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Biblioteksplan för Sala kommun 2015-2018 

INLEDNING 
Enligt bibliotekslagen SFS 2013:801 § 17 ska varje kommun anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet inom biblioteksområdet Nuvarande biblioteksplan i Sala 
kommun behöver revideras och förnyas då den gäller mellan 2012-2014. 

Beredning 
Bilaga KFU 2014/22, förslag till beslut 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kontorschef. 

Yrkande 
Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att revidera biblioteksplanen för Sala 
kommun. 

Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att revidera biblioteksplanen för Sala 
kommun. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
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Biblioteksplan diarienr 2014/773 

Enligt bibliotekslagen SFS 2013:801 §17 skall varje kommun anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet inom biblioteksområdet 

Nuvarande biblioteksplan i Sala kommun behöver revideras och förnyas då den 
gäller mellan 2012-2014. 

Utifrån den nya bibliotekslagen har KB uppföljningsansvar för kommunala och 
regionala biblioteksplaner. Kungliga biblioteket har gett ut två skrifter
Biblioteksplan 2.0 samt nyckeltal1.0- som kan fungera som ett stöd i utformandet 
av de lokala planerna. Där finns uttalat att biblioteksplanerna bör vara 
uppföljningsbara och kopplade mot bibliotekslagen. 

http: l !b i bli oteksstatistik bl ogg.kb .se l uppdrgg:plan~rL 

l 

Det bör även tilläggas att kommuner som from 2015 inte har någon biblioteksplan 
inte kan räkna med att få inköpsstöd från Statens Kulturråd. (Handlingsprogram för 
läsfrämjande, delrapport maj 2014) 

http: l /www.kulturradet.s~LDos_urn~nts /pJJbJ.ikatlo ner).2. O Hjhq_udlings_Qrogram las 
framjande.pdf 

Förslag till beslut: 

Att kultur- och fritidsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att vi i enlighet med 
ovanstående riktlinjer får uppdraget att skriva en ny biblioteksplan för Sala 
kommun 2015-2018. Biblioteksplanen bör omfatta all biblioteksverksamhet inom 
kommunen. 
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Bibliotekschef, Sala kommun 
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