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- Information Industrihus i Osby AB, Ordförande Tommy Augustsson

5 Frågestund
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7 Om- och tilläggsbudget 2019
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11 Biblioteksplan 2019–2022

12 Val av ny nämndeman efter Susanne Magnusson (S)

13 Ny ledamot och ersättare i Osbybostäder AB:s styrelse

14 Val av lekmannarevisorer

 

Dag Ivarsson Robin Skoglund 

Ordförande Sekreterare
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Om- och tilläggsbudget 2019
Dnr KS/2019:70 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige 

Tilläggsbudget 2019 antas enligt förslag:

1. Tilläggsbudget drift

 Kommunstyrelseförvaltningens driftbudget utökas med 1 000 tkr.
 Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget utökas med 695 tkr. 
 Finansiering sker via verksamhet 91030 tilläggsbudget.

2. Om- och tilläggsbudget investering

 Investeringsbudgeten utökas med 34 983 tkr.
 Finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel.

3. Omdisponering driftbudget

 Budget för verksamhet 00360 KPR och RFFH (Kommunala pensionärsrådet och 
Rådet för funktionshinder), 40 tkr överförs från kommunstyrelsen till hälsa och 
välfärdsnämnden.

 Budget för verksamhet 77010 färdtjänst, 2 128 tkr, överförs från hälsa- och 
välfärdsnämnden till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt nämnders och 
förvaltningars förslag till tilläggsbudget och omdisponeringar 2019. Enligt anvisningarna 
till tilläggsbudget 2019 avses i första hand tilläggsbudgetering/ombudgetering av 
pågående investeringsprojekt och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. 
Omdisponering mellan olika nämndernas anslag kan också genomföras.

http://www.osby.se/
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Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2019 avser 1 695 tkr driftkostnader. För att nå 
beslutad budgetram finns begäran från kommunstyrelseförvaltningen (1 000 tkr) och 
Samhällsbyggnadsnämnden (695 tkr). 

I budget 2019 finns 2 200 tkr avsatta i driftbudgeten för tilläggsbudget på verksamhet 
91030. 

Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 34 983 tkr (varav VA-
investeringar 10 667 tkr.) För 2018 var investeringsbudgeten totalt 234,4 mnkr och av 
dessa genomfördes 92,5 mnkr (39%). Om ca 35 mnkr tilläggsbudgeteras så kommer 2019 
års investeringsbudget att uppgå till 247 mnkr vilket är ett högt belopp.

Finansiering

Finansiering av tilläggsbudget drift kan ske från anslag för tilläggsbudget, vht 9103 med 
1 695 tkr. Omdisponering kan också ske från överförmyndarens budget med 1 000 tkr. 
Överförmyndarens behov av budget har minskat kraftigt det senaste året på grund av 
minskning av ärenden för ensamkommande barn och ungdomar.

Utökad investeringsbudget finansieras i första hand genom ianspråktagande av likvida 
medel. Det kan inte uteslutas att låneramen kan behöva utökas senare under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-12 ”Tilläggsbudget 2019” 

Rapport ”Tilläggsbudget 2019”

Sammanställning ”Om- och tilläggsbudget investering 2019 per projekt”

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Kommunens nämnder och förvaltningar

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 





 

Tilläggsbudget 2019 

Osby kommun 
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Sammanställning tilläggsbudget 

Tilläggsbudget drift (tkr) 

Nämnd/ram Verks Vht  förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut 

Kommunstyrelsen      

- Kommunstyrelseförvaltning  1 000    

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA 

 695    

Samhällsbyggnadsnämnd, VA      

Miljö- och byggnämnd      

Barn- och utbildningsnämnd      

Hälsa- och välfärdsnämnd      

Överförmyndare      

Summa nämnderna  1 695    

Finansiering:      

Till förfogande tilläggsbudget 9103 1 695    

Skatteintäkter 9201     

Skatteutjämningsbidrag 9202     

Summa finansiering  1 695    

SUMMA DRIFTBUDGET  0    

Tilläggsbudget investeringar (tkr) 

Nämnd/ram  Vht förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut 

Kommunstyrelsen      

- Kommunstyrelseförvaltning  10 767    

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA 

 8 214    

Samhällsbyggnadsnämnd, VA  10 667    

Miljö- och byggnämnd      

Barn- och utbildningsnämnd  5 035    

Hälsa- och välfärdnämnd  300    

SUMMA 
INVESTERINGSBUDGET 

 34 983    

Tilläggsbudget investeringar uppgår sammantaget till ca 35 mnkr. Detta belopp består av både 
om- och tilläggsbudgetering på 65 mnkr och omdisponering/minskning av befintliga 
budgetbelopp med - 30 mnkr. 

Om- och tilläggsbudget investeringar per projekt framgår av bilaga till ärendet. 

Drift och investeringar 

Nämnder har lämnat förslag på tilläggsbudgetering 2019. Enligt anvisningarna för tilläggsbudget  
avses främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare 
beslutade driftsprojekt som inte slutförts. Omdisponering mellan olika nämnders anslag kan 
också genomföras. 

Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2019 avser 1 695 tkr driftkostnader. 

För att nå beslutad budgetram finns begäran  från kommunstyrelseförvaltningen (1 000 tkr) och 
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samhällsbyggnadsnämnden (695 tkr). Finansiering kan ske från medel för tilläggsbudget, vht 
9103, med 1 695 tkr. För tilläggsbudget, vht 9103 finns ett budgetbelopp på 2 200 tkr. 

Omdisponering kan också ske från överförmyndarens budget med 1 000 tkr. Överförmyndarens 
behov av budget har minskat kraftigt det senaste året på grund av minskning av ärenden för 
ensamkommande barn och ungdomar. 

Investeringar 

Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 34 983 tkr (Varav VA-investeringar 
10 667 tkr). För 2018 var investeringsbudgeten totalt  234,4 mnkkr och av dessa genomfördes 
92,5 mnkr (39 %). 

Om ca 35 mnkr tilläggsbudgeteras så kommer 2019 års investeringsbudget att uppgå till 247 
mnkr vilket är ett högt belopp. 

  

Skatte- och bidragsprognoser 

SKL lämnar en ny skatteunderlagsprognos den 15 februari. 

Finansiering 

Resultatbudget 

Tkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2019 budget 2019 budget 2019 

Verksamhetens intäkter 240 000  240 000 

Verksamhetens kostnader -973 651  -973 651 

Avskrivningar -48 279  -48 279 

Verksamhetens nettokostnader -781 930  -781 930 

Skatteintäkter/bidrag 785 900  785 900 

Välfärdsmiljoner 8 000  8 000 

Finansiella intäkter 2 030  2 030 

Finansiella kostnader -6 200  -6 200 

Årets resultat 7 800  7 800 

Hittills lagda förslag för tilläggsbudget drift påverkar inte resultatbudgeten. 

Kassaflödesbudget 

Mnkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2019 budget 2019 budget 2019 

Den löpande verksamheten    

Resultat 8  8 

Ej likviditetspåverkande poster 52  52 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

60  60 

Investeringsverksamheten    

Nettoinvesteringar -212 -35 -247 

Summa investeringsverksamheten -212 -35 -247 
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Mnkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån 100 0 100 

Amortering av skuld 0 0 0 

Summa finansieringsverksamheten 100 0 100 

    

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -52 -35 -87 

Ökningen av investeringar i tilläggsbudgeten påverkar tillgången på likvida medel negativt. Det 
kan därför inte uteslutas att låneramen kan behöva ökas senare under året. 

Omdisponeringar drift 

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar 

1090 00360 KPR och RFFH -40  

Ansvar för Kommunala pensionärsådet 
samt Rådet för funktionshindrade. 
Överförs från KS till Hälsa och 
välfärdsnämnden. 

7001 00360 KPR och RFFH 40   

7001 77010 Färdtjänst -2 128  

Anslag för färdtjänst överförs från Hälsa 
och välfärdsnämnden till 
Kommunstyrelsen 

1090 77010 Färdtjänst 2 128   

      

      

      

      

      

      

Summa  0   

Omdisponering av verksamheter mellan nämnder efter bedömning av handläggningsansvar. 

Omdisponeringar investeringar 

Ans
v 

Verk
s 

Proj
ekt Text Belopp Mp Kommentar 

       

       

Summa     

Omdisponering och minskning av investeringar på projektnivå framgår av bilaga i ärendet. 



Tilläggsbudget 2019, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2018

Redovisat 

2018

Återstår 

2018

Förslag 

2019

Beslut 

2019 Kommentar

Kommunstyrelsen
1020 08300 0008 Ekonomisystem 1 500 0 1 500 1 500 Projekt genomförs 2019

1031 06100 0004 PA-system 1 500 0 1 500 1 500

Projekt genomförs 2019. (Tilläggsbudgeteras till 

projnr 0012. Samma projekt.)

1031 06100 0012 HR-system 1 500 0 1 500 1 500 Projekt genomförs 2019

1060 88000 0040 Släckbil 3 422 473 2 949 2 949 Projekt ej färdigställt

1060 88000 0051 Fordon räddningstjänst 3 929 2 328 1 601 1 601 Projekt ej färdigställt

1060 88000 0055 Höjdfordon 6 000 0 6 000 6 000 Projekt genomförs 2019

1070 01000 0007 Nytt intranät o hemsida 279 91 188 188 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0203 Samlokalisering serverrum 91 62 29 29 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0503 Ny IT-plattform 1 600 948 652 652 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0505 Utbygg./uppg av trådl nät 500 385 115 115 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0511 Bes. o processys. Kcenter 250 141 109 109 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0512 Utbyte läspl. försk/skola 950 437 513 513 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0513 Utökn. dat. o läspl. BoS 1 150 761 389 389 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0514 AV utr. o int.akt.t. BoS 500 78 422 422 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0515 Tek. för Skoldatatek 640 113 528 528 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0518 Impl.kostn.HR,Eksystem 200 12 188 188 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0519 Utbyte skrivare/kopiatorer 450 115 335 335 Projektet ej färdigställt

1070 02100 0521 Ärendehanteringssyst Kcenter 250 0 250 250 Projektet ej färdigställt

Summa 24 711 5 944 18 767 18 767

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA
3010 08410 0202 AV-tekn, nätv, omdr.fiber 2 500 1 486 1 014 400 Avser investering till fullmäktigesalen.

3010 08410 0209 Inredning Kommunhus 9 649 6 035 3 614 3 600 Avser investeringar till fullmäktigesalen.

3010 08412 0210 Örkenedskolan 25 000 0 25 000 2 400 Projektering behöver ske under 2019.

3010 08416 1306 Simhall Lönsboda 420 170 250 250 Färdigställs i början av 2019.

3010 30200 1307 Utbyte storköksutrustning 500 269 231 230 Behov av investering finns för 2019.

3010 30200 1701 Genomförande, energiproje 2 000 106 1 895 1 500 Pågående projekt.

3010 32130 0080 Industrispår NO 20 424 17 585 2 839 2 800 Pågående projekt.

3000 23110 0802 Nya planområden 500 186 314 314 Pågående projekt.
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Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2018

Redovisat 

2018

Återstår 

2018

Förslag 

2019

Beslut 

2019 Kommentar

3010 32410 0804 Gatubelysning 3 500 248 3 252 3 250

Pågående projekt. Upphandling blir troligen klar inom 

kort vilket gör att mer medel beräknas förbrukas 

under 2019.

3014 23110 0811 Exploater. Hasslaröd Syd 3 000 0 3 000 3 000

Beslut om projektering tas troligen i 

Samhällsbyggnadsnämnden i februari.

3014 05320 0812 Utveckling näringsverksam 7 500 227 7 273 7 200

Belopp behövs för att iordningsställa industrimark på 

bl a NÖ industriområdet.

3014 05320 0815 Utveckl. Naturbruksområde 5 000 0 5 000 500 Medel kan behövas för utredningar.

3010 05350 0833 Fordon driftenhet 2 000 1 078 922 900

Pågående investering enligt fordonsplan som inte 

kunde genomföras 2018 p g a försenad upphandling.

3000 02120 0834 Byggn. stamnät landsbygd 3 970 0 3 970 3 970

Investeringen kan ev. behövas 2019 då utbyggnaden 

utbyggnaden kan komma igång under året då IP-

Only har upphandlat entreprenör.

Summa 85 963 27 390 58 573 30 314

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

3900 54110 0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 540

IP-Only har upphandlat entreprenör vilket gör att 

medeln troligen behövs under 2019.

