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§ 185 

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 
(KS/2017:624) 

  
Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämn-

dens förslag till biblioteksprogram för Botkyrka kommun. 
 
Deltar ej 

Robert Steffens (C) deltar ej i beslutet. 
 
Reservationer 

Samtliga ledamöter från (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.  
 
Sammanfattning 

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 är ett underlag för 
strategiska beslut på biblioteksområdet och fastställer riktning och priori-
terade målgrupper för kommunens folkbibliotek, skolbibliotek och speci-
albibliotek. Programmet är framtaget på uppdrag av kommunstyrelsen och 
är ett svar på lagstiftarens krav på kommunövergripande biblioteksplan. 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksprogram har under våren 
varit på remiss bland berörda nämnder, utskott, råd samt Mångkulturellt 
centrums styrelse. Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till bibli-
oteksprogrammets utformning och har samtidigt givit förslag på mindre 
justeringar, varav vissa har arbetats in i förslaget. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2017-06-16. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-13, § 64. 
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Yrkande 

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet, bi-
laga. 
 
Gabriel Melki (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning 

Ordföranden ställer avslagsyrkandet mot Jimmy Bakers (M),  
Stefan Daynes (KD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen be-
slutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Särskilt yttrande 

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
 

Protokollsanteckning 

Robert Aslan (S) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade yrkat 
bifall till ordförandeförslaget. 
 
Protokollsanteckning 

I en tid när det fria ordet ifrågasätts allt mer och ”fake news” sprids över 
världen spelar biblioteken i alla dess former en än viktigare roll i sam-
hället. Bibliotek är en plats för bildning, där nyfikna kan mötas, läslust 
väckas och minnen skapas. I böckernas värld kan fantasi bli verklighet. 
Berättelser kan få oss att tänka nytt, sätta ord på känslor, utvecklar för-
mågan till empati, ökar vår kunskap, ger oss avkoppling och vidga våra 
vyer. 
 
Det breda bildningsarbetet som sker på biblioteken är en del av kommu-
nens arbete för att stärka demokratin och den kulturella mångfalden. Arbe-
tet på alla bibliotek i Botkyrka ska utgå från jämlikhetstanken och strävan 
efter att utjämna förutsättningarna att ta del av det offentliga rummet och 
samtalet. I och med att bibliotekens resurser är fria för alla att ta del av 
skapas unika förutsättningar för människor att bilda sig med kunskap och 
ta del av information som annars skulle varit mycket mer otillgänglig. 
 
Den politiska majoriteten (S), (MP), (V) 
_____   
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 



   

 

 
Yrkande 
 
Kommunfullmäktige 2017-10-26 
 
Ärende 198 Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 
(KS/2017:624) 
 
 
Sverigedemokraterna har  tidigare uttryckt att vi  inte ställer oss bakom Botkyrka kommuns 
interkulturella strategi. Vi Sverigedemokrater anser att Sverige bör bygga på en gemensam 
kultur. Majoriteten gillar att tala om  interkultur som något positivt. Man har däremot svårt 
att  redogöra  konkreta  exempel  gällande  vad  som  är  positivt  med  det  interkulturella 
konceptet.  Majoriteten  i  Botkyrka  har  trots  allt  haft  makten  i  många  år  och  har  haft 
möjlighet att genomföra dessa utopiska idéer. Botkyrka borde således frodas av framgången. 
 
I mångt och mycket anser vi biblioteksplanen vara mycket bra, att kunna  läsa och skriva är 
nyckeln  till att  kunna bidra  till det  Svenska  samhället oavsett  vart du  kommer  ifrån. Men 
involveringen av uttryck som ”interkultur”, ”normkritik” och organisationen mångkulturellt 
centrum hade vi kunnat vara utan. Vi anser att biblioteksverksamheten skall få vara fri från 
all  form  av  politisk  propaganda.  Sverigedemokraterna  har  alltid  ansett  att mångkulturellt 
centrum bör avskiljas från den kommunala verksamheten. 
 
Botkyrka  kommuns biblioteksverksamhet har  figurerat  i negativa  sammanhang under den 
senaste  tiden. Kommunens bibliotek har vägra köpa  in nationalekonomen Tino Sanandajis 
bok ”massutmaning” och har använt sig av tveksamma bortförklaringar1.  JO riktar kritik mot 
Botkyrka kommun när det gäller denna inköpsvägran.2 
 
Botkyrka  har  även  hamnat  i  en  debattstorm  gällande  Pippi  Långstrump3.  Censurering  får 
under inga som helst omständigheter förekomma i ett demokratiskt samhälle. 
 
