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Yttrande över remiss - Halmstads kommuns
biblioteksplan 2022- 2025
Halmstad kommun önskar att remissinstanserna ger synpunkter på materialet och förslagen
i betänkandet samt svarar på två konkreta frågor. Nedan följer Region Hallands synpunkter
och svar.
Synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.
Halmstad kommuns förslag till biblioteksplan är grundad i den egna kommunens
övergripande styrdokument samt i bibliotekslagen. Detta ger en möjlighet till förankring
inom hela den kommunala verksamheten. Anknytningen till bibliotekslagen ger möjlighet
att samverka med hela det halländska och det nationella biblioteksväsendet.
Stor tyngd har lagts vid bibliotekens demokratiuppdrag och all verksamhet, även litteraturoch läsfrämjande, kopplas dit vilket ger en starkare skrivning än den som återfinns i
bibliotekslagen. Region Halland finner detta befogat och väl genomtänkt och något som i
framtiden borde genomsyra den nationella biblioteksstrategin.
Vad betyder förslagen i utredningen för din instans verksamhetsområde?
Region Hallands regionbiblioteksavdelning har haft förmånen att få agera som en
referensgrupp vid framtagandet av denna plan och på ett tidigt stadium såg Region Halland
stora möjligheter till samverkan inom regionbibliotekets kärnuppdrag, som är utveckling
inom folkbiblioteksområdet. Samtliga fokusområden kan kopplas till Region Hallands
Kulturstrategi och kulturplan för 2021-2024. Nedan följer exempel på möjlig samverkan inom
varje område. I vissa delar kan regionbiblioteksavdelningen stå för omvärldsbevakning och
hjälp till utveckling, i andra delar önskar regionbiblioteksavdelningen få ta del av den
utveckling som Halmstad bibliotek driver för att i förlängningen kunna sprida den i
nationella nätverk och inom regionen.
De inkluderande biblioteken
Inriktning: En bra start i livet
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Region Halland samverkar redan med Halmstad bibliotek när det gäller barn och ungas
jämlika uppväxtvillkor genom barnbiblioteksnätverket där t ex en undersökning kring barns
tillgång till säkra digitala medier pågår.
Att Halmstad kommun önskar samverka kring små barns språkutveckling ser Region
Halland som mycket positivt.
I det nätverk av skolbibliotekarier som Region Halland ingår i kan frågor kring hur man
bäst stödjer barn och ungas språk- och kunskapsutveckling i skolan behandlas och
kunskaps- och metodutveckling genomföras.
Region Halland försöker medvetet föra samman skol- och folkbibliotekarier kring olika
kompetensutvecklingar och vi tror att en samverkan mellan skola och folkbibliotek är en
nyckel för att nå framgång när det gäller barn och ungas språk- och kunskapsutveckling.
Region Halland välkomnar därför att denna plan är framtagen i samförstånd mellan
Halmstad kommuns kultur- och utbildningsnämnder.
Genom olika gemensamma satsningar, t ex Psyklyftet och Game Jam, bidrar Region
Halland till Halmstad kommuns intention att ge barn och unga en meningsfull fritid. Det är
satsningar som finns inskrivna i Region Hallands kulturstrategi och kulturplan.
Inriktning: En kommun som håller samman
Halmstad kommun pekar i avsnittet ”Bidra till att skapa jämlika villkor” på behovet av
allsidig media och media i olika format. Mediasituationen är idag problematisk, bl a visar
folkbiblioteken på svårigheter att få tag i litteratur på andra språk än svenska och tillgången
till specialiserad litteratur är inte längre god eftersom mycket ligger bakom låsta betalväggar
i databaser inget folkbibliotek har råd med. Region Halland följer och försöker påverka
situationen nationellt och vi har också genom att finansiera databasen PressReader hjälpt
de halländska kommunerna att hålla en allsidighet inom tidnings- och tidskriftsområdet.
Här återstår mycket att göra och vad och hur är en fråga för folkbibliotekschefsnätverket i
Halland.