3900 54110 0905 Åtgärder ledningsnät 10 450 7 351 3 099 3 100 Pågående projekt

3900 54110 0907 ARV, VV, pumpstationer 5 000 4 699 301 300 Pågående projekt

3900 54110 0908 Östra Genastorp-Östanå 500 145 355 350 Pågående projekt

3900 54110 0909 Hasslaröd (VA) 3 000 13 2 987 2 987 Pågående projekt

3900 54110 0910 Särsk dagvattensatsningar 1 500 659 842 840 Pågående projekt

3900 54110 0911 Övervakningssystem/PLC 2 550 0 2 550 2 550 Pågående projekt

Summa 23 540 12 865 10 675 10 667
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Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2018

Redovisat 

2018

Återstår 

2018

Förslag 

2019

Beslut 

2019 Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden

6001 6020 1605 Vht-system skola förskola 1 500 0 1 500 1 500

Utgift i samband med implementering av nytt 

verksamhetssystem för förskola och skola. 

Upphandlingen har pågått under 2018 och kommer 

att slutföras under 2019.

6501 6940 1604 Inventarier, ny fsk Lönsb 2 000 0 2 000 2 000

Inventarier till den nya förskolan i Lönsboda. 

Byggnationen har inte påbörjats förrän i slutet av 

2018 och därför behöver investeringsprojektet flyttas 

över till 2019.

6420 6540 0607 Svetsrobot 700 0 700 700

Inköp av svetsrobot till YH-utbildningen. 

Upphandlingen har tagit längre tid att genomföra än 

beräknat och beräknas vara klar i början av 2019.

6831 4000 0878 Offentlig konst, fsk o skola 475 0 475 475

Inköp av offentlig konst till förskolor och skolor. 

Byggnation av nya förskolor har precis påbörjats och 

därför behöver investeringsprojektet flyttas över till 

2019.

6701 6440 xxxx Bord till textilslöjden 0 0 0 360

Textilslöjdsalarna på Hasslarödsskolan behöver nytt 

bord. Befintliga bord är trasiga och behöver bytas ut. 

För att göra arbetsmiljön bättre i textilslöjdsalen 

önskas att bord med ljuddämpning samt maskinlyft 

köps in.

Summa 4 675 0 4 675 5 035

Hälsa och välfärdsnämnd

7503 74160 1702 Inventarier barnkorttid 300 0 300 300

Har på grund av svårigheter att hitta lokaler inte 

kunnat genomföras 2018.

Summa 300 0 300 300 0

Summa totalt, investeringar exkl VA 115 649 33 334 82 315 54 416 0

Summa totalt, VA-investeringar 23 540 12 865 10 675 10 667 0

Totalt 139 189 46 199 92 990 65 083 0
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Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2018

Redovisat 

2018

Återstår 

2018

Förslag 

2019

Beslut 

2019 Kommentar

Omdisponeringar/minskningar 2019, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2019

Förslag 

2019

Beslut 

2019 Kommentar

Kommunstyrelsen

1060 88000 0060 Fordon och inventarier räddn. tjänst 7 500 -6 000

Ramanslaget minskas för att kompensera 

tilläggsbudgetering av höjdfordon.

1070 01000 0070 IT-investeringar 5 000 -2 000

Ramanslaget minskas för att kompensera beloppet 

för tilläggsbudgetetering gällande IT.

Summa 12 500 -8 000

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA

3010 08410 0290 Ventilationsanl. nya Ekbackeskolan 4 500 -4 500

Investeringen genomförs inte under 2019 då 

lokalerna behöver ses över i sin helhet för att rymma 

fler elever.

3010 08411 1612 Örkeneds förskola 72 000 -20 000

Utgiften för Örkeneds förskola är i år 72 mnkr inkl 

matsal. Årets budgetbelopp kan därför minskas med 

20 mnkr.

3010 08417 xxxx Byggnation äldreboende Lönsboda 0 2 400

Projektering av nytt äldreboende i Lönsboda behöver 

ske redan under 2019.

Summa 76 500 -22 100

Summa totalt, investeringar exkl VA -30 100 0

Summa totalt, VA-investeringar 0 0

Totalt -30 100 0
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 
kommun
Dnr KS/2019:16 003  

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Efter förändringar i ansvarsområden och med beaktande av såväl verksamhets- som 
personalresursmässiga skäl har reglementet för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 
kommun omarbetats. Även kommunstyrelsens förslag till ändringar, enligt beslut den 30 
januari 2019, § 17, har arbetats in i förslaget till reglemente. Den text som 
omarbetats/ändrats har gulmarkerats. 

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun

Petra Gummeson Benny Nilsson 

Kommundirektör Kanslichef 

http://www.osby.se/
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 
kommun
Dnr KS/2019:15
Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 2019, § 

1. Allmänt syfte med verksamheten i KPR
Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för äldre, 
och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen.

Kommunens mål för vård och omsorg ska uppnås i samråd med företrädare för ålders- och 
förtidspensionärernas organisationer inom kommunen.

Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget, 
att KPR ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

2. Organisatorisk tillhörighet
KPR, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och välfärdsnämnden, är sam-
mansatt av representanter från kommunen och pensionärsorganisationer.

3. KPR:s uppgifter
Kommunen ska informera KPR om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utform-
ning och organisation, som berör pensionärskollektivet, och inhämta synpunkter från KPR i 
så tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell 
nämnd eller styrelse.

Pensionärsorganisationernas representanter kan i KPR aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 
av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. KPR ska vara ett refe-
rens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer.

KPR ska inte behandla ärenden som rör enskild person.

4. Sammansättning
KPR består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av sammanlagt tio (10) leda-
möter och tio (10) ersättare som utses i enlighet med vad som anges nedan.

Hälsa- och välfärds- respektive miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen 
vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare i KPR. Kommunstyrelsen utser därefter dessa två 
(2) ledamöter och ersättare från hälsa- och välfärds- respektive miljö- och byggnämnden att 
ingå i KPR. Den av hälsa- och välfärdsnämnden föreslagna ledamoten och ersättare utses 
härvid till ordförande respektive ersättare för ordföranden i KPR. Härutöver utser 
kommunstyrelsen ytterligare en (1) ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen att 
ingå i KPR.
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4. Sammansättning forts.

Sju (7) ledamöter, med sju (7) personliga ersättare, utses av de pensionärsorganisationer med 
betalande medlemmar, som finns i kommunen och tillhör en riksorganisation av PRO eller 
SPF, enligt följande.

Organisation Ledamöter Personliga ersättare
SPF Osby 2 2
PRO Loshult 1 1
PRO Osby kommun 2 2
PRO Örkened 2 2

Av dessa företrädare för pensionärsorganisationerna utses vice ordförande och ersättare för 
vice ordföranden i KPR.

5. Arbetsordning för KPR
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

KPR ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras av ord-
föranden tillsammans med sekreteraren.

Extra sammanträde ska hållas om KPR:s ordförande, majoriteten av ledamöterna eller hälsa- 
och välfärdsnämnden begär det.

Ledamot ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekretera-
re anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig kallelse 
och föredragningslista sänds till ledamöterna samt, för kännedom, till ersättare, senast tio 
(10) dagar före sammanträde. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in.

Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före 
sammanträde och representera KPR i frågor där inte hela KPR sammankallas.

En (1) ledamot i Rådet för funktionshindrade (RFFH) har närvarorätt på KPR:s möten.

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 
administration och samordning av KPR:s sammanträden.

6. Sammanträdesersättning
Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av kommun-
fullmäktiges fastställt arvodesreglemente för förtroendevalda.

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KPR eller hälsa- och välfärdsnämnden.









1

Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby 
kommun
Dnr KS/2019:15
Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 2019, §

1. Allmänt syfte med verksamheten i RFFH
Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för de 
funktionshindrade, och i nära samverkan med deras organisationer främja goda miljöer i 
kommunen.

Kommunens mål för de funktionshindrade ska uppnås i samråd med företrädare för deras 
organisationer inom kommunen.

Rådet för funktionshindrade (RFFH) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig infor-
mation mellan kommunen och företrädare för funktionshindrades organisationer. Det är 
därför angeläget, att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas.

2. Organisatorisk tillhörighet
RFFH, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och välfärdsnämnden, är 
sammansatt av representanter från kommunen och från funktionshindrades organisationer.

3. RFFH:s uppgifter
Kommunen ska informera RFFH om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utform-
ning och organisation, som berör funktionshindrade, och inhämta synpunkter från rådet i så 
tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd 
eller styrelse.

De funktionshindrades representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kom-
munala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
verksamhetsutbud som berör funktionshindrades förhållanden i samhället. RFFH ska vara 
ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör funktionshindrade.

RFFH ska inte behandla ärenden som rör enskild person.

4. Sammansättning
RFFH består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av fem (5) ledamöter och fem 
(5) personliga ersättare varav hälsa- och välfärds-, barn- och utbildnings-, 
samhällsbyggnads- respektive miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen 
vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare i KPR. Kommunstyrelsen utser därefter dessa 
fyra (4) ledamöter och ersättare från hälsa- och välfärds-, barn- och utbildnings-, 
samhällsbyggnads- respektive miljö- och byggnämnden att ingå i RFFH. Den av hälsa- och 
välfärdsnämnden föreslagna ledamoten och ersättare utses härvid till ordförande respektive 
ersättare för ordföranden i RFFH. Härutöver utser kommunstyrelsen ytterligare en (1) 
ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen att ingå i RFFH.
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4. Sammansättning forts.
Härutöver består RFFH, även det för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av leda-
möter och ersättare som företräder funktionshindrades organisationer. De funktionshindra-
des organisationer bör beakta åldersfördelningen bland de personer som avses representera 
dem på så sätt att såväl barn, ungdomar, vuxna som äldre är representerade.

Av dessa företrädare för pensionärsorganisationerna utses vice ordförande och ersättare för 
vice ordföranden i RFFH.

5. Arbetsordning för RFFH
Hälsa- och välfärdsnämnden utser ordförande och ersättare för ordföranden i RFFH. Vice 
ordförande och ersättare för vice ordföranden utses bland företrädarna för de funktionshin-
drades organisationer för mandatperioden.

Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

RFFH ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras till-
sammans med sekreteraren.

Extra sammanträde ska hållas om RFFH:s ordförande, majoriteten av ledamöterna eller 
hälsa- och välfärdsnämnden begär det.

Ledamöter ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekre-
terare anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig 
kallelse och föredragningslista sänds till ledamöterna, för kännedom till ersättare, senast tio 
(10) dagar före sammanträden. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in.

Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före 
sammanträde och representera RFFH i frågor där inte hela RFFH sammankallas.

En (1) ledamot från kommunala pensionärsrådet (KPR) har närvarorätt på RFFH:s möten.

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende admi-
nistration och samordning av RFFH:s sammanträden.

6. Sammanträdesersättning
Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt Kommunfull-
mäktiges fastställda regler för förtroendevalda.

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av RFFH eller hälsa- och välfärdsnämnden.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Benny Nilsson 
0709 – 318 166 
benny.nilsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby 
kommun
Dnr KS/2019:15 003  

Förslag till 

Kommunfullmäktige föreslås besluta.

Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Efter förändringar i ansvarsområden och med beaktande av såväl verksamhets- som 
personalresursmässiga skäl har reglementet för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby 
kommun omarbetats. Även kommunstyrelsens förslag till ändringar, enligt beslut den 30 
januari 2019, § 18, har arbetats in i förslaget till reglemente. Den text som 
omarbetats/ändrats har gulmarkerats. 

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Reglemente för rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun.

Petra Gummeson Benny Nilsson

Kommundirektör Kanslichef 

http://www.osby.se/
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post 
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1
Dnr SBN/2019:39 214  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har behov av fler bostäder i ett centrumnära läge med direkt närhet till 
butiker, matvaruaffärer och kollektivtrafiksmöjligheter. Behoven av nya äldreboenden har 
också ökat i Lönsboda. Detaljplaneförslaget innebär i huvudsak att möjliggöra 
bostads- och vårdbebyggelse i centrala Lönsboda, men också andra verksamheter som kan 
nyttjas i centrum såsom kontor och handel.

Stortorget i Lönsboda är idag till största delen obrukat frånsett de dagar då det anordnas 
marknad och eventuell cirkus på platsen. Den stora markytan som torget utgör kan därför 
användas mer effektivt. Marknaden har flyttats till gamla busstorget, strax söder om 
planområdet. Detta busstorg har iordningsställts med ny asfaltering, belysning, konstverk, 
m.m.