Vi Sverigedemokrater anser att biblioteksverksamheten  inte  skall vara en plats  för politisk 
uppfostran, biblioteken skall vara politiskt neutrala och acceptera all form av litteratur. Med 
tanke på de politiska debatter som uppstått gällande Botkyrkas bibliotek samt den kritik som 
framförts  så  anser  vi  att  kommunfullmäktige  bör  justera  biblioteksprogrammet  med 
nedanstående att‐satser. 
 
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 
 

                                                 
1 https://bibliotek.botkyrka.se/sv/news/ink%C3%B6p-av-boken-massutmaning 
2 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6734516 
3 http://www.expressen.se/kultur/darfor-rensar-botkyrka-pippi-bocker/ 



   

 

Att kommunfullmäktige beslutar att ta bort de textstycken som  innefattar politiskt  laddade 
ord som ”interkultur” samt ”normkritik” 
 
Att  kommunfullmäktige  beslutar  att  ett  tillägg  görs  i  texten  så  det  framgår  att 
biblioteksverksamheten avser att följa svensk lagstiftning 

 
 
 
För Sverigedemokraterna Botkyrka 
 
 
 
Östen Granberg      Sebastian Lindqvist 
 
Robert Stenkvist      Helén Spaak 
 



 
Sid 1 (1) 

YRKANDE 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

2017-10-09 
 
Ärende 185 Biblioteksprogram för Botkyrka kommun (KS/2017:624) 

 
I förslaget till biblioteksprogram finns det en inledande text där kommunen pekar på 
mångfald, diskriminering, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, kommunens 
interkulturella strategi etc. 
 
Kommunen har sedan tidigare kritiserats skarpt av JO för att inte följa svensk 
lagstiftning; bibliotekslagen likväl som grundlagen, då man har satt egna subjektiva och 
politiska åsikter före svensk lagstiftning.  
 
JO menar att det inte åligger biblioteken att göra sådana bedömningar och att den 
interkulturella handlingsplanen inte är förenlig med det demokratiuppdrag biblioteken 
har. Bibliotekens uppgift är främja fri åsiktsbildning och ska köpa in eller fjärrlåna 
litteratur utan inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller religiösa motiv.  
 
Vi föreslår Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 
 
att inledningen i bibliotekprogrammet skall ersättas med en kort text där det tydligt  
 framgår att biblioteksverksamheten i Botkyrka ska följa svensk lagstiftning. 

 
 

Jimmy Baker (M) 
 
Stefan Dayne (KD) 
 
Anders Thorén (TUP) 
 
Instämmer i yrkandet såsom ett yttrande 
 
Lars Johansson (L) 
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§ 64 

Biblioteksprogram (KOF/2016:144)  

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidsförvalt-
ningens förslag till biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 och 
tillställer det Kommunfullmäktige för beslut. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att, 
under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt nämndens för-
slag till biblioteksprogram, ta fram förslag till ny inköps- och fjärrlånepolicy 
för Botkyrkas folkbibliotek i enlighet med biblioteksprogrammets inrikt-
ning. 
 

Sammanfattning 

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 är ett underlag för 
strategiska beslut på biblioteksområdet och fastställer riktning och priorite-
rade målgrupper för kommunens folkbibliotek, skolbibliotek och special-
bibliotek. Programmet är framtaget på uppdrag av kommunstyrelsen och är 
ett svar på lagstiftarens krav på kommunövergripande biblioteksplan. Kul-
tur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksprogram har under våren varit 
på remiss bland berörda nämnder, utskott, råd samt Mångkulturellt centrums 
styrelse. Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till bibliotekspro-
grammets utformning och har samtidigt givit förslag på mindre justeringar, 
varav vissa har arbetats in i förslaget.   
 
Yrkanden 
(KD) yrkar på återremiss. 
(TUP) yrkar på återremiss. 
(M) yrkar på återremiss. 
 
Propositionsordning 
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Ordföranden ställer proposition om att avgöra ärendet vid sammanträdet al-
ternativt återremittera ärendet enligt yrkandena från (KD), (TUP) och (M). 
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet ska av-
göras vid sammanträdet. 
 
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandeförslaget. 
 
