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Dnr KDN 2019/117

§ 82

Remiss: Rapporten Demokratins
skattkammare - Förslag till en nationell
biblioteksstrategi

Sammanfattning

Regeringen gav i juni 2015 Kungliga biblioteket i uppdrag att i
samverkan med andra berörda aktörer lämna förslag till en
nationell biblioteksstrategi. ”Demokratins skattkammare - Förslag
till en nationell biblioteksstrategi” (dnr Ku2019/00550/KO)
överlämnades till kultur- och demokratiminister Amanda Lind
2019-03-07. Regeringen vill nu ha synpunkter på Kungliga
bibliotekets rapport och har sänt förslaget på remiss. Sista svarsdag
är 2019-10-15.
Strategin ska syfta till att stärka och utveckla hela det svenska
biblioteksväsendet. Strategins utgångspunkt är bibliotekslagen med
portalparagrafen bibliotek för alla. Utifrån lagens vision och
strategins mål definieras i förslaget sex arbetsområden eller medel
för att nå fram. Det handlar om biblioteken som samhällets öppna
rum, läsning, lärande, forskning, nya digitala bibliotekstjänster och
en gemensam infrastruktur.
Haninge kommun har, som en 34 kommuner, fått möjlighet att
lämna remissvar till Kulturdepartementet. Kultur- och
demokratinämnden har fått i uppdrag att svara för kommunen.
Ärendet har beretts av representanter från folkbibliotek i Haninge
och skolbibliotekarie vid gymnasieskolan.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ser positivt på att en nationell biblioteksstrategi nu
tas fram och lämnar synpunkter som följer förslagets
arbetsområden. Dessa redogörs i bilagt förslag till remissvar.
Underlag för beslut

- Remissvar 2019-08-26 – Remissvar från Haninge kommun
avseende förslag till nationell biblioteksstrategi
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- Remiss från Kulturdepartementet 2019-06-24 – Rapporten
Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell
biblioteksstrategi
Förslag till beslut

1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till
Kulturdepartementet.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till
Kulturdepartementet.
Mats Mattsson (M) deltar ej i beslutet.
Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut, samt bifall till eget tilläggsförslag från
Moderaterna (bilaga).
Mötet ajourneras i 5 min.
Mötet återupptas.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till
Marietta de Pourbaix-Lundins (M) tilläggsförslag.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar först att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden ställer därefter bifall till Marietta de PourbaixLundins (M) tilläggsförslag mot avslag till detsamma, och finner att
nämnden avslår tilläggsförslaget.
Votering begärs av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).
Ordföranden läser upp följande beslutsgång som godkänns av
nämnden: den som önskar avslå tilläggsförslaget röstar JA, och den
som önskar bifalla tilläggsförslaget röstar NEJ.
Omröstning sker med upprop.
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Omröstningsresultat
Mikko Svensson (S) JA
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) NEJ
Marina Andersson (S) JA
Göran Florén (L) JA
Miguel Arevalo (L) JA
Berith Jansson (KD) JA
Mats Mattson (M) NEJ
Sven Granberg (SD) NEJ
Marina Seinegård (C) JA
Med 6 NEJ-röster mot 3 JA-röster beslutar nämnden att avslå
tilläggsförslaget från Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Nämndens beslut

1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till
Kulturdepartementet.
Reservationer

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Mats Mattsson (M)
reserverar sig mot beslutet avseende avslag på tilläggsförslaget från
Moderaterna.
__________
Expedieras: Akt, kulturdepartementet
För verkställighet:
För kännedom: kommunstyrelsen
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