Det aktuella planområdet ligger centralt i Lönsboda tätort och omfattar del av fastigheten 
Lönsboda 44:1. Södra delen av planområdet utgörs av en allmän parkering som främst 
används av boende och närliggande verksamheter. Inom planområdet finns en 
toalettbyggnad och en transformatorstation. Trots det centrala läget för planområdet är 
bebyggelse och exploateringsraden förhållandevis låg. Bebyggelsen karaktäriseras 
mestadels av markbostäder, främst i 1-2 våningar.

Efter granskning 2 har ett antal synpunkter från fastighetsägare inkommit.

Gällande stadsplan fastställdes 1936-02-24 och anger ingen användning för planområdet.

Översiktsplanen antagen 2010-11-29 av kommunfullmäktige redogör inte i någon större 
utsträckning för planområdet.

Förslag till detaljplan handläggs med utökat förfarande efter att ha drivits med 
standardförfarandet.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande 2
Fastighetsägarförteckning

 

Beslutet skickas till:

Kettil svensson och samhällsbyggnad 

 

Mathias Karlsson Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

området.

GRÄNSER

Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Gång- och cykelvägGC-väg

Kvartersmark

Bostäder, centrum, vård, handel, kontor

BCDHK

Tekniska anläggningar, transformatorstation

E

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

Största byggnadsarea i procent inom planområdete
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BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

MARKENS ANORDNANDE

Utfart och stängsel

Utfartsförbud med detaljplanegräns

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning och omfattning

Högsta byggnadshöjd i meter

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska

ledningar. Verksamheter ska inte försvåra bibehållandet av

elektriska starkströmsanläggningar.

u

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av Lönsboda 44:1.

Stortorget.

Osby kommun

Upprättad 2017-04-19. Koordinatsystem Sweref 99 13 30 & RH 2000. A3 papper.

Antagandehandling

REV 2019-01-28

SBN/2019:39 BN

Antagande

BN

Laga kraft

Till planen hör:

Plan- och genomförandebeskrivning,

granskningsutlåtande 2 och fastighetsförteckning

Mathias Karlsson

Samhällsbyggnadschef

Kettil Svensson

Planarkitekt FPR/MSA
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Barn och utbildning 
Sara Johansson 
/0709-318313/
sara.johansson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Biblioteksplan 2019-2022 för Osby kommun
Dnr BUN/2019:33 800
        KS/2019:84   800

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden antar Biblioteksplanen 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet

Enligt bibliotekslagen 17§ ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Biblioteksplanen avser åren 2019-2022. Biblioteksplanen täcker folk- 
och skolbiblioteken vars verksamhet grundar sig på bibliotekslagen samt skollagen. 
Biblioteksplanen fastlår vikten av bemannade bibliotek för att få ett hållbart samhälle. En 
mötesplats för människor, litteratur och kultur ger den enskilde och samhället 
demokratiska värden, bildning, integration, igenkänning. 

Grundverksamheten med bemannade öppettider på biblioteken är av vikt för en god 
verksamhet. I samverkan med kultur och fritid, övriga förvaltningar, Skåne nordost-
kommunerna samt studieförbund kommer biblioteken att erbjuda verksamhet för alla 
prioriterade målgrupper, däribland barn och unga. Verksamhetsmålen blir följande: 

År 2022 har antalet besökare till folkbiblioteket i Osby kommun ökat med 10 % jämfört 
med år 2018.  Målet mäts via Kolada.se, besök på hemsidan och youtube. 

År 2022 ska antalet utlån till barn och unga ha ökat med 10 % jämfört med år 2018. Målet 
mäts via Kolada.se

År 2022 ska 100 % av personalen på biblioteket ha fått utbildning i bemötande/värdskap 
samt ha fått tillgängliggöra sig kunskap om behov/önskemål hos de olika målgrupperna 
som biblioteket vänder sig till. 

Målen är tillkomna med stöd ur bibliotekslagen, den regionala biblioteksplanen, den 
föregående biblioteksplanen och den fritidspolitiska planen, Unescos biblioteksmanifest 
och FNs barnkonvention. 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

- Bibliotekslagen (2013:801)
- Regional biblioteksplan 2017-2020 
- Biblioteksplan 2019-2022 

 

Beslutet skickas till 

Kultur och fritid, Enhetschef och Bibliotekschef

Barn och utbildning, Förvaltningschef, Områdeschef gymnasiet och vuxenutbildning, 
områdeschef Grundskola, Områdeschef förskola samt verksamhetsutvecklare

 

Reia Sofiadotter Collberg Mia Johansson 
Kultur och fritidschef Förvaltningschef



 

 

  

Biblioteksplan  

2019-2022 
 

  



 

 

 

”Ett barn som blir läst för regelbundet har ett ordförråd på 50 000 ord när den är 

17 år att jämföra med 15 000 ord hos ett barn som inte har blivit läst för”. 

Treåringar som har någon som dagligen läser högt för sig har det mycket lättare när de börjar skolan, att lyssna 

på berättelser verkar också stimulera andra förmågor till exempel matte.1  - Folkbiblioteket i Osby satsar därför 

på att barn och vuxna läser tillsammans 

 

 

”På biblioteken kan en vara utan att ange några skäl och utan att behöva betala 

något, delta i de olika aktiviteter som anordnas eller om en vill ha en lugn och tyst 

miljö för studier, avkoppling eller läsande”    

- Folkbiblioteket i Osby satsar på bemötande, att få fler besökare och öka värdet för den enskilde 

kommuninvånaren som mötesplats 

 

  

                                                             
1 The Millenium Cohort Study 4. User´s Guide to Initial findings 

http://www.cls.ioe.ac.uk/page.aspx?&sitesectionid=1330&sitesectiontitle=MCS+age+11+initial+findings 

 

http://www.cls.ioe.ac.uk/page.aspx?&sitesectionid=1330&sitesectiontitle=MCS+age+11+initial+findings


 

 

Förord 

Osby kommuns vision är på spåret och naturligt nära. Detta innebär att Osby kommun är måna om att 

ha ett hållbart samhälle som utvecklas i takt med övriga samhället. För att skapa långvarig hållbarhet i 

Osby kommun krävs en väl fungerande biblioteksverksamhet, där det läggs stora resurser på att bemanna 

biblioteken och att fokusera på barn och ungas rätt till ordet. Om det inte satsas på biblioteken i Osby 

kommun kommer barn och ungas läsutveckling försämras, bildning och kunskap hos kommunens invånare 

sjunka och de demokratiska värdena bibehålls inte. 

Vi vill ha ett hållbart samhälle där Osby kommuns invånare får möjlighet att leva hållbart. För att få 

balans i din tillvaro behöver du få möjlighet att uttrycka dig och ta del av information, kultur och media. I 

mötet med litteratur och kultur händer det något positivt i dig som får betydelse för dig men även för din 

omgivning. Det är av vikt att förstå att biblioteken erbjuder detta för individen, människor, kommunen och 

samhället.  

Biblioteken verkar för demokrati, kunskapsutveckling och fri åsiktsbildning. Folkbiblioteken i Osby kommun 

är en öppen mötesplats för alla invånare. På biblioteken får du fritt ta del litteratur, information, musik, 

film och kulturupplevelser. Skolbiblioteksverksamheten och skolbibliotekarien har ett viktigt pedagogiskt 

uppdrag som både är en tillgång för elever och lärare i kommunen. 

Både folk- och skolbibliotek är lagstadgad verksamhet som arbetar utifrån tydliga uppdrag enligt 

biblioteks- samt skollagen. Enligt bibliotekslagen skall alla kommuner anta en biblioteksplan som anger 

verksamheten på biblioteksområdet. Osby kommuns biblioteksplan gäller 2019-2022 och är antagen av 

kommunfullmäktige. Biblioteksplanen följs årligen upp genom verksamhetsplaner och 

verksamhetsberättelser vid respektive verksamhet.  

All biblioteksverksamhet i Osby utgår ytterst från artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, FN:s barnkonvention, Unescos skol- och folkbiblioteksmanifest, bibliotekslagen, skollagen, 

Skånes regionala biblioteksplan och värdegrunden och målen för Osby kommun. 

 
 
 
 
Sara Johansson  
Bibliotekschef  
Kultur- och fritid 
Barn och utbildningsförvaltningen 

  



 

 

Biblioteken i Osby kommun 
 

Folkbiblioteken i Osby kommun består av huvudbiblioteket i Osby, samt filialerna i Lönsboda och 

Killeberg. Huvudbiblioteket har öppet 35 timmar/vecka och filialerna har sammantaget öppet 14 

timmar/vecka. Hösten 2017 infördes Meröppet bibliotek på Osby bibliotek vilket innebär att de som är 

Meröppet-låntagare kan använda biblioteket även under obemannade tider med hjälp av sitt lånekort och 

en kod mellan 07.00-22.00, vardag som helgdag.  

Lönsboda bibliotek som är beläget i Medborgarhuset har bemannade öppettider 11 timmar/vecka. 

Biblioteket i Killeberg är ett integrerat folk och skolbibliotek, där folkbiblioteksdelen är öppen tre 

timmar/vecka och skolbiblioteket fem timmar/vecka.  

Skolbiblioteket i Killeberg bemannas av skolbibliotekarie och folkbiblioteket ansvarar för den allmänna 

bemanningen. Folkbiblioteket har år 2018 sex heltidstjänster fördelade på sju anställda. Skolbiblioteken 

har två årsarbeten bemannas av två skolbibliotekarier.  

  



 

 

Verksamhetsmål för folkbiblioteket i Osby kommun 2019-2022 
Nedanstående tre mål har tagits fram för folkbiblioteken i Osby kommun år 2019 till 2022. 

 

Mål 1: År 2022 har antalet besökare till folkbiblioteket i Osby kommun ökat med 10 % jämfört med år 

2018.  Målet mäts via Kolada.se, besök på hemsidan och youtube.  

Syftet är att stärka vår roll som samhällsaktör och att folkbiblioteken i Osby kommun är en självklar 

mötesplats i samhället. Att biblioteket är en naturlig del av livet för barn, unga, medelålders och äldre 

samt för individ, grupp och samhälle såväl fysiska som den virtuella mötesplatsen.  

Vi uppnår målet genom fler samarrangemang med andra aktörer, se över övriga bemannade öppettider 

för att optimera dem för alla, tillgängligheten till folkbiblioteket i alla orter. Erbjuda program från liten till 

stor för att få fler besök från individer och grupper i alla åldrar. Utbildning i digital delaktighet.  

 

Mål 2: År 2022 ska antalet utlån till barn och unga ha ökat med 10 % jämfört med år 2018. Målet mäts 

via Kolada.se 

Syftet är barns rätt att kunna ta del av information, rätten att uttrycka sig, rätten till kunskap och bildning. 

För att på ett jämlikt och hållbart sätt bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle 

Att fler tar del av media- och programutbud. Utveckla den fysiska miljön och göra den mer kreativ och 

lekande som lockar till interaktion. Öka antal aktiva låntagare och deltagare i programverksamhet genom 

läsfrämjande arbete. Att ha dialog med föreningar och studieförbund. Arbeta uppsökande och formalisera 

arbetet med de yngsta barnen tillsammans med förskola och BVC.  

 

Mål 3: År 2022 ska 100 % av personalen på biblioteket ha fått utbildning i bemötande/värdskap samt  

ha fått tillgängliggöra sig kunskap om behov/önskemål hos de olika målgrupperna som biblioteket 

vänder sig till.  

Syftet är att besökarna på folkbiblioteken upplever sig vara delaktiga i utbud/program oavsett 

förutsättningar och från olika prioriterade målgrupper. Att rikta oss/nå ut till de någon gång- besökare och 

få dem att bli ofta-besökare. Att kunna möta 

de utmaningar den nya tekniken ger både 

besökare och personal.  

Vi uppnår målet genom målgruppsanalyser 

och utbildning i värdskap, samt fortbildning i 

den nya tekniken för personalen. Utveckla 

teknik dropin och olika event som vänder sig 

till alla oavsett förutsättningar.  

 

 

 



 

 

Uppdrag och styrdokument 
Folkbiblioteken är skyldiga enligt bibliotekslagen att ha fokus på vissa uppdrag och målgrupper. För att 

upprätthålla lagen krävs resurser och god personaltäthet. 

§2 demokratiska samhället, fri åsiktsbildning, kunskapsförmedling 

Bibliotekslagens 2§ förklarar folkbibliotekens uppdrag att verka för ett demokratiskt samhälle, 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning2. 