Särskilt yttrande 
Oppositionen kommer att inkomma med särskilt yttrande som bilägges pro-
tokollet. 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Kultur- och fritidsförvaltningen  
 2017-06-16 Dnr  KOF/2016:144  
 

Kultur- och fritidsförvaltningen   

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 

Direkt 08 530 61 000 Sms·070-886 16 69 · E-post anja.dahlstedt@botkyrka.se  

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 

 

Referens Mottagare 

Anja Dahlstedt  
 
 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022  

 
Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Kultur- och fritidsförvalt-
ningens förslag till biblioteksprogram för Botkyrka kommun och tillställer 
det Kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 är ett underlag för 
strategiska beslut på biblioteksområdet och fastställer riktning och priorite-
rade målgrupper för kommunens folkbibliotek, skolbibliotek och special-
bibliotek. Programmet är framtaget på uppdrag av kommunstyrelsen och är 
ett svar på lagstiftarens krav på kommunövergripande biblioteksplan. Kul-
tur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksprogram har under våren varit 
på remiss bland berörda nämnder, utskott, råd samt Mångkulturellt centrums 
styrelse. Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till bibliotekspro-
grammets utformning och har samtidigt givit förslag på mindre justeringar, 
varav vissa har arbetats in i förslaget.   
 
Ärendet 

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner upprätta planer 
för sin biblioteksverksamhet. Botkyrka kommun har ingen gällande biblio-
teksplan varför Kommunstyrelsen hösten 2016 uppdrog åt Kultur- och fri-
tidsnämnden att under 2017 presentera förslag till ett kommunövergripande 
program för biblioteksverksamheten (KS/2016:674). Biblioteksprogrammet 
är framtaget i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, utbild-
ningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen samt Mångkulturellt centrum.  
 
Efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden skickades nämndens förslag till 
biblioteksprogram i februari på remiss till berörda nämnder, utskott och råd. 
Remissvar har inkommit från Utbildningsnämnden, Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Mångkulturellt 
centrums styrelse, Kommunstyrelsens demokratiberedning, Arbetsgruppen 
för funktionshinderfrågor, Kommunala pensionärsrådet samt Ungdomsfull-
mäktige.  
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Samtliga remissinstanser har ställt sig positiva till biblioteksprogrammets 
utformning och har samtidigt givit förslag på mindre justeringar. Några ju-
steringar har därefter genomförts. De har dock inte påverkat innehållet eller 
omfattningen av programmet på ett avgörande sätt. 
 
 
Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 

Biblioteksprogrammet tar sin utgångspunkt i Botkyrkas specifika förutsätt-
ningar, syftar till att utgöra ett underlag för strategiska beslut och ska im-
plementeras genom ordinarie styrsystem.  
 
Programmet identifierar de olika bibliotekstypernas roll i platsen Botkyrkas 
utveckling och synliggör hur biblioteken möjliggör kunskap, läsutveckling 
och läslust, kulturskapande och -deltagande för människor i alla olika livs-
skeden. Från de små barnen, där folkbiblioteket bidrar till språkutveckling 
på öppna förskolan, till skoleleven som får stöd i att utveckla läs- och in-
formationsfärdigheter i skolbiblioteket, den studerande som tar del av speci-
alsamlingarna om migration på Mångkulturellt centrums bibliotek, den 
vuxna som deltar i språkcaféer eller datorhandledning på folkbiblioteket och 
pensionären som får böcker skickade hem till sig. 
 
För att kunna vara den kraft för ett hållbart samhälle som biblioteken kan 
och ska vara, behöver de samverka sinsemellan. Folkbibliotek, skolbibliotek 
och specialbibliotek, alla har sin roll att fylla i en gemensam helhet för Bot-
kyrkas medborgare. I Biblioteksprogrammet för Botkyrka kommun fast-
ställs riktningen och prioriterade målgrupper för de olika bibliotekstyperna i 
det arbetet. 
 
 
Pernilla Conde Hellman Anja Dahlstedt 
Kultur- och fritidschef Verksamhetschef bibliotek 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 
Bilaga 2: Sammanställning av remissvar 
_________ 
Expedieras till 

 



 

  

 

Biblioteksprogram för Bot-
kyrka kommun 2018-2022 

Strategi
Program

Plan
Policy

Riktlinjer
Regler

Diarienummer: KS/2016:674 
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige 
Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx 

Dokumentet gäller för: Kultur- och fritidsnämnden, Utbildningsnämnden, Mångkulturellt centrum 
Dokumentet gäller till den: 31 december 2022 



 

  

 

