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Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 för remiss (KKN 2021/203)
Beslut
1. Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 godkänns att skickas på remiss.
Remissperioden är 25 mars - 31 maj 2022.
Inbjudna remissinstanser är följande:
- kommuner i Gävleborgs län
- Högskolan i Gävle
- regionala funktionshinders-föreningar i Gävleborgs län (Handikappförbundens
samarbetsorgan (HSO) Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg)
- regionala pensionärsorganisationer i Gävleborgs län som finns representerade i Region
Gävleborgs pensionärsråd (Pensionärernas riksorganisation (PRO) Gävleborg, Riksförbundet
PensionärsGemenskap (RPG) Södra Norrland, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
(SKPF pensionärerna) Distrikt Gävleborg och Svenska pensionärsförbundet (SPF Seniorerna)
Gästriklandsdistriktet och Hälsingedistriktet).
Övriga intressenter är välkomna att lämna in remissyttranden.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Kultur- och kompetensnämnden informerades vid två sammanträden (20 oktober 2021 samt 3
februari 2022) om hur den regionala biblioteksplanen 2013-2026 har arbetats fram.
Ett förslag på regional biblioteksplan 2023-2026 bifogas.
Den regionala biblioteksplanen 2023-2026 identifierar fem fokusområden:
Bibliotek som arena och aktör:
- för en stärkt demokrati
- i det digitaliserade samhället
- i det kontinuerliga lärandet
- för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning
- för miljömässig hållbarhet
Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta biblioteksplaner
för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och
kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur
Gävleborg samt folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i
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Gävle och Hudiksvall.
Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en ökad förankring samt ökad
relevans och legitimitet för den regionala biblioteksplanen.
Kultur Gävleborg har haft samråd med andra berörda verksamheter (sjukhusbibliotek och
folkhögskolor) för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen med länets
folkbibliotek har genomförts vid två HelGe-styrgruppsmöten samt ett separat möte (HelGebiblioteken är namnet på bibliotekssamarbete som inkluderar länets samtliga folkbibliotek och
Kultur Gävleborg). Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika
biblioteksverksamheterna och få specifika inspel från varje verksamhet och länets kommuner.
Dialogerna har handlat om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera
över länets behov av att vidareutveckla Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet
under planperioden 2023-2026.
Skrivandet av den regionala biblioteksplanens remissupplaga har varit en kollektiv process,
med inspel och kommentarer från samtliga berörda verksamheter.
Fortsättningen av processen är följande:
- den regionala biblioteksplanen ska bearbetas utifrån inlämnade remissvar
- Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala
biblioteksplanen vid följande sammanträden:
- kultur- och kompetensnämnd: 19 oktober 2022
- hälso- och sjukvårdsnämnd: 19 oktober 2022
- regionstyrelse: 2 november 2022
- regionfullmäktige: 22-23 november 2022
När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket.

Förslag till beslut
Kultur- och kompetensnämnden föreslås besluta:
1. Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 godkänns att skickas på remiss.
Remissperioden är 25 mars - 31 maj 2022.
Inbjudna remissinstanser är följande:
- kommuner i Gävleborgs län
- Högskolan i Gävle
- regionala funktionshinders-föreningar i Gävleborgs län (Handikappförbundens
samarbetsorgan (HSO) Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg)
- regionala pensionärsorganisationer i Gävleborgs län som finns representerade i Region
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Gävleborgs pensionärsråd (Pensionärernas riksorganisation (PRO) Gävleborg, Riksförbundet
PensionärsGemenskap (RPG) Södra Norrland, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
(SKPF pensionärerna) Distrikt Gävleborg och Svenska pensionärsförbundet (SPF Seniorerna)
Gästriklandsdistriktet och Hälsingedistriktet).
Övriga intressenter är välkomna att lämna in remissyttranden.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
- kommuner i Gävleborgs län
- Högskolan i Gävle
- regionala funktionshinders-föreningar i Gävleborgs län (Handikappförbundens
samarbetsorgan (HSO) Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg)
- regionala pensionärsorganisationer i Gävleborgs län som finns representerade i Region
Gävleborgs pensionärsråd (Pensionärernas riksorganisation (PRO) Gävleborg, Riksförbundet
PensionärsGemenskap (RPG) Södra Norrland, Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
(SKPF pensionärerna) Distrikt Gävleborg och Svenska pensionärsförbundet (SPF Seniorerna)
Gästriklandsdistriktet och Hälsingedistriktet)

Beslutsunderlag


Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026: förslag till remissversion
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