 §4,5,8 fokusgrupper 

Bibliotekslagen anger även specifika målgrupper som 

skall ägnas särskild stort fokus. Dessa målgrupper är 

funktionshindrade, barn och unga, minoritetsspråk och 

personer med annat modersmål än svenska 

Skolbibliotek  

Bibliotekslagen anger i §10 att enligt 2 kap 36§ i 

skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till 

skolbibliotek3. 

Unescos biblioteksmanifest, FN:s barnkonvention 

FN:s barnkonvention och Unescos skol- och folkbiblioteksmanifest betonar rätten för alla barns rätt att 

kunna ta del av information, rätten att uttrycka sig, rätten till kunskap och bildning. För att på ett jämlikt 

och hållbart sätt bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle.  

Regionala biblioteksplanen 

Region Skåne har utarbetat en regional biblioteksplan för åren 2017-2020. Den regionala biblioteksplanen 

behandlar fyra utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten. De områdena är demokrati 

och fri åsiktsbildning, folkbibliotek för alla, digitalisering och litteratur- och läsfrämjande.4  

Biblioteksplanen 2015-2018  

Biblioteksplanen för 2015-2018 är en del av den Kultur- och fritidspolitiska planen för Osby kommun. 

Biblioteksplanen berörde åtgärder utifrån utgångspunkter, uppdrag, mötesplats och samarbeten. Ett stort 

antal av de uppsatta målen är uppnådda. Detta ligger till grund för det fortsatta arbetet och utvecklingen 

av biblioteksverksamheten i Osby kommun.  

 

                                                             
2 Bibliotekslagen (2013:801) 
3 Bibliotekslagen (2013:801) §10. 
4 Regionala biblioteksplanen https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-
kulturplan-for-skane-2016-2019/ 



 

 

Målgrupper  
Barn och unga 

Folkbiblioteken har särskilt fokus på barn och unga. Biblioteken erbjuder läsfrämjande aktiviteter som 

babysagor, pytteträff, sagostund och särskilda träffar med alla kommunens sexåringar. På loven erbjuder 

biblioteken aktiviteter av olika slag för barn och unga som lockar till läslust, skapande och kreativitet. Alla 

barn i Osby kommun erbjuds en bok vid tre tillfällen fram till dess de fyller sex år. I samband med BVC-

besök, när de fyller 4 år och i samband 

med besök på biblioteket med sin 

förskoleklass.  

Personer med annat modersmål och 

minoritetsspråken 

Folkbiblioteken erbjuder litteratur på 

andra språk, utlån av språkkurser etc. 

samt språkcafé där svenskar och 

nysvenskar träffas och pratar på lätt 

svenska.  

Funktionsnedsättning 

 Den prioriterade målgruppen personer 

med funktionshinder erbjuds extra stöd i form läsning via s.k. daisy-skivor och egen nedladdning av 

litteratur från MTM (Myndigheten för tillgänglig media) som administreras via biblioteken. På bibliotekets 

Äppelhylla finner man litteratur och media för personer med olika funktionsnedsättningar, samt litteratur 

till anhöriga om att leva med funktionshinder.  

 

Verksamhet  
Folkbiblioteken tillhandahåller ett brett urval av litteratur, musik, film och spel. Tillgänglighet och 

profession är ett krav för att kunna tillmötesgå kommuninvånare i deras behov. Den digitala 

utvecklingen lämnar också ett stort behov av stöd och guidning för att använda sig av de möjligheter 

teknikutvecklingen ger. För att bibehålla ett demokratiskt samhälle krävs bland annat att 

kommuninvånarna är kapabla till att 

ta ställning till trovärdig 

information. Detta kan biblioteken 

bistå med i sin specialkunskap kring 

information, källkritik och litteratur.  

Läsfrämjande 

Det läsfrämjande arbetet drivs både 

bland barn, unga och vuxna i form av 

sagostunder, bokprat, författarbesök 

och högläsning exempelvis vid Kura 

skymning och Decembermys.  



 

 

Integration/mötesplats  

Biblioteken är en öppen mötesplats där vi kan överbrygga olikheter när vi möts i ett gemensamt intresse 

eller i en aktivitet. Språkcafé kan vara en plattform för att utveckla språket tillsammans. Författarbesök 

anordnas med särskild inriktning på olika språk. Andra initiativ till mötesplats är Läxhjälp och Stickkafé 

som anordnas i samarbete med frivilliga. 

Digital delaktighet 

Digital delaktighet innebär kunskaper att navigera i den digitala världen. På lärtillfällen och på teknik 

dropin på biblioteken kan människor få hjälp med just detta. Om man ännu inte har lärt sig att använda 

eller navigera i det digitala samhället lämnar detta ofta ett stort utanförskap och människor kan inte 

känna sig delaktiga i samhället på lika villkor.  

Kulturarrangemang 

På biblioteken kan du ta del av kulturarrangemang. Vi erbjuder kulturupplevelser i olika former; 

författarbesök, teater, film, utställningar, eget skapande.  

 

Samverkan 
Snokabiblioteken 

Folkbiblioteken i Osby kommun har ett genomgripande samarbete med biblioteken i Skåne Nordost 

genom gemensam utvecklingsplan, bibliotekskatalog, digitalt bibliotek – webbsida och server. Vi deltar i 

arbetsgrupper för alla verksamhetsområden såsom barnverksamhet, hemsida, datasystem, mångspråk 

och medieinköp. 

Kultur Osby kommun 

Osby kultur och folkbiblioteken har ett tätt samarbete kring att erbjuda olika typer av kulturupplevelser 

för kommunens invånare. Osby konsthall är belägen i Osby bibliotek och där arrangeras utställningar som 

även kommer bibliotekens besökare till del. 



 

 

Studieförbund 

Folkbiblioteken samarbetar med de olika studieförbunden för att erbjuda ett brett och varierat utbud av 

föreläsningar och lärtillfällen. 

Skola och övriga förvaltningar inom kommunen 

Folkbiblioteken samarbetar med skolbibliotekarier kring bokpool för lärare, bokprat/bokjury och 

sommarboken för att ge barn och unga tillträde till litteraturupplevelser både på fritiden och på skoltid. 

 

Skolbibliotek i Osby kommun 
Med syftet att ge varje elev möjlighet till fördjupad kunskap och ökad måluppfyllelse ska 

skolbiblioteksverksamheten i Osby kommun:   

1. Erbjuda ett mångfacetterat och brett bestånd, anpassat efter skolans elever och 

läroplanens mål, med olika sorters texter i en lokal specifikt anpassad för skolbibliotekets 

verksamhet.   

2. Samarbeta med och föra en dialog med skolledningen. Detta är en av de viktigaste 

faktorerna för att ett skolbibliotek skall fungera som ett pedagogiskt redskap och för att 

skolbiblioteket skall kunna bli, och fortsätta vara, en självklar del i undervisningen.   

3. Verka aktivt för ett samarbete med pedagoger och övrig personal utifrån det centrala 

innehållet i LGR11 och berör områdena informationskompetens, källkritik och 

läsfrämjande.   

4. Ta till vara, uppmuntra och utveckla elevens läslust och nyfikenhet i och utanför 

klassrummet.   

5. Erbjuda alla elever möjligheter att utveckla sin medie- och informationskunnighet samt 

sin förmåga att tillägna sig kunskap på egen hand.   

6. Med stöd i bibliotekslagen 8 § ägna särskild uppmärksamhet åt elever med 

funktionshinder samt elever med annat modersmål än svenska.   

    

Nationella och internationella övergripande mål  I formuleringarna av ovanstående punkter stödjer vi oss 

främst på citat ur följande dokument:   

IFLA/UNESCO:s Riktlinjer för skolbibliotek  

 Enligt IFLA/UNESCO:s Riktlinjer för skolbibliotek skall skolbiblioteket förmedla ”kunskap och tankar som 

är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket [skall ge] eleverna de 

färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga 

för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare. ” (IFLA/UNESCO, s. 7)   Vidare säger IFLA/UNESCO att 

skolledning, pedagoger och bibliotekarie tillsammans skall planera skolans pedagogiska arbete.   

Skollagen (2010)    

”36 § Eleverna i grundskolan […] ska ha tillgång till skolbibliotek.”   

Bibliotekslagen (1996)   

”8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare 



 

 

och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 

anpassade till dessa gruppers behov. ”   

  ”9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 

erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning.”   

Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (LGR11)   

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. 

Det är också nödvändigt att eleven utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och 

att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lgr 11, s 9)   

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lgr 11, s. 9)   

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna 

ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som 

främjar entreprenörskap.” (LGR11 s.9)   

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola   … kan lära, utforska och arbeta 

både självständigt och tillsammans med andra,   … kan använda sig av ett kritiskt tänkande och 

självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,  … kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”  (Lgr 11, s. 

13f)   

Övergripande arbetsplan för skolbiblioteken   

Tillsammans med berörda pedagoger utformas lektionerna utifrån elevernas behov. För en mer detaljerad 

arbetsplan hänvisar vi skolbibliotekens lokala arbetsplaner. 

 

 

Gymnasiet och Vuxenutbildningen  
Skolbiblioteket har en viktig funktion i två av skolans uppdrag – att hjälpa eleven att utvecklas sin läs- och 

skrivförmåga. – att hjälpa eleven att förbättra sin förmåga att hantera information.  

Skolbiblioteket ska ges förutsättningar att bidra till skolans pedagogiska utveckling och vara ett stöd för 

lärarna i deras verksamhet. Biblioteket har en lärande roll och ska vara en integrerad del av 

undervisningen. Bibliotekspersonalen ska ge eleverna uppmuntran och stimulans så att de kan förverkliga 

sina kunskapsmål.  

Bibliotekspersonalen ska aktivt bedriva olika former av läsfrämjande verksamhet med mål att uppmuntra 

eleverna och stödja dem i deras läs- skriv- och språkutveckling. Alla elever ska ges möjlighet att ta del av 

bibliotekets resurser utifrån vars och ens egna förutsättningar.   



 

 

Eleverna ska ges handledning och träning i informationssökning och tillgång till ett kritiskt perspektiv på 

informationsmängden. Detta arbete ska bedrivas i anslutning till ämnena av lärare och bibliotekarie i 

samarbete.   

Mål för tal- läs- och skrivutveckling Skolbibliotekarien bör bidra till att skapa en kreativ, utvecklande miljö i 

skolan genom att erbjuda biblioteket inte bara som rum för bokutlåning och läsning, utan även för samtal, 

skrivande och berättande. Skolbiblioteket ska vara en språkstimulerande plats där man läser, skriver, talar 

och lyssnar på varandra. Tillsammans med läraren ska bibliotekarien bidra till att skapa lust och förståelse 

för språket.   

Förutom att vara ett språkrum ska skolbiblioteket också vara en mötesplats där eleverna får ta del av vårt 

kulturarv, exempelvis möta en författare eller titta på en utställning.   

Mål för informationskompetens – fem övergripande färdigheter Eleven bör – ha förmåga till 

faktagranskning och problemdefinition – förståelse för de problem och möjligheter som dagens massiva 

informationsflöde innebär – förmåga att finna lämpliga metoder för planering, insamling, bearbetning och 

presentation – förtrogenhet med såväl tryckta som elektroniska informationskällor som verktyg  

Delmål som eleverna bör ha uppnått i år 3 i gymnasiet Eleven bör – kunna fokusera och avgränsa ett 

ämne och göra en relevant problemformulering. – känna till de vanligaste leverantörerna av information 

såsom bibliotek, myndigheter, arkiv, museer, databaser och Internet. – kunna använda alla viktiga 

sökverktyg som står tillbuds. – kunna använda en bred och effektiv sökstrategi.  

– känna till offentlighetsprincipen, datalagen och upphovsrätten. – kunna använda ett analytiskt tänkande 

och kritiskt kunna granska och jämföra fakta från olika texter och källor, samt kunna värdera dessa. – 

kunna skriva en korrekt källförteckning.   

  

Referenser:  
➢ Bibliotekslagen (2013:801)  

➢ Regionala biblioteksplanen https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-

planer/regionalkulturplan-for-skane-2016-2019/  

➢ Schultz-Jones, Barbara och Dianne Oberg, red (2015). IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek. 

Pedagogiska Centralen, Malmö.   

➢ Skolverket (2010). Skollagen. Fritzes, Stockholm.   

➢ Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet. Fritzes, Stockholm. 
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REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN  
2017–2020, REGION SKÅNE

Uppdrag och syfte
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokra-
tiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla ska kunna vara 
delaktiga i samhällslivet. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, 
utan avgränsning till de som har svenskt medborgarskap eller är folkbokförda i en viss kommun. De målgrup-
per som är särskilt prioriterade är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med 
annat modersmål än svenska samt barn och unga.