______________________________________________________________________________________ 
Dokumentet ersätter: Kunskap och upplevelse: Strategisk biblioteksplan för Botkyrka kommun 
KOF/2003:434 

Dokumentansvarig är: Kultur- och fritidsnämnden 
För revidering av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsnämnden 
För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsnämnden, Utbildningsnämnden, Mångkulturellt 

centrums styrelse 
Relaterade dokument: Strategi för ett jämlikt Botkyrka (KS/2014:612), Värdegrund (KS/2016:59) 



 

 

Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 

- Ett bibliotekskort har man för livet, sa en ung Botkyrkabo som medverkade i 
arbetet med att formulera det här biblioteksprogrammet. Och så är det, biblio-
teket kan användas i olika livsfaser och på olika sätt. 
 
I Biblioteksprogram för Botkyrka kommun synliggörs hur biblioteken möjlig-
gör kunskap, läsutveckling och läslust, kulturskapande och -deltagande för 
människor i alla olika livsskeden. Från de små barnen, där folkbiblioteket bi-
drar till språkutveckling på öppna förskolan, till skoleleven som får stöd i att 
utveckla läs- och informationsfärdigheter i skolbiblioteket, den studerande som 
tar del av specialsamlingarna om migration på Mångkulturellt centrums biblio-
tek, den vuxna som deltar i språkcaféer eller datorhandledning på folkbiblio-
teket, pensionären som får böcker skickade hem till sig. 
 
För att kunna vara den kraft för ett hållbart samhälle som biblioteken kan och 
ska vara, behöver de samverka sinsemellan. Folkbibliotek, skolbibliotek och 
specialbibliotek, alla har sin roll att fylla i en gemensam helhet för Botkyrka. I 
Biblioteksprogrammet för Botkyrka kommun fastställs riktningen för de olika 
bibliotekstyperna i det arbetet. 
 
Mänskliga rättigheter en bas för verksamheten 

Jämlikhet är utgångspunkten för bibliotekens arbete i Botkyrka. Jämlikhet ut-
går från alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter. Alla har 
grundläggande rättigheter, men olika stort behov av samhällets insatser. Barn 
har genom Barnkonventionen och dess grundläggande principer om alla barns 
rättigheter och lika värde en särskilt viktig ställning. 
 
FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna fastställer varje människas lika 
värde utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, 
egendom, börd eller ställning i övrigt. Var och en har rätt till liv, frihet och 
personlig säkerhet. Till förklaringen ansluts ett antal rättigheter där demokrati 
och yttrandefrihet utgör två.  
 
Alla individer och grupper har inte samma tillgång till offentliga rum, samtal 
och möjlighet att yttra sig. I bibliotekens uppdrag ligger att utjämna de möjlig-
hetsskillnaderna.  
 
Det finns fall där olika mänskliga rättigheter står i konflikt med varandra. När 
värden som yttrandefrihet, frihet från diskriminering, rätt till liv och säkerhet 
står emot varandra, till exempel i bibliotekets programverksamhet eller medie-
urval, är frihet från diskriminering, rätt till liv, frihet och personlig säkerhet 
överordnade värden.  
 



 

 

Interkulturella och normkritiska förhållningssätt  

En central utgångspunkt i biblioteksverksamheten är flerspråkighet. Det är en 
styrka att äga flera språk och en majoritet av invånarna i kommunen har den 
styrkan.  
Biblioteksverksamheten ska verka för möten och utbyten mellan och inom 
olika språk och kulturer. Den ska vara tillgänglig för alla. Verksamheten ska 
stärka individens möjligheter att uttrycka och utveckla olika delar av den egna 
identiteten.  
 
Ett interkulturellt förhållningssätt synliggör och förändrar ojämlika villkor och 
maktförhållanden, samt möjliggör att grupper och individer möts och samarbe-
tar över etniska, religiösa och sociala gränser. Grundläggande är att uppmärk-
samma och motverka diskriminering och segregationens negativa effekter. I 
detta ingår också att synliggöra och utmana normer som kan verka begrän-
sande i människors liv. 
 
Medborgarens fokus och invånaren som medaktör  

Biblioteksverksamheten speglar inte bara utan formas även aktivt av Botkyrkas 
invånare.  Utgångspunkten är att människor vill och har rätt att vara aktiva och 
medskapande. Utifrån det uppmuntras invånare och besökare att på olika sätt 
vara medaktörer i biblioteksverksamheten.  
 
