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Programnämnd samhällsbyggnad 
 
Datum: 2022-09-01 
Tid: 11:30–11:35 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Ullis Sandberg (S) 
Linda Larsson (C) 
David Gelinder (KD) 
Kemal Hoso (S) 
Anna Hedström (S) 
Per Lilja (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Anders Olsson (C) 
Linn Josefsson (V) 
Håkan Jacobsson (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bo Åkerling (C) Ersätter Maria Hedwall (M) 
Sunil Jayasooriya (V) Ersätter Maria Sääf (MP) 
Krister Eriksson (M) Ersätter Johan Kumlin (M) 
Tommy Sjöstrand (L) Ersätter Patrik Jämtvall (L) 
Bo Ammer (SD) Ersätter Helena Ståhl (SD) 
 
 
Övriga 
Erik Blohm Stadsbyggnadschef 
Erik Skagerlund Verksamhetschef 
Patrik Kindström Verksamhetschef 
Caroline Berg Nämndsekreterare  
 
Paragraf 96 
 
 
 
 
Caroline Berg, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 

Digitalt justerat
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Ullis Sandberg (S), ordförande 
 
 
Linn Josefsson (V), justerare 
  

Digitalt justerat
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§ 96 Revidering av Biblioteksplan för Örebro kommun  
Ärendenummer: Sam 456/2022 
Handläggare: Lars Hilmersson/Kim Lindberg 

Ärendebeskrivning 
Biblioteksplanen är ett politiskt kommunövergripande styrdokument för 
biblioteksverksamhet med kommunal huvudman och regleras i 
bibliotekslagen.  

Det förslag till revidering som tagits fram är en mindre uppdatering och 
modernisering av 2017 års plan med avsikten att ett nytt uppdrag ska tas fram 
för en mer genomgripande revidering i nästa steg.  

En remissversion av reviderad biblioteksplan har skickats för påsyn av övriga 
nämnder i Örebro kommun. Det samlade resultatet av remissvaren är att den 
reviderade biblioteksplanen tillstyrks av samtliga åtta svarande nämnder. Det 
har inkommit några förslag till ändringar i texten som beaktats och i några fall 
ändrats i biblioteksplanen.  

Förvaltningen föreslår att den reviderade biblioteksplanen för Örebro kommun 
antas. 

Beslutsunderlag 
Remissversion, Örebro kommuns biblioteksplan 2021, Ks 1229/2021 
Biblioteksplan 2017, Ks 395/2017 
Uppdragsdirektiv, biblioteksplan, Kn 483/2021 
Protokollsutdrag från Kulturnämnden 

Förslag till beslut 
Kulturnämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Programnämnd samhällsbyggnad antar reviderad biblioteksplan för Örebro 
kommun. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Linn Josefsson (V) och Sunil Jayasooriya (V) yrkar att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga Kulturnämndens förslag, och att Programnämnd samhällsbyggnad 
beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden Linn Josefssons (V) och Sunil Jayasooriyas (V) 
yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition 
och finner att Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta. 

Digitalt justerat
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Programnämnd samhällsbyggnad antar reviderad biblioteksplan för Örebro 
kommun. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

3. Linn Josefsson (V) och Sunil Jayasooriya (V) får lämna ett särskilt yttrande 
till protokollet. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Bo Ammer (SD) deltar inte i beslutet.

Digitalt justerat



Örebro den 1 september 2022 Särskilt yttrande  
Programnämnd samhällsbyggnad  Sam 456/2022  

   

 

 

 
 
§ 4 Revidering av Biblioteksplan för 
Örebro kommun  
 
Biblioteken har en viktig roll för språkutveckling, folkbildning och 

demokrati. Vänsterpartiet vill ha en återöppning av biblioteken i 

Varberga och Baronbackarna, det är är en viktig satsning för våra barns 

framtid. Kommunen måste också säkerställa att det finns ett välutrustat 

bibliotek med en bibliotekarie, i anslutning till varje grundskola. 

 

Det förslag till revidering av biblioteksplan som tagits fram är en mindre 

uppdatering och en mer genomgripande revidering ska göras framöver. I 

det här läget kommer Vänsterpartiet därför inte att invända mot 

revideringen. När Biblioteksplanen ska göras om i grunden så behöver  

biblioteken i Varberg och Baronbackarna prioriteras. Kommunen måste 

också ha strategier för skolbiblioteken. Arbetet med en en sådan 

biblioteksplan måste starta i närtid.  

 

För Vänsterpartiet 

Linn Josefsson   

Sunil Jayasooriya   
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