Lagen föreskriver att kommuner och landsting ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin biblioteksverk-
samhet. För Region Skånes del innebär det att biblioteksplanen ska omfatta de biblioteksverksamheter som 
Region Skåne är huvudman för, det vill säga den regionala biblioteksverksamhet som Region Skånes kultur-
förvaltning bedriver samt sjukhusbiblioteken, som är organisatoriskt placerade i hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningarna Sund, Kryh och SUS. Verksamheterna benämns i fortsättningen regional biblioteksverksamhet och 
sjukhusbiblioteken.

Planen har tagits fram på uppdrag av och i ett samarbete mellan 
kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och fastställts 
av regionfullmäktige. Den regionala biblioteksplanen är ett 
styrdokument som gäller för både regional biblioteksverksamhet 
och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver uppdrag och utveck-
lingsområden för var och en av verksamheterna, men anger också 
områden för samarbete dem emellan.

Regional biblioteksverksamhet  
och sjukhusbiblioteken
Kulturförvaltningen ansvarar för regional biblioteksverksamhet 
i Skåne bland annat genom att fördela statliga och regionala 
bidrag till utvecklingsprojekt på folkbibliotek och anordna samt 
ge bidrag till fortbildning för bibliotekspersonal. Fokus ligger på 

Cecilia Bodelsson och Lotte Johannesson, bibliotekarier 
på Bjärreds respektive Lomma bibliotek, deltar i utbild-
ning för Talboken kommer, en ny tjänst för att förmedla 
talböcker till it-ovana låntagare. Foto: Tove Eriksson
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gemensamt lärande, forskning för utveckling och samarbete samt 
nätverk och dialog. Kulturförvaltningen främjar genom regional 
biblioteksverksamhet även likvärdig tillgång till litteratur, infor-
mation och kultur genom att stärka infrastrukturen och medie-
samarbetet mellan biblioteken.

Sjukhusbiblioteken är en sjukhusövergripande resurs för personal, 
sjukvårdsledning, forskare och studerande samt patienter, närstå-
ende och allmänhet. De verkar som en effektiv informationsverk-
samhet för att säkra kvalitet i vården, men är också mötesplatser 
och verktyg för forskning, lärande, hälsa och kultur. Patienter, 
närstående och allmänhet erbjuds patientinformation, patientut-
bildningar, populärmedicinska föreläsningar i samarbete med 
vården, läkande läsning och kulturförmedling.

Lagar, styrdokument och strategier
Region Skåne har ett antal övergripande styrdokument och 
gällande lagstiftning att förhålla sig till. Dels sådana som är 
gemensamma för den regionala biblioteksverksamheten och för 
sjukhusbiblioteken och dels sådana som är specifika för respektive 
verksamhetsområde. Dessa har varit viktiga utgångspunkter under 
framtagandet av biblioteksplanen. 

Gällande lagstiftning

• Bibliotekslag (2013:801)

• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

• Patientlag (2014:821)

Gällande regionala styrdokument

• Det öppna Skåne 2030, Skånes  
regionala utvecklingsstrategi

• Forskningspolicy Region Skåne

• Region Skånes strategiska  
handlingsplan för forskning  
inom hälso- och sjukvården

• Strategi för förbättringsarbete  
i Region Skåne 2016–2020

• Regional kulturplan för  
Skåne 2016–2019

• Region Skånes strategi samt  
handlingsplan för kultur och  
hälsa 2015–2020

Oscar, Magnus och Julia 
Forsstedt pysslar tillsammans 
utanför Biblioteksbussen på 
Malmöfestivalen. 
Foto: Tove Eriksson
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Bild från förskolebesök på Malmö stadsbibliotek. 
Foto: Erik Leo, Malmö stadsbibliotek



Bakgrund 
Den tidigare länsbiblioteksfunktionen med huvuduppgift att komplettera kommunbibliotekens mediebestånd 
förändrades när Kultursamverkansmodellen1 infördes 2011. Regionerna fick då ansvaret för att fördela de stat-
liga bidragen inklusive medel och huvudmannaskap för den regionala biblioteksverksamheten. Prioriteringar 
och utvecklingsområden måste beskrivas i kulturplaner. Kulturförvaltningens organisation är därför anpassad 
efter samverkansmodellens intentioner med gränsöverskridande samarbeten. Uppdraget att ansvara för regional 
biblioteksverksamhet är en integrerad del av den samlade Kulturförvaltningen. Det innebär att biblioteksut-
veckling bedrivs i nära samarbete med andra verksamhetsområden såsom till exempel kulturarv, folkbildning 
samt kultur och hälsa.

Den regionala biblioteksverksamhetens inriktning har förändrats från medieförsörjning till ett mer strategiskt, 
konsultativt och utvecklande arbetssätt. 

Uppdrag för regional biblioteksverksamhet
Den regionala biblioteksverksamheten styrs främst av Bibliotekslagen och av den regionala kulturplanen. Kul-
turplanen tas fram vart fjärde år i samtal med regionens kommuner, dess kulturliv och den idéburna sektorn. 
Regional biblioteksplan 2017–2020 formulerar övergripande mål och utvecklingsområden för den regionala 
biblioteksverksamheten inom Kulturförvaltningen.

Regional biblioteksverksamhet i Bibliotekslagen
Den regionala biblioteksverksamheten beskrivs i en egen paragraf i Bibliotekslagen (§ 11):

”Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte 
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.”

1. Kultursamverkansmodellen är resultatet av en statlig kulturpolitisk reform som successivt införts i landet sedan 2011. Skåne var ett av fem pilotlän och har varit med i 
modellen sedan starten. Modellen omfattar idag 20 av 21 landsting/regioner. Reformen ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och 
samordna resurserna på de områden där det är möjligt och önskvärt. 

I den statliga förordningen (2010:2012) finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordning-
en regleras även den kultursamverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen. Den innebär att Region Skåne fördelar statsbidraget för den regionala kulturverk-
samheten. Fördelningen bygger på Regional kulturplan för Skåne 2016–2019 som är framtagen i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet.

KULTURFÖRVALTNINGENS REGIONALA 
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
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Biblioteksutveckling i Region Skånes kulturplan
Regional kulturplan för Skåne 2016–2019 innehåller ett omfattande avsnitt om biblioteksutveckling. Texten är 
en vision för hur folkbiblioteken i Skåne ska utvecklas inom olika områden under perioden och beskriver hur 
Region Skåne vill bidra till den utvecklingen. 

Ur Regional kulturplan för Skåne 2016–2019

”Region Skåne vill:
•  främja en likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur för alla invånare
•  utveckla folkbibliotekens arbete med livslångt lärande och eget skapande
•  utveckla folkbibliotekens läsfrämjande arbete
•  stimulera fortsatt utveckling av bibliotek till öppna, tillgängliga och dynamiska  

platser och aktörer i lokalsamhället
•  stärka bibliotekens roll i en internationell och digital kontext
•  tydliggöra och stärka biblioteken som viktiga aktörer i demokrati– och samhällsutvecklingen”

Övergripande mål för regional biblioteksverksamhet 2017–2020
Bidrag till biblioteksutveckling ska nå ett större antal folkbibliotek än tidigare och i högre grad generera  
kunskapsdelande och kompetensutvecklande aktiviteter mellan folkbiblioteken. 

Metoder
Kulturförvaltningen använder sig av olika redskap för att uppfylla sina uppdrag och mål för regional biblioteks-
verksamhet (se även modellen på sidan 17). 

Stöd till mediesamarbete och logistik
Kulturförvaltningen främjar likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur genom att stärka infrastruk-
turen och mediesamarbetet mellan biblioteken. Detta sker genom delfinansiering av dagliga medietransporter 
mellan samtliga folkbibliotek i Skåne. Kulturförvaltningen ger också stöd till mediestrategiska projekt som 
förbättrar tillgången till litteratur, information och kultur. Dessutom organiserar förvaltningen nätverksträffar, 
seminarier och konferenser inom det mediestrategiska området.

Utvecklingsbidrag för bibliotek
Ett viktigt redskap för Kulturförvaltningen är bidrag till biblioteksutveckling. En gång om året kan folkbiblio-
teken söka medel för att starta och driva större utvecklingsprojekt, på egen hand eller i samarbete med andra. 
Detta kompletteras av experimentspåret, ett mindre bidrag som kan sökas löpande under året för att testa en 
idé i ett experimentellt skede. En idé som får utvecklas i ett experimentspår kan, men behöver inte, leda till en 
ansökan om utvecklingsbidrag för ett större projekt. 
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Under perioden 2017–2020 sker utlysning av biblioteksutvecklingsbidrag inom områdena Demokrati och fri 
åsiktsbildning, Folkbibliotek för alla, Digitalisering samt Litteratur– och läsfrämjande. 

Gemensamt lärande 
Kontinuerligt lärande, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte är en förutsättning för allt biblioteksarbete idag. 
Kulturförvaltningen arrangerar kompetensutvecklingsinsatser för folkbibliotekspersonal, bland annat semi-
narier, kurser, forskningscirklar, nätverksträffar och andra utbildningstillfällen. Under 2017–2020 ska Kultur-
förvaltningen också samverka med sjukhusbiblioteken kring kompetensutvecklingsinsatser (se Gemensamma 
utvecklings- och samarbetsområden för regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken på sidan 25).

Folkbiblioteken i Skåne kan få finansiering från Kulturförvaltningen för att själva genomföra liknande kom-
petensutvecklingsinsatser, under förutsättning att de då också bjuder in personal från andra bibliotek. Utveck-
lingsprojekt på biblioteken genererar erfarenheter och kunskap som delas med andra bibliotek och kan på så vis 
ge ett regionalt mervärde. Detta sker både under projektets gång och genom redovisningarna av genomförda 
projekt. Kulturförvaltningen stödjer kunskapsdelande under och efter projektperioden med insatser som pro-
jektmöten, workshops och ett gemensamt redovisningstillfälle. 

Ett folkbibliotek kan också söka finansiering för att anordna en specifik kunskapsdelande insats, såsom ett  
seminarium, en publikation eller en workshop. Förutsättningen för regional finansiering av en sådan insats är 
att den riktar sig till andra folkbibliotek i Skåne, samt att den kunskap som ska delas bygger direkt på erfaren-
heter från ett regionalt finansierat utvecklingsprojekt. 

Tilde Höst, Ali Nasser, 
Jenny Wang och Olfat  
Alzoubi deltar i en 
designprocess inom  
projektet KRUT på  
Malmö stadsbibliotek, 
med Ung i Sommar- 
praktikanter, White 
arkitekter och Tjejer i 
förening. Foto: White 
arkitekter

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2017–2020 REGION SKÅNE  |  9  



Kulturförvaltningen initierar och driver nätverk och samarbeten inom olika områden av folkbibliotekens verk-
samhet, vilket skapar arenor för kunskapsdelning och gemensamt lärande, där samarbeten mellan bibliotek kan 
ta form. 

Erfarenheter och kunskap från utvecklingsprojekten ligger till grund för nya samarbeten, utveckling och kvali-
tetsarbete på folkbiblioteken i hela Skåne. Det blir en positiv cirkelrörelse där experimentspår kan leda till ut-
vecklingsprojekt, som i sin tur kan inspirera till nya experimentspår på andra bibliotek. Kulturförvaltningen tar 
tillvara den kunskap och omvärldsbevakning som utvecklingsprojekten ger genom ansökningar, redovisningar 
och resultat, och använder detta som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Forskning för utveckling
Forskning är ett viktigt redskap för verksamhets– och metodutveckling inom folkbibliotek. Kulturförvaltningen 
utgår i sin verksamhet från aktuell forskning samt bevakar och sprider kunskap om forskningsresultat inom 
biblioteksområdet. I samarbete med universitet och högskolor initierar och finansierar Kulturförvaltningen ny 
angelägen forskning och följeforskning inom biblioteksområdet. Den utgår från och involverar folkbiblioteks-
verksamhet i Skåne. För att främja ett forskningsbaserat arbetssätt på bibliotek organiserar Kulturförvaltningen 
exempelvis forskningscirklar för bibliotekspersonal.

Samarbete, nätverk och dialog
Kulturförvaltningen använder sin position mellan den nationella och kommunala nivån i sin uppgift att främja 
biblioteksutveckling i Skåne. Detta sker bland annat genom omvärldsbevakning, analys och dialog, alltid med 
det regionala utvecklingsperspektivet i fokus. Dialogen och diskussionen om folkbiblioteket och dess roll i sam-
hället är i sig ett redskap för utveckling. En levande diskussion som får bränsle från internationellt, nationellt 
och kommunalt håll stärker folkbiblioteken i tolkningen av sitt uppdrag.