Med stöd i kommunens ledord öppen, ansvarstagande, modig och energisk 
intar biblioteksverksamheten medborgarens fokus. Bibliotekspersonalen kän-
netecknas av mångfald när det gäller bakgrund, kompetens och språkkunskap-
er. 
 
 
  



 

 

Folkbibliotek 

Vision 

Folkbiblioteken i Botkyrka, Bibliotek Botkyrka, är en motor i arbetet med lo-
kal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet i Botkyrka. 
Biblioteksverksamheten ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom 
att bidra till att minska ojämlikhet och möjlighetsskillnader. 
 
Biblioteken skapar interkulturella möten, bidrar till höjd kunskapsnivå och 
verkar för ökad folkhälsa. 
 
Lokal utformning 

Biblioteken är genom låga trösklar, en bredd av tjänster och aktiviteter och 
centrumnära lokaler tillgängliga för alla. Biblioteken är placerade på platser 
där människor rör sig i sin vardag i anslutning till exempelvis annan service 
och handel. Det ger människor goda förutsättningar att ta del av bibliotekens 
utbud. 
 
Biblioteksverksamheten formas av sin lokala kontext. På så sätt är inget biblio-
tek det andra helt likt, varje bibliotek är det bästa möjliga för sitt respektive 
lokalsamhälle. Samtidigt är bibliotekets verksamhet inte låst till biblioteket 
som lokal.  
 
Samverkan 

För att lyckas med sitt uppdrag och vara angelägna för alla Botkyrkas invånare 
ska folkbiblioteken samarbeta med andra kommunala verksamheter inom 
bland annat utbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden och vård- och omsorgsnämnden, men också med regional verksam-
het såsom barnavårdscentraler och logopeder. Uppdraget kräver också tät sam-
verkan i lokala nätverk, med föreningsliv, funktionshinderrörelsen, studieför-
bund och med Botkyrkas många kreativa aktörer. Samverkan behöver också 
ske med andra bibliotek inom och utanför kommunen. 
 
Prioriterade utvecklingsområden   

Folkbibliotekens prioriterade utvecklingsområden för perioden struktureras 
utifrån fyra huvuduppgifter, som benämns egenmakt, delaktighet, upplevelser 
och innovationer. Under varje huvuduppgift definieras insatser och utveckl-
ingsområden för Bibliotek Botkyrka.  
 
Biblioteket möjliggör egenmakt 

Invånarens utvecklade läsfärdigheter är en förutsättning för att ha makt över 
sina egna livsval. Kopplingen till att ha ett arbete och i förlängningen förbätt-
rad folkhälsa blir tydlig. I ett livsperspektiv påverkar läslust och -färdigheter 



 

 

folkhälsan. Läsfärdigheter är viktiga för att kunna påverka och styra sitt liv. 
Lusten och drivet till ett livslångt lärande är viktig.  
 
Bibliotekets förhållningssätt innebär att ta ett positivt avstamp i människors 
egna resurser, erfarenheter och förmågor. 
 
Bibliotek Botkyrka prioriterar under perioden att genomföra insatser och att 
utveckla arbetssätt vad gäller: 

‐ Barns språk- och läsutveckling.  
‐ Språkutvecklande arbete gentemot personer som bott en kort tid i Sve-

rige. 
‐ Arbete med korttidsutbildade vuxna, med avseende på identitet, själv-

känsla, delaktighet, läs- och skrivfärdigheter. 
‐ Digital delaktighet för vuxna som behöver öka sin digitala kompetens. 
‐ Att verka för positiva normer och attityder till läsning. 

Särskilt prioriterade grupper: Barn i förskoleåldern och yngre, korttidsutbil-
dade vuxna, nyanlända Botkyrkabor och ungdomar. 
 
Biblioteket möjliggör delaktighet 

Viktigt i ett socialt hållbart samhälle är invånarens möjlighet till delaktighet 
och inflytande i samhället. Det gäller även möjligheten till påverkan i de 
kommunala verksamheterna, som till exempel biblioteken.  
Biblioteken är interkulturella mötesplatser som har förutsättningar att öka 
sammanhållningen och hemkänslan. De utgör samtidigt en arena för det fria 
ordet och bidrar till människors möjlighet att göra sina röster hörda. 
Samarbete med civilsamhället och övrig kommunal verksamhet i Botkyrka är 
en förutsättning för att folkbiblioteken ska lyckas med sina uppdrag. 
 