I Halmstads arbete med att motverka segregation och utanförskap pekar Region Halland på
det arbete som sker inom regionbiblioteket kring bibliotekslagens prioriterade grupper och
där metodutveckling sker tillsammans med samtliga folkbibliotek både vad gäller
minoriteter och personer med annat språk än svenska.
Region Halland har i sin kulturplan som mål att arbeta med bibliotekens demokratiska
uppdrag och Halmstad kommuns önskan att motverka polarisering och stimulera livslångt
lärande faller väl inom detta mål.
Hur man motverkar ett digitalt utanförskap har folkbiblioteken i Sverige arbetat med under
det treåriga projektet ”Digitalt först” och insatsen fortsätter med en gemensam
ledarskapsutbildning för de halländska folkbibliotekscheferna. Region Halland ser med
glädje att Halmstad kommun prioriterar att minska den ojämlika tillgången till teknisk
utrustning, en faktor i digital åtkomst som ofta förbises.
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Den sociala ohälsan ökar och Region Hallands alla kulturavdelningar arbetar aktivt med
olika hälsofrämjande insatser. Genom Kultur i Halland kan Halmstad kommun få en god
samverkanspart kring frågan.
När det gäller den kognitiva tillgängligheten har Halmstad bibliotek länge varit en
föregångare som provat olika metoder och koncept. Området är prioriterat i Hallands
kulturstrategi och kulturplan (området kring bibliotekslagens prioriterade grupper) och vi
ser gärna en gemensam metodutveckling som omfattar alla intresserade folkbibliotek i
Halland.
Biblioteken, en attraktiv plats som främjar hållbar tillväxt
Inriktning: En levande plats
När det gäller arbetet med de fysiska lokalerna kan Halmstad kommun ha god nytta av den
workshop som regionbiblioteket erbjuder kring biblioteksrummet utformning.
Halland är en unik region när det gäller mobil biblioteksverksamhet; alla utom en kommun
har mobil enhet, flera har två. Genom det lösa nätverk av personal inom mobila enheter
som finns har Halmstad möjlighet att både tillföra och få kompetens inom området.
Inriktning: Utveckling som möjliggör
Halmstad kommuns mål att främja kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och livslångt
lärande är fast grundad i bibliotekslagens skrivning. Målen återfinns också i Hallands
kulturstrategi och kulturplan och det pågår redan samverkan på flera punkter. Litteraturens
ställning stärks genom digitala författarbesök, genom Hela Halland läser och Poetry slam –
alla goda exempel på samverkan mellan alla folkbibliotek och regionbiblioteket i Halland.
Gemensamma fortbildningar anordnas också kring digitaliseringens möjligheter.
Ett gemensamt uppdrag från Strategisk grupp kultur är att göra en inventering av det
halländska bibliotekslandskapet, en genomlysning som syftar till att bättre utnyttja resurser
och stärka kvaliteten för de halländska biblioteksanvändarna. Ett arbete som ska stärka
samhällsutvecklingen.
Resonemangen kring skolbibliotekens roll är intressant och pekar på många viktiga uppdrag
för skolbiblioteken, uppdrag som, för att nå kvalitet, fordrar utbildad personal. Region
Halland saknar en skrivning om vem som ska utföra de uppdrag som räknas upp.
Bibliotekens roll i framtidens välfärd
Inriktning: Välfärd för framtidens behov
Hur biblioteksarbetet sker påverkar likvärdigheten i kommunal service. Här kan den
påbörjade inventeringen av de halländska folkbiblioteken komma till god nytta.
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Vad betyder förslagen i utredningen för andra relevanta aktörer?
Halmstad kommun är drivande inom biblioteksområdet och en värdefull representant i det
halländska folkbibliotekschefsnätverket samt i dess undergrupper. Utvecklingsarbete som
sker i Halmstad kommer andra bibliotek och kommuner till god nytta. Och vice versa.
Genom kunskapsutbyte kan Halmstad kommun få tillgång till andras erfarenheter, något
som berikar den egna utvecklingen.
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