En viktig uppgift för Kulturförvaltningen är att synliggöra och skapa dialog om folkbiblioteksfrågorna i ett 
bredare kulturpolitiskt perspektiv inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Detta sker bland annat i de 
regelbundna delregionala kulturpolitiska överläggningarna och på kulturpolitiska temakonferenser. Samverkan 
sker dagligen mellan regional biblioteksverksamhet och Kulturförvaltningens övriga konst– och kulturfrämjan-
de verksamhet, vilket skapar synergier som gynnar arbetet med biblioteksutveckling. Ett exempel är gemensam-
ma nätverksmöten för folkbiblioteks– och kulturarvsrepresentanter.

I Kulturförvaltningens nätverk på den nationella nivån när det gäller biblioteksfrågor finns bland andra Kung-
liga biblioteket med sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi, Svensk biblioteksförening, Statens kulturråd 
och Sveriges kommuner och landsting. De är alla viktiga aktörer inom svenskt biblioteksväsende, och deras 
verksamheter påverkar på olika sätt folkbibliotekens utveckling och villkor. Kulturförvaltningen står i dialog 
med alla dessa aktörer. Genom att vara med i Föreningen för regional biblioteksverksamhet, FRB, har Kultur-
förvaltningen också regelbunden kontakt med de andra regionala biblioteksverksamheterna i landet. 
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På den kommunala nivån finns folkbiblioteken, övrig kommunal verksamhet, föreningar och olika kultur-
aktörer. Genom Regionala biblioteksrådet har Kulturförvaltningen viktiga kontakter med andra bibliotekstyper 
inom länet, såsom forsknings– och högskolebibliotek, skolbibliotek och sjukhusbibliotek. Att följa vad som  
händer inom biblioteksväsendet i de nordiska länderna, men också på internationell nivå, bland annat via  
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), ingår också i Kulturförvaltningens 
omvärldsbevakning.

Utvecklingsområden för regional biblioteksverksamhet 
2017–2020
På bara några få år har omvärlden och samhället förändrats i snabb takt. Digitaliseringen går framåt i ett ök-
ande tempo, men samhället går i otakt och utvecklingen lämnar många bakom sig. Internet blir en allt viktigare 
källa till information, men det krävs samtidigt allt större förmåga att kritiskt värdera informationen och förstå 
dess väg till användaren. Den politiska kartan i världen och Europa ritas om med stora penseldrag samtidigt 
som antalet flyktingar i världen slår rekord på grund av krig och konflikter. Polarisering, okunskap och brist på 
delaktighet präglar samhällsdebatten, vilket belyser behovet av neutrala och tillgängliga mötesplatser för diskus-
sion och debatt. Det ökar också betydelsen av allas möjlighet till ett livslångt lärande, bildning och läsning och 
allas tillgång till litteratur och kultur.

Denna snabba utveckling berör folkbiblioteken och deras upp-
drag på en mängd olika sätt, och kommer att fortsätta att påverka 
verksamheten under den fyraårsperiod som den regionala biblio-
teksplanen gäller. Kulturförvaltningen kommer därför under 
perioden att rikta sina insatser och resurser till fyra områden 
inom biblioteksutveckling:

1)  Demokrati och fri åsiktsbildning
2)  Folkbibliotek för alla
3)  Digitalisering 
4)  Litteratur– och läsfrämjande 

I dialog med folkbiblioteken i Skåne har Kulturförvaltningen 
identifierat några utmaningar och teman för insatser inom vart 
och ett av dessa fyra utvecklingsområden. Detta är vägledande för 
den regionala biblioteksverksamhetens insatser under perioden 
2017–2020.

Arbetet med biblioteksutveckling innebär att det sker en konti-
nuerlig dialog med folkbiblioteken kring deras utmaningar och Ingrid Collin läser regelbundet tidningen och lånar 

böcker på biblioteket i Eslöv. Foto: Tove Eriksson
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behov. I det praktiska biblioteksarbetet är de fyra utvecklingsområdena tätt sammanflätade och utgör förutsätt-
ningar för varandra. Demokrati och fri åsiktsbildning ska läsas som ett övergripande område. 

Nedan följer en presentation av utvecklingsområdena med tillhörande teman för insatser.

1) Demokrati och fri åsiktsbildning
Biblioteken ska enligt Bibliotekslagen verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det gör de skånska folkbiblioteken på en mängd olika sätt varje 
dag. Genom att vara en mötesplats, en plats för skapande och livslångt lärande med fri och jämlik tillgång till 
kunskap, tankar, kultur och information ger de individen möjlighet till ökad delaktighet i samhället och i det 
offentliga samtalet. Bibliotekens förankring i och samverkan med det omgivande lokalsamhället stärker sam-
hörigheten mellan människor. Ett brett relationsskapande arbete är en förutsättning för att nå fler och för att 
kunskapsförmedling och kunskapsutbyte ska kunna äga rum. Biblioteksverksamhet på nya platser, både fysiskt 
och digitalt, möjliggör fler möten över gränserna.

Folkbiblioteken utforskar rollen som möjliggörare, där invånarna själva skapar verksamhet inom biblioteket uti-
från sina egna idéer med hjälp av bibliotekets resurser och nätverk. Detta gäller såväl barn och unga som vuxna. 
Det innebär att folkbiblioteken förmedlar demokratiska principer genom sitt eget sätt att verka.
Att vara ett offentligt rum där olika åsikter får ta plats och brytas mot varandra leder oundvikligen också till 
dilemman och konflikter som alla som arbetar på biblioteket måste hantera utifrån bibliotekets specifika förut-
sättningar. Det kan exempelvis handla om urval och förvärv av medier, om hur man tillgängliggör medier, om 
hur man sammanställer program, hur man sätter upp regler för biblioteksrummet eller lånar ut och använder 
bibliotekets lokaler, exempelvis som val– eller debattlokal. 

Teman för insatser inom området Demokrati och fri åsiktsbildning:

• Folkbibliotekens demokratiuppdrag i praktiken
• Folkbiblioteket som möjliggörare, invånaren som medskapare 

2) Folkbibliotek för alla
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till besökarnas behov. Prioriterade grupper är, enligt 
Bibliotekslagen, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer med annat moders-
mål än svenska samt barn och ungdomar. Det ställer stora krav på folkbiblioteken, inte minst när förutsättning-
arna förändras mycket på kort tid. Ett exempel är hur det stora antalet nyanlända har präglat verksamheten på 
de skånska folkbiblioteken sedan hösten 2015 och förväntas fortsätta att göra det under åren som kommer. 

Sådana snabba förändringar sätter ljuset på hur folkbiblioteken alltid måste arbeta utforskande och i samverkan 
med andra för att uppfylla sin uppgift att vara till för alla. Det kräver flexibilitet och nytänkande, ett ständigt 
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3D-workshop på Hjärups bibliotek i Staffanstorp. 
Foto: Gustav Max Lindholm 



lärande och anpassade resurser. För att nå och involve-
ra invånarna i de prioriterade grupperna behöver folk-
biblioteken arbeta tillsammans med aktörer som verkar 
nära dessa grupper, som exempelvis föreningar, skola, 
förskola, intresse- och brukarorganisationer, myndighe-
ter, sjukhusbibliotek och barnhälsovård.

Det är viktigt att vara tydlig med gränser för vad som 
är folkbibliotekets och bibliotekspersonalens uppgift. 
Samtidigt är det angeläget att hitta nya vägar och 
metoder för att möta invånarna och deras behov, alltid 
med hänsyn till det enskilda bibliotekets förutsätt-
ningar, det lokala sammanhanget och samhällets 
utveckling. 

Folkbiblioteket ska samtidigt värna sin funktion som ett öppet rum för alla, där den som vill fritt kan söka 
kunskap, förströelse och inspiration. Att möta biblioteket och få läs– och kulturupplevelser i olika livsfaser kan 
vara avgörande för en människas personliga utveckling och livskvalitet.

Teman för insatser inom området Folkbibliotek för alla:

• Det inkluderande och tillgängliga biblioteket
• Samverkan för att nå fler
• Nya former av biblioteksverksamhet  

3) Digitalisering 
Folkbiblioteken ska enligt Bibliotekslagen verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan an-
vändas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Närmare en miljon svenskar har ingen 
eller väldigt liten delaktighet i internetsamhället enligt rapporten Svenskarna och internet 2016, vilket är ett stort 
problem för det demokratiska samhällets utveckling.

Kungliga biblioteket och utredningen för en nationell biblioteksstrategi2 beskriver i förslaget Digitalt först med 
användaren i fokus (2016) en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen med stöd i folkbiblioteken. 
Kungliga biblioteket ska enligt förslaget ansvara för att samordna en utbildning av landets bibliotekarier till-

2. Kungliga Biblioteket (KB) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. (Ku2014/01693/KI Ku2015/00747/KI). Uppdraget innebär att KB 
ska föreslå långsiktiga mål och strategier, utifrån Bibliotekslagens bestämmelser, för att främja samverkan och kvalitetsutveckling för samtliga bibliotekstyper, sålunda även 
sjukhusbiblioteken. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 1 mars 2019. 

Akbar Hosseini får hjälp med kopiatorn av Monica Sundell  
på Eslövs bibliotek. Foto: Tove Eriksson
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sammans med de regionala biblioteksverksamheterna, för att ge folkbiblioteken förutsättningar och möjligheter 
att nå ut till hela befolkningen. När och om ett sådant uppdrag kommer har Kulturförvaltningen beredskap för 
detta. 

Digitaliseringen genomsyrar hela folkbibliotekets verksamhet, allt från de egna digitala systemen till förmedling 
av e–tjänster och kunskap om digitala verktyg till besökarna. Den påverkar biblioteksrummets utformning och 
tillgängliggörandet av medier. Den ger nya förutsättningar för besökarnas eget skapande på biblioteket.

Folkbiblioteken har en självklar och viktig roll i arbetet att hjälpa och utbilda människor i att använda digitala 
verktyg för att kunna ta del av digital information. I detta arbete måste biblioteken värna sin integritet i rollen 
som obunden och icke–kommersiell aktör för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och också beakta 
användarnas integritet.

Medie– och informationskunnighet, MIK, är ett område som blir allt viktigare i en föränderlig medievärld där 
alla måste förhålla sig till vad som är sant och falskt i ett ständigt informationsflöde. Utvecklingen går så snabbt 
att även den som har en gedigen utbildning och erfarenhet av att arbeta med sökkritik och källkritik behöver 
uppdatera sina kunskaper löpande. Folkbiblioteken undersöker hur man kan ta en mer aktiv roll och arbeta 
förmedlande med medie– och informationskunnighet, exempelvis genom samarbeten med andra aktörer som 
skol– och förskolebibliotek. 

För att fullgöra sitt uppdrag behöver folkbiblioteken i Skåne fortbildning för personalen inom alla områden 
som rör bibliotekets digitala arbete och MIK. 

Teman för insatser inom området Digitalisering: 

• Rätt kompetens i en digital samtid 
• Samarbeten och metoder för att inkludera fler i det digitala samhället 

4) Litteratur– och läsfrämjande
Litteratur ingår som ett eget konstområde i Kultursamverkansmodellen och syftet är att stärka litteraturens ställ-
ning. Utvecklingsuppdragen inom regional biblioteksverksamhet och litteraturområdet är nära knutna till var-
andra. Kopplingen mellan läsfrämjande och litteraturfrämjande är naturlig och de är varandras förutsättning.
I Bibliotekslagen tydliggörs bibliotekens uppdrag att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet. Lagen lyfter de nationella minoriteterna och perso-
ner som har annat modersmål än svenska samt barn och unga som särskilt prioriterade grupper. 

Under de senaste åren har internationella rapporter visat att läsförmågan och läsförståelsen har försämrats hos 
barn och ungdomar i Sverige. Trots vissa förbättringar av resultaten är området fortfarande prioriterat. Sedan 
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2013 har Sverige nationella mål för litteratur– och läsfrämjande, som anger att alla i Sverige ska, oavsett bak-
grund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla god läsförmåga 
och ha tillgång till litteratur av god kvalitet. Fokus ligger här på litteraturen som konstform och läsningen som 
konstnärlig upplevelse och en väg till bildning.