Bibliotek Botkyrka prioriterar under perioden att genomföra insatser och att 
utveckla arbetssätt vad gäller: 

‐ Medier och arrangemang på många språk, på svenska och andra språk 
som finns representerade i kommunen samt nationella minoritetsspråk, 
för att stärka Botkyrkabornas identitet och samhörighet med andra. 

‐ Biblioteksrummet som en plats för yttrandefrihet, där arrangemang 
kring aktuella frågor på lokal, nationell och internationell nivå äger rum 
i dialog mellan invånarna. 

‐ Metoder för dialog och inflytande i bibliotekets verksamhet för invå-
narna.  

‐ Tillgänglighet för alla till bibliotekens verksamheter och lokaler. 
‐ Normkritiska och interkulturella förhållningssätt hos personalen. 



 

 

Särskilt prioriterade grupper: Personer med funktionsnedsättning och ungdo-
mar. 
 
Biblioteket möjliggör upplevelser 

Att uppleva litteratur i bred bemärkelse, kanske tillsammans med andra, kan 
för en äldre person innebära bibehållen livskvalitet. Samtidigt har upplevelsen 
av berättande och språk hos ett litet barn visat sig vara viktig för att barnet se-
nare ska bli en god läsare. Vilket i sin tur ökar möjligheterna till att barnet med 
tiden tar del av litteratur, studier och samhälle.  
 
Oavsett funktionsuppsättning har alla människor rätt till upplevelser av littera-
tur och berättande. 
 
Bibliotek Botkyrka prioriterar under perioden att genomföra insatser och att 
utveckla arbetssätt vad gäller: 

‐ Boken kommer och uppsökande verksamhet för äldre. 
‐ Uppsökande arbete gentemot små barn och deras familjer. 
‐ Uppsökande arbete gentemot barn och unga med funktionsnedsättning. 
‐ Biblioteksrum som skapar oväntade möten. 

Särskilt prioriterade grupper: Äldre, barn i förskoleåldern och yngre, samt unga 
med funktionsnedsättning. 
 
Biblioteket möjliggör innovationer 

Kreativitet och eget skapande är viktigt inte bara för utvecklingen av näringsliv 
och samhälle, utan också för individens känsla av mening och tillhörighet. 
 
Bibliotek Botkyrka prioriterar under perioden att genomföra insatser och att 
utveckla arbetssätt vad gäller: 

‐ Samarbeten med Botkyrkas kreativa aktörer och andra organisationer 
och individer som kan bidra till människors möjlighet att skapa inom 
ett vidgat textbegrepp. Fokus är att skapa tillsammans och att dela med 
sig av kunskap, innehåll och erfarenheter till andra. 

‐ Möjliggöra initiativ från lokalsamhället genom att uppmuntra, stimu-
lera och ta tillvara nya idéer samt bidra till att kommunens stöd och bi-
drag är kända. 

Särskilt prioriterade grupper: Barn och ungdomar. 
  



 

 

Bibliotek i grund- och gymnasieskolan 

Avsnittet avser de grund- och gymnasieskolor där kommunen är huvudman. 

 
Vision 

Alla elever i Botkyrkas skolor ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbiblio-
tekets syfte är att bidra till ökad kvalitet i skolornas pedagogiska verksamhet 
samt till ökat lärande och läsande hos våra elever. Ambitionen är att följa ut-
vecklingen genom det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Prioriterade utvecklingsområden 

Demokrati och digitalisering 

Skolbiblioteken ska bidra till det demokratiska medborgarskapet, till mer likvär-
diga studiemöjligheter för alla elever, att stärka elevens digitala kompetenser 
med fokus på informationsfärdigheter samt elevernas läs- och kommunikations-
förmåga i en vidgad textvärld.  
 
Likvärdighet och läslust 

Skolbiblioteken ska ha ambitionen att ge alla elever i Botkyrka, så likvärdiga 
förutsättningar som möjligt och främjar och stödjer därför läslust och läsning 
på sätt som forskning visat är framgångsrika.  
 
Samordning och samverkan 

Skolbiblioteken i Botkyrka ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska verk-
samhet och bidra till ökad måluppfyllelse. Personer med ansvar för skolbiblio-
teket samverkar med varandra och med övrig pedagogisk personal i skolan. 
Skolbiblioteken samverkar också med folkbiblioteken.  
 
