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Remissvar Biblioteksplan 
 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att besvara re-

missen ”Biblioteksplan för Piteå kommun 2016-2019”. 

 

Samhällsbyggnad anser att biblioteken i Piteå har en mycket viktig uppgift som en stödjande 

och utvecklande institution för alla i befolkningen. Förutom en folkbildande instans är också 

biblioteken en viktig plats för möten mellan människor, social inkludering, delaktighet och 

utveckling. Att ta del av bibliotekens verksamhet är en möjlighet oavsett socioekonomisk sta-

tus, funktions- och kommunikationsförmåga, kulturell bakgrund, trosuppfattning, ålder eller 

kön. 

 

Under det strategiska området Barn och unga – vår framtid står att enligt bibliotekslagen ska 

särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med funktionsnedsättning, detta gäller både lokaler 

och medier. Beskriv gärna hur ska denna särskilda uppmärksamhet tillgodogörs för barn och 

unga med funktionsnedsättningar förutom att göra tillgänglighetsvandringar som beskrivs i 

åtgärdsförslagen.  

 

Under flera av de strategiska områdena nämns tillgänglighetsvandringar. Tittar man både på 

tillgänglighet fysiskt, kommunikation/information, bemötande, utbudsmässigt-litteratur? Är 

den rätta benämningen ”vandringar”? Kan man istället t ex kalla det ”tillgänglighetsgransk-

ning” eller dylikt, eftersom det också handlar om en icke fysisk granskning? 

 

Strategier och åtgärder för hur man arbetar med barn och föräldrar i familjer som inte läser så 

mycket skulle kunna utvecklas i planen. Hur når man denna viktiga målgrupp? Hur finner 

man arbetsformer för ett utvecklat arbete med barn och barnfamiljer som kompletterar skolans 

arbete med läsinlärning. 

 

Bibliotekens ansvar i integrationsarbetet är betydelsefull och av stor vikt för att kunna möta 

vårt kulturutbud. Därför är det viktigt att kunna visa vilka möjligheter som biblioteken kan 

tillhandahålla. Ett utvecklat arbete med informationssatsningar för att aktivt nå och stimulera 

utlandsfödda och nyanlända att se bibliotekens serviceutbud och värde är av stor vikt. Att visa 

på möjligheter att kunna nyttja bibliotekens tjänster. 

 

Alla miljöer som biblioteken erbjuder (bibliotek, bokbussar, konsthall osv) ska vara fysiskt 

användbara för alla. Bemötande, service och information ska vara tillgängligt för alla. Ett av 

de övergripande målen i kommunens verksamhetsplan som verkar saknas i förslag till Biblio-

teksplan är ”Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla”. 

 

För att tillgängliggöra bibliotekens service och utbud, av bland annat litteratur och läsning, 

över hela kommunen är servicen i landsbygdscentra säkerställas. Att möjliggöra att t ex bok-

bussen trafikerar landsbygd, glesbygd samt utgöra skolbibliotek. 
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