När det gäller att arbeta med barns språkutveckling och att inspirera till läsning och främja litteratur är folk-
biblioteken i Skåne centrala aktörer. Sedan länge utvecklar de beprövade metoder och testar nya, ofta i samver-
kan med föreningsliv, studieförbund, skolbibliotek, förskola samt barnhälsovård. En utmaning för många av 
folkbiblioteken är att få till stånd en bredare samverkan kring det litteratur– och läsfrämjande uppdraget lokalt  
i den egna kommunen, till exempel med skola och förskola. 

Inom ramen för det nationella projektet 
Bokstart kommer Kulturförvaltningens 
regionala biblioteksverksamhet att till-
sammans med folkbiblioteken arbeta  
med små barns språkutveckling i åldern 
0–3 år och vuxna i deras närhet.

Kulturförvaltningens regionala biblio-
teksverksamhet och folkbiblioteken har 
tillsammans skapat framgångsrika läs-
främjande och kompetenshöjande projekt, 
till exempel forskningscirklar i samarbete 
med Malmö högskola. Det är angeläget 
att utveckla detta vidare. Folkbiblioteken 
är viktiga arenor för litterära möten och 
Kulturförvaltningen vill bidra till att stärka 
bibliotekens roll som kulturförmedlare och 
ge fler människor möjlighet till en konst-
närlig upplevelse via litteraturen.

Teman för insatser inom området  
Litteratur- och läsfrämjande:

• Forskning och metodutveckling  
för läsfrämjande

• Det livslånga läsandet
• Folkbiblioteken som litterära scener

Tova Olsson i åk 5 på Montessorifriskolan i Eslöv laddar upp med  
böcker när hennes klass besöker biblioteket. Foto: Tove Eriksson
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Vårdpersonal på språng utanför Sjukhusbiblioteket  
i Malmö. Foto: Anna-Lena Andersson



SJUKHUSBIBLIOTEKEN INOM  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

Sjukhusbibliotekens uppdrag
Biblioteksverksamhet inom hälso- och sjukvården omfattas av Bibliotekslagen. Två interna biblioteksutred-
ningar3 har genomförts som visar på en ojämlik tillgång till bibliotekstjänster inom sjukvården. Utredningarna 
pekar på behovet av ett uppdrag till sjukhusbiblioteken och lägger även förslag till bibliotekens organisatoriska 
placering. Denna biblioteksplan förankrar och tydliggör uppdraget samt lägger grunden för samarbete och 
bästa utnyttjande av sjukhusbibliotekens resurser, oberoende av var i vården man befinner sig som personal, 
patient eller närstående.

Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till bättre vård för patienten. Modern sjukvård förutsätter god tillgång 
till medicinsk information i både fysisk och i elektronisk form. Sjukhusbiblioteken är ett stöd för forskning, 
utbildning och det kliniska arbetet samt bidrar till att säkra evidens och kvalitet i vården. Sjukhusbiblioteken 
fungerar även som en mötesplats för tvärprofessionellt lärande och för individuell kunskapsinhämtning. Biblio-
teken stödjer patientdelaktighet. Patienter och anhöriga erbjuds information samt utbildningar i samverkan 
med behandlande enheter. Biblioteken bidrar till patientens livskvalitet genom att erbjuda kulturella insatser, 
litteratur för läkande läsning4 och avkoppling. 

Sjukhusbibliotekens utvecklingsområden 2017–2020
Sjukhusbiblioteken har tre utvecklingsområden för perioden 2017-2020, som ligger i linje med gällande lag-
stiftning och styrdokument. Nedan följer en presentation av utvecklingsområden med tillhörande teman för 
insatser.

1) Sjukhusbiblioteken som kunskapsförsörjare inom Region Skåne 
Huvudspåret för de närmaste årens verksamhetsinriktning handlar om att sjukhusbiblioteken i Region Skåne 
ska stärka sitt bidrag till sjukvårdens behov av kunskapsstyrning. 

3. Biblioteksprojektet, slutrapport 2012-01-17 (Vigre) 2. Översyn av sjukhusbiblioteksverksamheten i Region Skåne 2016, slutrapport 2016-09-28 (Frobell, Petersson, Rose)

4. Läkande läsning och biblioterapi innebär att hälsa främjas genom läsning och samtal om skönlitteratur. Begreppet biblioterapi används i olika betydelser; dels den  
humanistiska biblioterapin där själva läsningen anses ha en läkande effekt och dels den kliniska terapin som fokuserar på den läkande effekten med läsande och samtal,  
under ledning av vårdpersonal. Frid, N. (2016) Läsa, läka, leva! Om läsfrämjande och biblioterapi. Btj Lund.
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Förstärka arbetet med systematisk kunskapsförmedling och evidensbaserad vård

Sjukhusbibliotekens uppgift är att se till att det för sjukvårdspersonalen finns rätt verktyg för kunskapsstöd och 
evidensbaserad vård. Bibliotekariernas pedagogiska roll är viktig för att stödja vårdpersonalen i användandet av 
e-resurser för omvärldsbevakning. Den medicinska bibliotekarien är personalens guide, lärare och handledare 
inom informationsområdet.

Pålästa patienter, som vill och bör vara medskapare av sin vård, behöver möjligheter till egen kunskapsinhämt-
ning och de ställer krav på att vårdens medarbetare har uppdaterade kunskaper. Här kommer sjukhusbibliote-
kens undervisning i sök- och källkritik in som ett viktigt komplement för att säkra kvalitet i informationssök-
ningen både för personal och patienter, vilket bidrar till att underlätta vårdprocessen. 

Särskild fokus läggs på det arbete som bedrivs tillsammans med HTA Skåne, vars verksamhet är integrerad med 
Sjukhusbiblioteket SUS. Här ges resurs- och metodstöd för HTA (Health technology assessment) åt alla förvalt-
ningar i Region Skåne som bedriver vård, diagnostik eller behandling5.   

En framtidssäker och flexibel HTA-verksamhet i Region Skåne behöver en successiv ökning av antalet personer 
med särskild bibliotekskompetens, som kan medverka i HTA-projekten.  Sjukhusbiblioteken arbetar med att 
bygga upp en solid informatiker- och medicinsk kompetens, samt med att fördjupa och effektivisera arbetspro-
cesser och rutiner för HTA-arbetet. 

I maj 2017 lanserades Cochrane Sweden6 med sin bas i Lund. Verksamheten kommer att få tillgång till informa-
tikerkompetens genom sjukhusbiblioteken och Lunds universitets medicinska fakultetsbibliotek.

Fortsatt erbjuda ett digitalt och fysiskt medieutbud för att säkra kvalitet i vården

Sjukvården behöver tillgängliga bibliotek som håller hög kvalitet – både fysiskt och digitalt. Biblioteken ska 
följa den digitala utvecklingen och förstärka arbetet med att erbjuda ett kvalitativt utbud av e-resurser, samtidigt 
som man säkrar tillgången av fysiska medier. E-biblioteket med sitt digitala utbud är komplext, med en mång-
fald av medier och plattformar. Målsättningen är ett tillgängligt och lättarbetat e-bibliotek för personalen med 
god åtkomst dygnet runt, både internt på intranätet och hemifrån. 

Sjukhusbiblioteken administrerar e-resurser efter användarnas behov av flexibla bibliotekstjänster. Nedladdning-
en av artiklar från e-tidskrifterna och användningen av till exempel det kliniska beslutsstödet UpToDate har 

5. HTA Skåne arbetar med utvärdering av teknologier i vården enligt Health Technology Assessment –  en metod för att systematiskt utvärdera vetenskapliga publikationer om 
diagnostik, behandling och omvårdnad samt sammanfatta vad metoderna har för konsekvenser. En grundförutsättning för HTA-arbetet är tillgången till kvalitetsgranskade 
underlag, som artiklar och databaser, samt kvalificerade bibliotekarier/informatiker som kan förstå och söka i källorna efter relevant information.

6. Cochrane är ett globalt oberoende nätverk av forskare, praktiker, patienter, vårdgivare och människor i allmänhet intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor. Cochrane är 
en icke vinstdrivande organisation med över 37 000 medarbetare i fler än 130 länder. Nätverket arbetar för att producera trovärdig och tillgänglig hälsoinformation genom 
att sammanställa översikter som summerar tillgänglig evidens av forskning för beslutsunderlag till hälso- och sjukvården. Cochrane Sweden finansieras av Region Skåne och 
Lunds universitet.
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ökat markant de senaste åren, vilket visar att sjukhusbibliotekens administration av e-resurser behövs som stöd 
för kvalitetssäkring i vården. 

Bibliotekens pedagogiska kompetens ska utnyttjas mer strategiskt inom Region Skåne och biblioteken 
ska bli en mer integrerad del av den kliniska vårdens lärande

Sjukhusbibliotekens pedagogiska kompetens och förhållningssätt blir allt viktigare för sjukvårdsorganisationen. 
Undervisning inom informationskompetens (förmåga att söka, värdera och hantera information) är en priorite-
rad del av biblioteksverksamheten. Målsättningen är att nå ut till fler som behöver undervisning. Sjukhusbiblio-
teken ska genom ett utåtriktat och uppsökande arbete nå ut till sjukhusens verksamheter och till primärvården, 
i syfte att förbättra tillgången till medicinsk evidens i vardagen och bidra till att öka patientsäkerheten.

Sjukhusbiblioteken arbetar med att höja den digitala kompetensen hos vårdpersonal och patienter i enlighet 
med Nationella biblioteksstrategins förslag Digitalt först med användaren i fokus (2016). För utlandsfödd vårdper-
sonal som sökt sig till Region Skåne ger sjukhusbiblioteken stöd med litteratur om svensk sjukvård, anpassad 
svensk medicinsk litteratur för målgruppen och medverkar i språkcaféer. 

Utveckla arbetet med information och lärande till patienter, för fortsatt nytta för både patienter och 
sjukvård

Patientlagen8 ökar patienters inflytande och rätt till information och delaktighet i sitt möte med vården. 
Sjukvården står inför flera framtida utmaningar i takt med att patientens delaktighet i vårdprocessen stärks och 
kravet på egenvård ökar. Sjukhusbiblioteken ska visa på enkel, kvalitetssäkrad och tydlig information, för att 
stödja patienters och närståendes delaktighet och inflytande över sin vård och behandling. Sjukhusbiblioteken 
ska i samverkan med vårdpersonal stödja utvecklandet av patientutbildningar9. Detta också i enlighet med 
Patientlagen (1 §).

Genom sjukhusbibliotekens nationella samarbeten men också genom samarbeten med lokala aktörer som sjuk-
husens tillgänglighetskoordinatorer, hälsoinspiratörer, kommunikatörer, patientorganisationer med flera, skapas 
ett gott stöd för patienten i dess väg genom vårdprocessen. 

2) Sjukhusbiblioteket som kulturförmedlare inom Region Skåne
En förändring i den nya Bibliotekslagen (SFS 2013:801) syns i ändamålsparagrafen (§ 2). Det som tidigare gäll-
de folkbibliotek gäller nu hela det allmänna biblioteksväsendet. Alla bibliotekstyper, även sjukhusbibliotek och 
forskningsbibliotek ska nu ”främja litteraturens ställning”.

8. Patientlagen (2014:821). Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet.

9. Patientutbildningar som sjukhusbiblioteken arbetar med tillsammans med vårdpersonal bygger på en norsk hälsopedagogisk modell, Laering og Mestring. Den består i 
gruppsamtal mellan patienter och klinisk personal, med en samtalsledare. I gruppen finns erfarna patienter från patientföreningar eller utbildade stödpersoner samt bibliote-
karie som tipsar om litteratur och kvalitetssäkrad information på internet.
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Det andra prioriterade utvecklingsområdet för sjukhusbiblioteken handlar därför om att stärka och vidareut-
veckla sin roll som kulturaktör inom vården. I linje med vad som uttrycks i Region Skånes strategi för kultur och 
hälsa 2015–2020 bidrar kultur i vården till delaktighet, välbefinnande och positiva vårdupplevelser. Dessutom 
bidrar den till en utvecklande och attraktiv arbetsplats för vårdpersonal. Forskningen visar också att kultur kan 
förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbetet samt minska behovet av mediciner. 

Stärka den positiva vårdupplevelsen genom läkande läsning

Läsning och samtal om böcker ökar människors välbefinnande. Forskning har visat att kulturupplevelser kan 
bidra till att förebygga ohälsa genom att ge människor sammanhang och en bättre beredskap att möta sjuk-
domar, psykiska trauman och sociala problem. Genom sitt utbud av och vägledning i litteratur och andra  
medier kan biblioteken stärka den läkande processen hos patienterna och utgöra den vardagskultur och  
rekreationsmiljö som bidrar till en positiv vårdupplevelse.  