Grundskole- och gymnasiebiblioteken prioriterar under perioden att genomföra 
insatser och att utveckla arbetssätt vad gäller: 

- elevers förmåga till källkritik, förmåga att navigera i informationsflödet 
och digitala identitet  

- skolbiblioteket som ett viktigt nav för kunskap och läslust 
- utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
- stödja personalens kompetensutveckling 
- utveckla samverkansformer.  

 
  



 

 

Biblioteket vid Mångkulturellt centrum 

Vision 

Mångkulturellt centrums (MKC) uppdrag är att verka för ett samhälle där 
mångfalden speglas i den nationella självbilden och där migration får en själv-
klar plats i det svenska kulturarvet.  
 
MKC:s bibliotek bidrar till centrets uppdrag genom att samla kunskap, livsbe-
rättelser och dokumentation om migrationen till Sverige.  
 
MKC:s bibliotek har en unik ställning bland bibliotek i Sverige som special-
bibliotek inom ämnesområdena mångkultur, mångfald, interkulturalitet, ras-
ism, etnisk diskriminering, migration och urbana livsvillkor. Därigenom är 
biblioteket en viktig kunskapsresurs för både forskning och en bred allmänhet 
såväl lokalt som nationellt. 
 
Biblioteket är också en öppen och välkomnande mötesplats, där medborgarna 
erbjuds möjlighet att reflektera kring mångfaldens kulturhistoria i Botkyrka 
kommun. 
 
Mångkulturellt centrum samverkar med kommunens samlade biblioteksverk-
samheter kring centrets kunskapsfrågor samt de i biblioteksprogrammet utpe-
kade utvecklingsområdena. 
 
Prioriterade utvecklingsområden för biblioteket definieras, utifrån biblioteks-
programmets inriktning, i de verksamhetsplaner som Mångkulturellt centrums 
styrelse beslutar om. 
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Bilaga 2: Sammanställning av remissvar  

 
Denna bilaga innehåller sammandrag och centrala ståndpunkter hämtade ur 
remissinstansernas remissvar över förslaget till biblioteksprogram för Bot-
kyrka kommun 2018-2022. 
 
Vård och omsorgsnämnden 
”Vård- och omsorgsförvaltningen delar målsättningen i det föreslagna bibli-
oteksprogrammet och tycker det är positivt att våra målgrupper är bland de 
grupper som kommer prioriteras i det framtida arbetet.”  
 
Utbildningsnämnden 
”Utbildningsförvaltningen finner att framtaget biblioteksprogram tar ut-
gångspunkt i för kommunen viktiga styrdokument, såsom ett hållbart, jäm-
likt och ett kreativt Botkyrka. På så sätt bidrar biblioteksprogrammet till att 
utveckla det demokratiska samhället. De prioriterade grupperna och insat-
serna som omnämns i programmet verkar för ett socialt hållbart samhälle. 
En vinst vore dock att explicit förtydliga kopplingar till kommunens styrdo-
kument. I yttrandet föreslås två stycken sådana förtydliganden. Biblioteks-
programmets ambitioner rör sig på en övergripande nivå och för att dessa 
ska få genomslag behövs konkreta och tydliga handlingsplaner.”  
- Önskar tydligare koppling mellan styrdokument och styrstrategier.  
Svar: Styrgruppen för biblioteksprogrammet har valt att inte utveckla det 
vidare i programmet då det följer samma princip som kommunens övriga 
styrsystem. 
- Skrivning som tydligare värnar rätten till det egna modersmålet efterfrå-
gas. Svar: Synpunkten har arbetats in i det nya förslaget till bibliotekspro-
gram.  
 
Utbildningsnämnden påpekar också att det under våren kommit nya uppdrag 
från regeringen om att stärka elevers digitala kompetens, men menar att det 
redan fångas upp av biblioteksprogrammet. 

 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
”Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen anser att förslaget i 
huvudsak är bra och lyfter fram relevanta fokusområden. Våra komplette-
rande synpunkter är att några delar i dokumentet behöver bli tydligare. I 
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vissa fall handlar det om klarspråk och i vissa fall om att texten behöver ut-
vecklas.”  
 
Konkreta förslag på tydliggöranden finns i remissvaret. Det handlar bland 
annat om att delarna för folk- och skolbibliotek samt Mångkulturells cent-
rums bibliotek utvecklas olika mycket.  
 
Svar: Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att arbeta fram en mer lättill-
gänglig populärversion av programmet. 
 
