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Regionalt biblioteksråd – tillsättning av ny ledamot
Ärendebeskrivning
Kompletteringsval av ny ledamot till Regionalt biblioteksråd.
Beslutsunderlag
Kulturnämnden beslutade 2014-11-20 om ny Regional biblioteksplan 2015 - 2017
samt om tillsättning av ledamöter för Regionalt biblioteksråd under perioden
2015 - 2017. Biblioteksrådet arbetar efter Regional biblioteksplan som omfattar
de kategorier av offentliga bibliotek som finns representerade i Stockholms län:
stora forskningsbibliotek och specialbibliotek skräddarsydda för sin institution
eller organisation, skolbibliotek, sjukhusbibliotek samt alla kommunala folkbibliotek.
För att utveckla en bra samverkan mellan de olika bibliotekstyperna i länet har
samverkansformerna formaliserats genom inrättandet av Regionalt biblioteksråd
i enlighet med vad som föreskrivits i bibliotekslagen.
Rådet utses av landstingets kulturnämnd på förslag från kulturförvaltningen.
Maximalt 12 ledamöter kan ingå i rådet. De olika biblioteksformerna lämnar förslag på ledamöter i rådet. Sammansättningen bör garantera ett brett biblioteksperspektiv genom att de olika formerna av bibliotek kommer att vara representerade.
En extern utvärdering av rådet genomfördes 2010 och godkändes i kulturnämnden 2010-11-26. Där konstaterades bland annat att det var angeläget att Biblioteksrådets ledamöter hade tillräckligt mandat inom de egna organisationerna.
De ledamöter som idag ingår i Biblioteksrådet är alla chefer utom en bibliotekarie
som representerar kategorin skolbibliotek och på det sättet har en angelägen
kompletterande kompetens.
Biblioteksrådets verksamhet redovisas till kulturnämnden efter varje kalenderår.
Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsdirektör i Järfälla kommun, har ingått i
Biblioteksrådet sedan 2012 men har under hösten 2016 fått ny tjänst inom annan
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verksamhet och behöver därför ersättas av en ny ledamot från kategorin chef på
folkbibliotek.
Kulturförvaltningen föreslår att Nick Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge
kommun, väljs in i Biblioteksrådet under den kvarvarande perioden till och med
2017.
Förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att tillsätta Nick Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun,
som ny ledamot i Regionalt biblioteksråd under den kvarvarande perioden till
och med 2017.
Förvaltningens motivering

Nick Jones är konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun och har arbetat med
folkbiblioteksfrågor och biblioteksutveckling sedan slutet på nittiotalet. Jones är
en ofta anlitad föreläsare och har skrivit två böcker som kopplar bibliotekens roll
och uppdrag till aktuella samhällsutmaningar.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Ingen ekonomisk ersättning utgår från landstinget till ledamöterna i Biblioteksrådet. Biblioteksrådets möten och aktiviteter bekostas inom kulturnämndens verksamhetsstöd till Regionbibliotek Stockholm. Beslutet ger inga övriga ekonomiska
konsekvenser för nämnden.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Eva Bergquist
Förvaltningschef
Catharina Fogelström
Enhetschef Kultur- och föreningsstöd