Vårdpersonal söker i bokhylla på Helsingborgs sjukhusbibliotek.  
Foto: Sanja Matonickin

Bibliotekarie Emelie Estling sätter upp tidskrifter i hylla  
på Sjukhusbiblioteket i Malmö. Foto: Roger Lundholm
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Arbeta med prioriterade grupper enligt Bibliotekslagen och hälso- och sjukvårdens intentioner

Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning 
bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel 
för att kunna ta del av information. Sjukhusbiblioteken ska även ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna, nyanlända och personer som har annat modersmål än svenska. Detta bland annat genom att er-
bjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk och lättläst svenska. En annan prioriterad grupp 
är barn och unga. Ett samarbete med vårdpersonal inom andra verksamheter, såsom lekterapi, ökar förutsätt-
ningarna för att så många barn som möjligt ska få ta del av bibliotekens medieutbud och tjänster. 

3) Strategiskt förbättringsarbete för en effektiv verksamhet med hög kvalitet
Det tredje utvecklingsområdet för sjukhusbiblioteken handlar om att tillsammans utarbeta sätt och metoder  
för att driva ett fortsatt strategiskt förbättringsarbete.

Vårda goda samarbeten och skapa nya former för samverkan i syfte att stärka biblioteken som  
stödfunktion inom Region Skåne

I sjukhusbibliotekens nationella nätverk finns Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och det SKL-baserade 
företaget Inera som faciliterar EIRA (landstingssamarbetet kring e-resurser). I nätverket finns också alla övriga 
landstingsbibliotek, Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket. Regionalt finns ett nära samarbete mel-
lan alla sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Dessutom sker samarbete med universitets- och högskolebibliotek.
Samarbetet med andra aktörer inom Region Skåne, till exempel med Kulturförvaltningens regionala biblioteks-
verksamhet och med folkbiblioteken ska fördjupas, inte minst för att skapa förutsättningar för förnyelse inom 
gemensamma intresseområden. Sjukhusbiblioteken kan bidra till ett fördjupat samarbete i kunskapsstyrnings-
frågor, med kommunikationsstaberna och de egna staberna för forskning och utbildning. 

Förnya den öppna bibliotekslokalen - en strategisk placering ger ett optimalt utnyttjande  
av biblioteksresurserna som kunskapsbank och mötesplats för alla i vården 

Kunskapsstöd/bibliotek behöver en lokal förankring. Tillgänglighet och närvaro i vårdens vardagliga arbete 
är en viktig förutsättning för att kunna ge bra biblioteksservice. Biblioteken är inte bara en kunskapsfacilitator 
utan också en fristad i vårdmiljön, en öppen och välkomnande mötesplats för vårdpersonal och patienter. Det 
är därför viktigt att lokalfrågan sätts högt upp på agendan. Det handlar om mötesplatsens utformning, estetik 
och tillgänglighet. 

Förmedla och förankra bibliotekets verksamhetsinnehåll och utvecklingsinriktning

Sjukhusbiblioteken behöver förmedla och förankra sin verksamhets innehåll och utvecklingsinriktning med 
sjukhusledning, uppdragsgivare och andra signifikanta intressenter. Inte minst gäller det stödet som kan erbju-
das för patientutbildningar och evidensbaserad vård. Sjukhusbiblioteken medverkar som resurs vid sjukhusöver-
gripande utvecklingsarbeten, som exempelvis värdegrundsarbetet och det personcentrerade förhållningsättet, 
samt samarbetet med patientorganisationerna. För att säkerställa rätt verksamhetsinnehåll följer man biblioteks-
utvecklingen i omvärlden med ambitionen att initiera relevant forskning inom området.

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2017–2020 REGION SKÅNE  |  23  



Imad Mosamem ska få eget lånekort och letar efter bra 
böcker tillsammans med mamma Wazma Mosamem på 

Sjöbo bibliotek. Foto: Tove Eriksson



GEMENSAMMA UTVECKLINGS-  
OCH SAMARBETSOMRÅDEN FÖR 
REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET 
OCH SJUKHUSBIBLIOTEKEN 
Bibliotekslagen har stort fokus på samarbete och samverkan inom biblioteksväsendet för att användaren ska 
uppfatta biblioteken som en gemensam resurs.

Det förekommer, när denna plan fastställs, inget konkret samarbete mellan Kulturförvaltningens regionala 
biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Dialog sker idag i Regionala biblioteksrådet som är Kulturför-
valtningens referensgrupp med representanter från olika biblioteksverksamheter i Skåne. Syftet med rådet är  
att stärka samverkan mellan olika typer av offentligt finansierade bibliotek och identifiera gemensamma frågor 
och utmaningar. Medlemmarna ska föra strategiska diskussioner med utgångspunkt i de olika bibliotekstyperna 
och informera varandra om utvecklingen inom respektive område. 

Inom tre områden ska strukturer byggas för ett långsiktigt samarbete och gemensam utveckling mellan regional 
biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken.

1) Kunskapsdelning och kompetensutveckling 
Både sjukhusbiblioteken och Kulturförvaltningens biblioteksverksamhet har kunskapsdelning och kompetens-
utveckling i sina uppdrag. 

Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken ska skapa en gemensam kunskapsbas och fler kontaktytor. 

Dessa åtgärder kan leda till nya samarbeten, även mellan folkbiblioteken och sjukhusbiblioteken. Ett aktuellt 
område för gemensamma insatser är digitalisering. Folkbiblioteken ska enligt Bibliotekslagen verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kul-
turlivet. På samma vis är det sjukhusbibliotekens uppgift att öka kunskapen hos medicinsk personal för digital 
omvärldsbevakning med avseende på kvalitetssäkring och evidensbaserad vård. 

Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken ska utveckla användarnas kunskap i sök- och källkritik.
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2) Forskning och utvecklingsarbete 
I all biblioteksutveckling är forskning en viktig kvalitetskomponent. Kulturförvaltningen bevakar och utgår 
från aktuell forskning inom biblioteksområdet. Folkbiblioteken involveras i nya forskningsinitiativ genom möj-
ligheten att tillämpa ett forskningsbaserat arbetssätt. Sjukhusbiblioteken bevakar forskningen inom sitt område. 
Både Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken samarbetar på olika sätt med universitet och högskolor.

Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken ska under perioden undersöka möjligheterna till  gemensamma forsk-
ningsinsatser, som gynnar metodutveckling inom biblioteksområdet.

3) Kultur och hälsa/Kultur i vården
För att vidare utveckla och stärka samarbetet inom kultur och hälsa-området har Region Skånes kulturnämnd 
och hälso- och sjukvårdsnämnd antagit en gemensam strategi och handlingsplan för Kultur och hälsa för peri-
oden 2015–2020. Med kultur avses här kulturella aktiviteter och konstnärliga uttryck som musik, teater, dans, 
bildkonst och litteratur, men även den verksamhet som bedrivs av kulturorganisationer som museer, bibliotek 
och studieförbund. Prioriterade patientgrupper är barn, äldre och personer med psykisk ohälsa. Även anhöriga 
kan gynnas av denna verksamhet. Genom den dagliga biblioteksverksamheten med kultur i vården ska sjukhus-
biblioteken fortsätta stärka samarbetet inom kultur och hälsa-området. I implementeringsarbetet med strategin 
och handlingsplanen har man sett att sjukhusbiblioteken kan spela en viktig roll som möjliggörare och fysisk 
plats för kulturupplevelser.

När det gäller exempel på litteraturområdets koppling till kultur 
och hälsa kan nämnas biblioterapeutiska arbetssätt för specifika 
grupper, samt läkande läsning i rehabiliteringsprocessen. 

Kultur och hälsa-verksamheten och regional biblioteksverksam-
het finns båda inom Kulturförvaltningens organisation vilket 
ger goda förutsättningar för ett samarbete mellan dessa två och 
sjukhusbiblioteken inom Region Skåne.

Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken ska med utgångs-
punkt i Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur  
och hälsa utveckla former för samarbete. Ett sådant samarbete 
kan även bli intressant för folkbiblioteken.

En samordningsgrupp ska bildas mellan sjukhusbiblioteken och 
Kulturförvaltningen för att säkra och följa upp de gemensamma 
samarbetsområdena.

Bibliotekarie Katrin Ferstl på sjukhusbiblioteket i Lund.  
Foto: Sofia Moberg
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UPPFÖLJNING OCH REVIDERING  
AV REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 
2017–2020
Region Skånes biblioteksplan ska under 2020 revideras av Kulturförvaltningen och sjukhusbiblioteken  
på uppdrag av kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Då Region Skåne ska fatta beslut om en ny regional kulturplan 2019 och den valda tidsperioden för den  
regionala biblioteksplanen löper till och med 2020, blir revideringen naturligt kopplad till innehållet och  
prioriteringar i kulturplanen. 

Kungliga biblioteket (KB) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Upp - 
draget innebär att KB ska föreslå långsiktiga mål och strategier, utifrån Bibliotekslagens bestämmelser, för att 
främja samverkan och kvalitetsutveckling för samtliga bibliotekstyper. Uppdraget ska redovisas till regeringen  
2019–03–01. Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi har aviserat att man också avser att under själva  
strategiarbetet löpande presentera förslag till regeringen. Region Skåne följer strategiarbetet noggrant vad  
gäller eventuella konsekvenser för Region Skånes samlade biblioteksverksamhet.

Luna Johnsen gör en garn-
boll när Biblioteksbussen 
ordnar pyssel verkstad på 
Malmöfestivalen.  
Foto: Tove Eriksson



Region Skåne 
291 89 Kristianstad

Regional biblioteksplan 2017–2020
Biblioteksplanen har tagits fram på uppdrag av och i ett samarbete  
mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och fast-
ställts av region fullmäktige. Den regionala biblioteksplanen är ett  
styrdokument som gäller för både regional  biblioteksverksamhet  
och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver uppdrag och utvecklings- 
områden för var och en av verksam heterna, men anger också om- 
råden för samarbete dem emellan.

Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverk- 
samhet i Skåne bland annat genom att fördela statliga och regionala  
bidrag till utvecklingsprojekt på folkbibliotek och anordna samt ge  
bidrag till fortbildning för bibliotekspersonal.

Sjukhusbiblioteken är en sjukhusövergripande resurs för personal,  
sjukvårds ledning, forskare och studerande samt patienter, närstå- 
ende och allmänhet.

17-0354 Tryck: Elanders



Bibliotekslag (2013:801) 

t.o.m. SFS 2017:768 SFS nr: 2013:801 

Departement/myndighet: Kulturdepartementet  

Utfärdad: 2013-10-31  

Ändrad: t.o.m. SFS 2017:768 

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

 

Tillämpningsområde 

1 §   I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna 

biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av: 

   1. folkbibliotek, 

   2. skolbibliotek, 

   3. regional biblioteksverksamhet, 

   4. högskolebibliotek, 

   5. lånecentraler, och 

   6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. 

Ändamål 

2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset 

för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

Ansvarsfördelning 

3 §   Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor, 

enskilda. 

   1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 

   2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i 

enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800). 

   3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte ingår 

i ett landsting. 

   4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 

(1992:1434) ansvarar staten. 

   5. För lånecentraler ansvarar staten. 

   6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt särskilda 

bestämmelser är huvudman för verksamheten. 

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar 

huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag. 

Prioriterade grupper 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2013:801
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2013:801


4 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och 

förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

5 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 

nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 

genom att erbjuda litteratur på 

   1. de nationella minoritetsspråken, 

   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

   3. lättläst svenska. 

Folkbibliotek 

6 §   Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 

anpassade till användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 

7 §   Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

8 §   Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 

deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur 

utifrån deras behov och förutsättningar. 

9 §   På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till 

litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform. 

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut 

   1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och 

   2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 

Skolbibliotek 

10 §   Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till 

skolbibliotek. 

Regional biblioteksverksamhet 

11 §   Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional 

biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när 

det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 

Högskolebibliotek 



12 §   Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som 

omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet 

inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan. 

Lånecentraler 

13 §   För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera 

lånecentraler. 

Samverkan 

14 §   I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 

bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. 

15 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna 

samlingarna till varandras förfogande. 

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller 

skolbibliotek. 

16 §   Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens 

område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer 

litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget 

utanför kommungränsen. 

Lag (2017:768). 

Biblioteksplaner 

17 §   Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. 

Uppföljning 

18 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och 

främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. 

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna 

följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används. 

 








