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Remiss avseende regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026  
- En engagerad biblioteksverksamhet för hållbar utveckling 
 
 
Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget till regional biblioteksplan 
Gävleborg 2023-2026 - En engagera biblioteksverksamhet för hållbar utveckling.  
 
Region Gävleborgs biblioteksplan är ett strategiskt verktyg för att synliggöra 
uppdrag, kompetens och prioriteringar i arbetet att stärka det demokratiska 
samhällets utveckling. Denna regionala biblioteksplan omfattar för första gången 
fyra år (2023-2026) och gäller samma period som den regionala kulturplanen. 
Biblioteksplanen är därmed framtagen i linje med den regionala kulturplanen och 
har ambitionen att sträva efter hållbar utveckling i enlighet med Regional 
utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 
för hållbar utveckling. 
 
Den regionala biblioteksplanen är framtagen i dialog och samråd med Region 
Gävleborgs olika biblioteksverksamheter och länets folkbibliotek. Detta för att 
både förankra och ge tillfällen att samla kunskap om vad som är aktuellt och 
relevant för varje verksamhet.  
 
Under remisstiden finns möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. 
 
Remissversionen av den regionala biblioteksplanen 2023-2026 har den 24 mars 
2022 beslutats av Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd och 22 mars 
av hälso- och sjukvårdsnämnden. Den har nu också skickats till 18 
remissinstanser. 
 
Ni är välkomna att lämna synpunkter gällande remissversionens fokusområden 
(s.8-18): 

o bibliotek som arena och aktör för en stärkt demokrati 
o bibliotek som arena och aktör i det digitaliserade samhället 
o bibliotek som arena och aktör i ett kontinuerligt lärande 
o bibliotek som arena och aktör för litteraturens ställning, 

stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning 
o bibliotek som arena och aktör för miljömässig hållbarhet 
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Era eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 31 maj 2022 via e-post till 
rg@regiongavleborg.se 
 
eller till: 
 
Region Gävleborg  
Kultur Gävleborg 
801 88 Gävle 
 
För mer information, kontakta Marika Alneng, verksamhetsutvecklare bibliotek, 
tfn 073-802 74 50, marika.alneng@regiongavleborg.se  
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Fortsättningen av processen blir följande: 

• den regionala biblioteksplanen ska därefter bearbetas utifrån inlämnade 
remissvar 

• Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den 
regionala biblioteksplanen vid följande sammanträden: 
o kultur- och kompetensnämnd samt hälso- och sjukvårdsnämnden 

19 oktober 2022 
o regionstyrelse: 2 november 2022 
o regionfullmäktige: 22-23 november 2022. 

 
 
 
 
 
Magnus Svensson 
Ordförande Kultur- och 
kompetensnämnden 
Region Gävleborg 
 

Jan Lahenkorva 
Ordförande Hälso- och 
sjukvårdsnämnden, 
Region Gävleborg  
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Sändlista: 
 

• kommuner i Gävleborgs län 
o Bollnäs 
o Gävle 
o Hofors 
o Hudiksvall 
o Ljusdal 
o Nordanstig 
o Ockelbo 
o Ovanåker 
o Sandviken 
o Söderhamn 

 
• Högskolan i Gävle 

 
• regionala funktionshinders-föreningar i Gävleborgs län 

o Funktionsrätt Gävleborg 
o Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg 

 
• Regionala pensionärsorganisationer i Gävleborgs län som finns 

representerade i Region Gävleborgs pensionärsråd 
o Pensionärernas riksorganisation (PRO) Gävleborg 
o Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) Södra Norrland 
o Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF pensionärerna) 

Distrikt Gävleborg 
o Svenska pensionärsförbundet (SPF Seniorerna) 

Gästriklandsdistriktet och Hälsingedistriktet 
 
 
Övriga intressenter är välkomna att lämna in remissvar. 
 

 
 
Tips inför remissarbetet: 
 
”Svara på remiss - Om remisser av betänkanden och andra förslag från 
Regeringskansliet” (SB PM 2021:1) (se s.5-7) 
 
Ideell kulturallians studiehandledning ”Höj rösten i kulturpolitiken” (se s.36) 

https://www.regeringen.se/4a7330/contentassets/ee59c69b63014c19a08b0e8ca47334b2/svara-pa-remiss-pm2021_1.pdf
https://www.regeringen.se/4a7330/contentassets/ee59c69b63014c19a08b0e8ca47334b2/svara-pa-remiss-pm2021_1.pdf
https://www.ideellkultur.com/_files/ugd/4f8075_5bab4eafdefe4c71bdf8743a27c4e644.pdf
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