieplanen från 2013 (diarienummer KUN 2013/15–883) är inkluderad i den
föreslagna biblioteksplanen. Därmed föreslås att anta ett styrdokument för
folkbiblioteksverksamhet i Nacka kommun.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut medför inte några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Barn och ungdomar är en av folkbibliotekens prioriterade målgrupper. I den föreslagna
biblioteksplanen stipuleras att biblioteken aktivt ska arbeta med barnkonventionen,
erbjuda varierade aktiviteter för barn med fokus på läsfrämjande aktiviteter, bibliotekets
demokratiska uppdrag, medie- och informationssäkerhet i en föränderlig digital värld,
kritisk tänkande och mycket mer.
Handlingar i ärendet
1. Biblioteksplan Nacka kommun 2020–2023
2. Biblioteksstrategi (från 2011)
3. Medieplan (från 2013)
Länkar
1. Bibliotekslagen
2. Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
3. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
4. Biblioteksplaner och stödmaterial på Kungliga biblioteket
5. De nationella kulturpolitiska målen
6. Nacka kommuns styrmodell
7. Kulturpolitisk programförklaring (nacka.se)
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