Mångkulturellt centrums styrelse 
Styrelsen önskar att texten som gäller Mångkulturellt centrums bibliotek 
helt formuleras om. Fullständigt förslag till detta finns i styrelsens yttrande. 
Merparten av styrelsens förslag finns i förslaget till biblioteksprogram med 
mer lättillgängliga formuleringar. Den förvaltningsövergripande styrgrup-
pen har tagit ställning till styrelsens förslag på prioriterade områden och 
gjort bedömningen att förslaget är på en alltför detaljerad nivå. Delen om 
Mångkulturellt centrum har istället kompletterats med en skrivning om att 
styrelsen beslutar om mål för biblioteksverksamheten i de årliga verksam-
hetsplanerna. 
 
Styrelsen önskar också en skrivning om samverkan: 
 
”Folkbiblioteket och skolbiblioteken behöver samverka på en kommunal 
administrativ nivå medan Mångkulturellt centrum samverkar med kommu-
nens samlade biblioteksverksamheter kring centrets kunskapsfrågor samt de 
i biblioteksprogrammet utpekade utvecklingsområdena.”  
 
Svar: Då samverkan nämns i den övergripande skrivningen i programmets 
början så har styrgruppen gjort bedömningen att det inte behöver upprepas 
under varje bibliotekstyp. 
 
Kommunala pensionärsrådet 
”Kommunala pensionärsrådet ställer sig positiva till förslaget på biblioteks-
program. De äldres perspektiv lyfts fram på ett bra sätt och rådet stödjer de 
förslag på insatser som föreslås. Rådet vill framhålla vikten av ljudböcker 
och böcker med stor stil för att tillgängliggöra litteraturen för målgruppen.” 

 
Ungdomsfullmäktige 
Önskar en visuellt tydligare text, genom tydligare rubriker etc. Önskar också 
en mer lättillgänglig text generellt. Vissa stycken bör förklaras tydligare. 
Har synpunkter på utbud och öppettider på skolbiblioteken. 
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Svar: Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att arbeta fram en mer lättill-
gänglig populärversion av programmet. 
 
Demokratiberedningen  
Demokratiberedningen bedömer att Biblioteksprogrammet på ett föredömligt  
sätt förhåller sig till Botkyrkas politiska mål om jämlikhet, mänskliga rättigheter  
och interkulturell utveckling så som de uttrycks i Strategi för ett jämlikt Bot- 
kyrka (KS/2014:612).  
 
Demokratiberedningen ställer sig positiv till biblioteksprogrammets målsättning  
att vara interkulturella mötesplatser med förutsättningar att öka sammanhåll- 
ningen och hemkänslan i Botkyrka. Demokratiberedningen ser att biblioteken  
har en central roll i kommunens utveckling från ett mångkulturellt till ett  
interkulturellt samhälle genom sitt breda samhällsuppdrag. Beredningen bedömer  
att biblioteken har en central funktion i kommunens arbete med att bryta  
segregationens negativa effekter och öka sammanhållningen mellan invånar- 
grupper och kommundelar. 

 
Demokratiberedningen ser vidare biblioteksprogrammets målsättning att alla  
Botkyrkas medborgare ska ha tillgång till litteratur och berättande som en  
viktig insats inom ramen för kommunens demokratiarbete för ökad delaktighet  
och inflytande. 
 
Arbetsgruppen för funktionshinderfrågor 
Är i huvudsak nöjd med programmet, men har följande synpunkter: 
 
- tycker att kommunens skyldighet att samråda med funktionshinderrörelsen 
behöver tydliggöras i biblioteksprogrammet 
- att eleverna i grundsärskolan och gymnasiesärskolan blir delaktiga i arbetet 
med skolbibliotek 
 
Svar: Inom den prioriterade insatsen att utveckla metoder för dialog och in-
flytande över biblioteksverksamheten är personer med funktionsnedsättning 
en särskilt prioriterad grupp.  
 
Synpunkter som inkommit från flera remissinstanser 
Ett par instanser, Utbildningsnämnden och Ungdomsfullmäktige, påtalar att 
ordet funktionshinder bör bytas ut mot funktionsvariationer. 
Svar: I ”Strategi för ett jämlikt Botkyrka” (KS/2014:612) används begreppet 
”personer med funktionshinder”. 
 
Sverigedemokraterna (SD) har i samtliga berörda nämnder, där partiet har 
representanter, valt att lägga ett särskilt yttrande. SD är nöjda med huvudde-
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len av programmet, men motsätter sig formuleringar om interkultur och 
normkritik. SD anser också att Mångkulturellt centrum inte ska ingå i den 
kommunala verksamheten. 
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