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Förslag till beslut
1. Regional biblioteksplan 2018-2021 Region Norrbotten antas

Yttrande till beslutsförslaget
Den regionala biblioteksplanen har arbetats fram av Regionbiblioteket i
samarbete med Norrbottens museum och Forsknings- och innovationsenheten. Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i regionens kulturplan och lägger
grunden för regionens arbete inom bibliotekssektorn. Den regionala biblioteksplanen är även ett strategiskt och vägledande dokument för folkbiblioteken och deras lokala plan- och målarbete.

Sammanfattning
Kommuner och landsting ska utforma och anta biblioteksplaner som beskriver inriktning och arbetsområden för de biblioteksverksamheter som de är
huvudman för (Bibliotekslag 2013:801). Regional biblioteksplan för Norrbotten 2018-2021 omfattar därmed den biblioteksverksamhet som bedrivs
inom Region Norrbotten: Regionbibliotek Norrbotten, Norrbottens museums
bibliotek och medicinsk biblioteksverksamhet. Först ges en beskrivning av
vilka bibliotek som finns i Norrbotten och därefter följer en närmare beskrivning av de biblioteksverksamheter som Region Norrbotten är huvudman för och vilka insatsområden de ska arbeta med under biblioteksplanens
period 2018-2021. I bilagorna återfinns bibliotekslagen samt redovisning
över vilka styrdokument som planen utgår ifrån.

Ärendet
Inom Region Norrbotten, Kulturenheten, Avdelningen för regional utveckling, finns Regionbibliotek Norrbotten och Norrbottens museums bibliotek.
Inom hälso- och sjukvården finns medicinsk biblioteksverksamhet vilken
bedrivs av biblioteket vid Luleå tekniska universitet på uppdrag av Region
Norrbotten.
Regionbibliotekets uppdrag är att stödja länets kommuner i arbetet med att
utveckla folkbibliotekens verksamheter. Det sker genom samordning, projektledning, handledning och rådgivning. Utvecklingsområdena med tillhörande insatser under planperioden är samverkan, läs- och litteraturfrämjande,
det digitala biblioteket, mångfald och kvalitetsarbete.
Norrbottens museums bibliotek återfinns på Björkskatan i Luleå och är en
kunskapsresurs med böcker, skrifter och tidskrifter om bland annat arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, lokalhistoria och etnologi. Museibiblioteket är en part i Arkivcentrum Norrbotten med bemannad forskarmottag-
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ning. Utvecklingsinsatser för planperioden är kopplade till digitalisering,
informations- och utbildningsarbete.
Den medicinska biblioteksverksamheten är sedan 2018 en del av Region
Norrbottens forskningsorganisation. Ett avtal med Luleå tekniska universitet
(LTU) har träffats vilket innebär att medarbetare i Regin Norrbotten har
tillgång till bibliotekstjänster via det medicinska e-biblioteket samt har möjlighet till användarstöd via universitetsbiblioteket vid LTU. Utvecklingsinsatserna är kopplade till att på olika sätt synliggöra och utveckla den medicinska biblioteksverksamheten.
Bilagor:
Regional biblioteksplan 2018-2021 Region Norrbotten

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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