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Sjukhusbiblioteket i Lund, tillhörande Skånes universitetssjukvård 
(SUS) inom Region Skåne
Sjukhusbiblioteket SUS ställer sig positivt till förslaget till biblioteksplan 
och delar den inriktning och de ambitioner, som lyfts fram i planen. 
Särskilt positivt ser man på möjligheterna till mer framtida samverkan 
mellan olika bibliotek och bibliotekstyper. Förslag ges till en ändring i 
beskrivningen av sjukhusbiblioteken i Lund.

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen instämmer i den föreslagna ändringen och har införlivat 
den i det reviderade förslaget. 

Föreningen Dalbybibliotekets vänner 
Föreningen instämmer helt i tankarna bakom förslaget vad gäller 
värdegrund och hur olika aktörer kan involveras samt det särskilda 
ansvar, som folkbiblioteken har för barn och unga och andra prioriterade 
grupper. Att biblioteksplanen uppmärksammar de geografiska avstånden 
inom kommunen, med långt från tätort till de östra kommundelarna, 
välkomnas, liksom möjligheten för biblioteksanvändarna att medverka i 
och få inflytande över verksamhetens utformning och innehåll. Under 
rubriken Tillgänglighet står ”Närheten till biblioteksverksamhet är 
betydelsefullt, inte minst för barn och unga.” Här tycker föreningen att 
det är minst lika väsentligt för vuxna och äldre att trösklarna är låga.

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Förvaltningen instämmer i föreningens synpunkt och ändrar 
formuleringen till att omfatta ”alla, inte minst barn och unga”.

Västers biblioteks vänförening
Föreningen har inget att tillägga eller anmärka mot i förslaget, utan 
konstaterar att det pekar ut riktningen och ger besked om vad som bör 
prioriteras under de närmast kommande åren. Därefter pekar man på ett 
antal konkreta åtgärder rörande Västers bibliotek. Bland annat anser 
föreningen det lämpligt att, om folkparksbyggnaden ska bevaras, göra 
den till ett kulturhus med ett bibliotek som nav.

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar
Av förslaget till biblioteksplan framgår att allt snabbare 
samhällsförändringar, i kombination med människors förändrade krav 
och förväntningar, aktualiserar frågor om var bibliotek ska finnas och 
hur de ska utformas. Utgångspunkten ska vara att biblioteken ska vara 
placerade så att de kan nås av så många som möjligt och på bästa sätt 
bidra till likvärdig tillgång till folkbibliotek i kommunen. En prioritering 
för folkbiblioteken är att deras lokalisering och öppettider regelbundet 
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ska analyseras och omprövas för att på bästa sätt möta allmänhetens 
behov. Som ett sätt att ytterligare kvalitetssäkra denna analys anges i det 
reviderade förslaget att den ska ske i samråd med stadsbyggnadskontoret 
(stycke 6, rubriken ”Det fysiska biblioteket”).

Föreningen Folkparkens framtid
Föreningen saknar analyserande fördjupningar i förslaget och frågar sig 
hur innehållet berör lundabor på gräsrotsnivå. Man efterfrågar en större 
tydlighet när det gäller Lunds kommuns egna visioner och intentioner om 
hur folkbiblioteken ska gestalta sig och utvecklas. En flytt av Västers 
bibliotek till Edmanska huset i Folkparken förespråkas. Vidare 
ifrågasätter föreningen att en kommande bibliotekslokalisering i ett 
köpcentrum kommer att öka tillgängligheten för Lunds 
biblioteksbesökare. 

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar

Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument, som anger 
riktningen för kommunens biblioteksverksamhet för ett antal år framåt. 
De efterfrågade konkretiseringarna görs i de handlingsplaner, som tas 
fram inom respektive förvaltning. När det gäller frågan om lokalisering 
hänvisas till förvaltningens kommentar till Västers biblioteks 
vänförenings remissvar. 
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