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Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021 (RS 2019/1896)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Regional biblioteksplan för Gävleborg 2020-2021 antas.

Sammanfattning

Den regionala biblioteksplanen 2020-2021 identifierar sex fokusområden:
- samverkan
- barnrätt
- litteratur
- läsfrämjande
- medie- och informationskunnighet
- mångfald och likabehandling
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
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 berörda verksamheter inom Region Gävleborg såsom
sjukhusbibliotek och folkhögskolor för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen
med länets folkbibliotek har genomförts med kommunernas bibliotekschefer vid två tillfällen.
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 20202021.
Alla dessa aktörer har tillsammans bidragit till framtagandet av den regionala
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biblioteksplanen.
Dokumentet var ute på remiss 19 juni-30 september 2019 och begäran om anstånd beviljades
till och med 22 oktober 2019.
Inbjudna remissinstanser var följande:
- Gävleborgs kommuner
- Högskolan i Gävle
- Gävleborgs regionala funktionshinders-föreningar (Handikappförbundens samarbetsorgan
(HSO) Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg).
Alla dessa har skickat yttrande. Remissupplagan av den regionala biblioteksplanen har
bearbetats utifrån de 13 inlämnade remissvaren.
Ett förslag till slutversion av den regionala biblioteksplanen 2020-2021 bifogas. När den
regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket.
Ärendet har behandlats i Kultur- och kompetensnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden
2019-11-26.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Regional biblioteksplan för Gävleborg 2020-2021 antas.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag





Regional biblioteksplan 2020 - 2021, förslag till slutversion
Regional biblioteksplan Gävleborg 20202021_KKNförslag till slutversion
Ej justerat PU från KKN 26 november 2019
§193 HSN Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021 - INFORMATION och
BESLUT
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