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Regional biblioteksplan för Stockholms län - biblioteksråd

1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att tillsätta följande ledamöter till biblioteksrådet för tiden t o m den 31 december
2010
Catarina Ericson-Roos
Lisa Martling Palmgren
Gunilla Lilie Bauer
Eivor Kotkamaa
Marie Källberg
Cecilia Bengtsson
Margareta Berg
Marie Holmqvist
Elisabeth Alstedt
Krister Hansson
Allan Axelsson,
att inget arvode utgår till ledamöterna.

2

Bakgrund

Kulturnämnden beslöt 2009-08-11 att i samband med beslutet om regional biblioteksplan för Stockholms län utse ett biblioteksråd vid sitt sammanträde 2009-11-05
för tiden fram till och med 2010-12-31. Biblioteksrådet skall utveckla en bra samverkan mellan olika bibliotek i länet. Stockholms län rymmer bibliotek av olika slag,
allt från folk- skol- och sjukhusbibliotek till stora forskningsbibliotek och specialbibliotek skräddarsydda för sin institution eller organisation.

Bilagor
1 . Representanter i biblioteksrådet (egen presentation)
2. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 – 2011, fastställd 2009-08-11
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I avsnitt 2.2 i biblioteksplanen beskrivs formerna för biblioteksrådet. Där framgår bl
a att rådet skall ha representanter från landstingets kulturförvaltning, folkbibliotek,
skolbibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek, bibliotek inom Stockholms läns
landsting och Regionbibliotek Stockholm. Upp till 12 ledamöter kan ingå i rådet.
Rådet träffas tre gånger om året. Syftet med rådet är att initiera fortbildning, utvecklingsprojekt, marknadsföringsinsatser och annat som ger samverkansvinster. I rådets
arbete bör frågor av nationell, regional och lokal karaktär beaktas. Arbetsområden
som biblioteksrådet skall prioritera fram t o m 2011 framgår av biblioteksplanen under punkterna 2.3.1 till och med 2.3.10.
Regionbiblioteket administrerar och har ansvar för rådet. Ordföranden i rådet är
chefen för regionbiblioteket.
Landstingets kulturnämnd utser rådet för en tid om tre år, för närvarande perioden
fram t. o. m. 2010.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Kulturförvaltningen lämnar här förslag på tio personer som bör ingå i biblioteksrådet utöver ordföranden. Ledamöterna företräder de olika biblioteksformerna i länet
vilket bör garantera ett brett biblioteksperspektiv. Personerna presenteras närmare i
bilaga 1.
Följande personer föreslås ingå i biblioteksrådet.
Catarina Ericson-Roos, Överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek,
Lisa Martling Palmgren, Bibliotekschef på Konstfack,
Gunilla Lilie Bauer, Överbibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket,
Eivor Kotkamaa, Bibliotekarie vid Finlandsinstitutet,
Marie Källberg, Chefbibliotekarie på Karolinska Universitetssjukhuset,
Cecilia Bengtsson, Samordnare för skolbiblioteken i Ekerö,
Margareta Berg, Bibliotekschef i Botkyrka kommun,
Marie Holmqvist, Bibliotekschef i Salems kommun,
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Elisabeth Aldstedt, Områdeschef vid Stockholms stadsbibliotek,
Krister Hansson, Chef Regionbibliotek Stockholm, Ordförande i biblioteksrådet,
Allan Axelsson, Stockholms läns landsting, kulturförvaltningen.

Hans Ullström

