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Ärendebeskrivning
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) tydliggör i § 11 att varje landsting eller motsvarande ska
bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
Lagen tydliggör också att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet inom området. Kommunerna har ansvaret för den lagstadgade
biblioteksverksamheten. Den regionala biblioteksplanen ska vara styrande för den regionala
verksamheten och för politiska beslut som rör biblioteksverksamhet på regional nivå. Den
ska också vara stödjande för kommunala biblioteksplaner och inspirerande för andra
aktörer som samverkar med den regionala biblioteksverksamheten. Den ska också vara
möjlig att följa upp.
Förslaget till reviderad regional biblioteksplan för Region Jämtland Härjedalen har varit ute
på remiss under perioden 2018- 05-15 - 2018-09-15. Tre av länets kommuner har inkommit
med remissyttranden, där Bergs kommun har påpekat att målen ska vara tydliga och
mätbara för att kunna följas upp samt att regionen bör verka för ett gemensamt
bokningssystem för media. Bräcke kommun anser att förslaget är välformulerat och väl
speglar det komplexa system av tjänster, resurser och förväntningar som utgör
folkbibliotekens verksamhetsområden idag. Samarbetet mellan region och kommun anges
fungera bra där kommunerna beretts tillfälle att i bibliotekschefsgruppen följa arbetet med
framtagandet av biblioteksplanen.
Östersunds kommun konstaterar att de beretts möjlighet att delta i framtagande av ny
biblioteksplan genom chefsgruppen för folkbibliotekschefer i länet. De påpekar att den
regionala biblioteksverksamheten ska bedrivas i form av en stödjande verksamhet där den
regionala nivån inte själva ska vara utförare. Kommunen betonar att den regionala
biblioteksverksamheten ska stödja folkbibliotekens verksamhet och då främst de
prioriterade målgrupperna som är barn och unga, personer med funktionsnedsättning,
personer med annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna. Gällande
”Bibliotek för demokrati och tillgänglighet”, anser kommunen att förslag om att genomföra
en förstudie, som kartlägger situationen för skolbiblioteken, är onödig. Gällande
”uppföljning och fortsatt kvalitet” betonas att det är viktigt att den regionala
biblioteksverksamheten för en dialog med folkbiblioteken i länet, när den årliga
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verksamhetsplanen tas fram och beaktar att det finns olika behov beroende av
kommunstorleken.
Behandling av inkomna synpunkter
Målen i den föreslagna planen är till stor del mätbara. I verksamhetsplanerna kommer
övriga mål att göras mätbara och möjliga att följa upp. Vad gäller ett gemensamt
bokningssystem för media, har bibliotekschefsgruppen gemensamt kommit fram till att det i
dagsläget inte är aktuellt. Då ett bokningssystem berör den primärkommunala
verksamheten bör initiativet komma från bibliotekscheferna. Om så sker kommer regionen
vara stödjande. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar stödjande och endast i
enstaka fall som utförare. De arrangemang som är aktuella är framförallt kopplade till
litteraturområdet, såsom Bokens dag och Regionala bokmässan. De i bibliotekslagen
prioriterade grupperna är i allra högsta grad prioriterade i verksamheten, både i erbjudna
fortbildningar och övrigt stöd. Ansvaret för skolbiblioteksverksamheten är skolans. Behovet
av en förstudie som kartlägger situationen för skolbiblioteken bedöms vara stort. I länet
finns ett stort antal integrerade skol- och folkbibliotek samt många folkbibliotek, som utan
uppdrag och ersättning ändå ger service till skolan.
Det finns också ett uttalat behov från flera av kommunerna att ta ett samlat grepp i frågan,
något som också pågår i andra regioner. Den årliga verksamhetsplanen kommer varje år att
tas fram i dialog med bibliotekschefsgruppen och de andra regionala arbetsgrupperna med
representation från kommunerna.
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