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KULTUR OCH FRITID 
Bibliotekschef  
Malin Törnquist 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-09-22 

Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby 
kommun 2018-2022 - beslut om förlängning av 
giltighetstid  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
Kommunfullmäktige beslutar att Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby 
kommun 2018-2022 förlängs att gälla till och med den 31 december 2023 som 
längst. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog Biblioteksstrategi för Täby kommun 2018-2022 den 
12 februari 2018, § 7. 

Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att varje kommun ska anta en 
biblioteksplan som även ska åtföljas av nedbrutna mål och strategier för att 
uppnå målen. Täby kommun har valt att kalla biblioteksplanen för 
biblioteksstrategi. 

Täby kommuns biblioteksstrategi är ett politiskt styrdokument som anger 
ramarna för den framtida verksamheten och för den övergripande utvecklingen 
av kommunens folkbibliotek. Nuvarande biblioteksstrategi gäller till och med den 
31 december 2022.  

Mot bakgrund av de allmänna valen i september 2022 och att en ny kultur- och 
fritidsnämnd beräknas tillträda 1 januari 2023 finns det anledning att invänta 
beslut om ny biblioteksstrategi. Den nya nämnden får då möjlighet att fatta beslut 
om biblioteksstrategi för perioden 2023-2027. Med anledning av detta föreslås 
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att nu gällande biblioteksstrategi för Täby bibliotek förlängs med ett år, till och 
med den 31 december 2023 som längst.  

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 
juni 2022, § 51. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Niklas Roos af Hjelmsäter  
Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

1. Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby kommun 2018-2022 

2. Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsnämnden, daterat den 16 juni 
2022 

3. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden, daterat den 16 juni 
2022, § 51. 

 

Expedieras 

Kultur- och fritidsnämnden 

Malin Törnquist, bibliotekschef 
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